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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

«ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ» 

 

Α. ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ 

 

Ζ λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη απνηειέζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αληηθείκελν αιιεπάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη βειηηψζεσλ, κε πην 

ζεκαληηθέο εθείλεο α) ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΚ Α΄ 166) – κε ηνλ νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ν 

πξνγελέζηεξνο λ. 2331/1995 θαη ελζσκαηψζεθαλ κεηαμχ άιισλ ζηε λνκνζεζία καο νη Οδεγίεο 

2005/60/ΔΚ θαη 2006/70/ΔΚ θαη κηα ζεηξά πζηάζεσλ ηεο Οκάδαο Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο 

(FATF) –, β) ηνπ λ. 3875/2010 (ΦΔΚ Α΄ 158) – κε ηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ θπξψζεθε ε 

χκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο 

(χκβαζε ηνπ Παιέξκν) θαη αληηκεησπίζζεθαλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ 

–, γ) ηνπ λ. 3932/2011 (ΦΔΚ Α΄ 49) – κε ηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ ζπλεζηήζε ε πθηζηάκελε 

«Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο» – 

θαη δ) ηνπ λ. 4478/2017 (ΦΔΚ Α΄ 91) – κε ηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ θπξψζεθε ε χκβαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο «γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο», πνπ ππεγξάθε 

ζηε Βαξζνβία ζηηο 16 Μαΐνπ 2005. Μεζνιάβεζαλ, επίζεο, αξθεηέο, κηθξφηεξεο έθηαζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο, φπσο εθείλεο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4099/2012 (ΦΔΚ Α΄ 250) ή 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170). 

Με ηνλ παξφληα λφκν θσδηθνπνηείηαη ε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία κε θαηάξγεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 54 ηνπ λ.3691/2005 (Α΄166). Δπηδηψθεηαη ε 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Ξέπιπκα Υξήκαηνο, εθεμήο 

Ξ.Σ.) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (εθεμήο Υ.Σ.), κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

πιένλ πξφζθαηεο (ηέηαξηεο) Οδεγίαο πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζρεηηθφ πεδίν, ήηνη 

ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαΐνπ 

2015 «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο». Ζ ξνή 

παξάλνκνπ ρξήκαηνο παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηφζν ζε ελσζηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη απαηηεί επίθαηξεο ιχζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ε εμέιημε ησλ ηερληθψλ ηνπ μεπιχκαηνο, θαη ε εμάπισζε ηνπ παξάιιεινπ (αλ θαη δηαθνξεηηθήο 

θχζεο) πξνβιήκαηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ σο άλσ Οδεγία πεξηιακβάλεη, 

εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε (ηξίηε) Οδεγία 2005/60/ΔΚ, νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλαζεσξεκέλεο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Γξάζεο (FATF) θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ θνξέσλ πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (ΟΖΔ, πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, Egmont Group θ.α.), ζηαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο 

ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη δπζαλάινγν θφζηνο ζπκκφξθσζεο. Ζ Οδεγία 

2015/849/ΔΔ εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2015/847/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαΐνπ 2015 πεξί ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη πεξί θαηάξγεζεο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1781/2006, 

απνηειψληαο απφ θνηλνχ έλα ελδπλακσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο, κε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 26
ε
 Ηνπλίνπ 

2017, επεθηείλεη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ζηνλ 

δηθαηνχρν (πέξαλ ηνπ πιεξσηή) θαη επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, θαζψο θαη ζηνλ ελδηάκεζν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, λα 

ζεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, βάζεη αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, δηαδηθαζίεο, γηα λα πξνζδηνξίδνπλ 

εάλ πξέπεη λα δηελεξγνχλ, λα απνξξίπηνπλ ή λα αλαζηέιινπλ ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ φηαλ 

ιείπεη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πιεξσηή θαη ηνλ δηθαηνχρν. 

Όπσο πξνειέρζε, ε εζληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζην Ξ.Σ. θαη ηελ Υ.Σ. θαη εηδηθφηεξα ν 

βαζηθφο λ. 3691/2008 έρεη ππνζηεί ήδε αιιεπάιιειεο (κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο) παξεκβάζεηο, 

κε ζπλέπεηα λα έρεη απσιέζεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξνινγηθή ζπλνρή ηνπ. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ απαηηεί ζσξεία επηπιένλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηελ 

αληηθαηάζηαζε εθηεηακέλσλ ρσξίσλ ηνπ πθηζηάκελνπ λφκνπ αιιά θαη ηελ αιιαγή 

παξαδείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, κε νξαηφ ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο ελφο δχζρξεζηνπ θαη δπζιεηηνπξγηθνχ θεηκέλνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

επειέγε ε ιχζε ηεο αληηθαηάζηαζεο νιφθιεξνπ ηνπ λ. 3691/2008 κε έλα λέν, ζπλεθηηθφ 

λνκνζέηεκα, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο κε εθείλεο ηεο ελζσκαηνχκελεο 

Οδεγίαο. ην πιαίζην απηφ δηαηεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη κεραληζκνί πνπ δελ πξνβιέπνληαη 

ξεηά απφ ηελ Οδεγία, αιιά εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ, φπσο ε 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο (άξζξν 12 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ) θαη ν Φνξέαο Γηαβνχιεπζεο Ηδησηηθνχ 

Σνκέα (άξζξν 14 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ), ελψ ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008 (πνπ παξακέλεη ζην άξζξν 7 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ), ηφζν 

θαζφζνλ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, φζν θαη αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 Ζ χιε ηνπ λφκνπ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο (άξζξα 1-46) 

πεξηιακβάλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο (νη βαζηθνί νξηζκνί πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ, ηα βαζηθά αδηθήκαηα, ηα ππφρξεα πξφζσπα, ηα 

ζεζκηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηνλ ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξκφδησλ 

γηα ηα δεηήκαηα Ξ.Σ. θαη Υ.Σ. αξρψλ, εμεηδηθεχεηαη ε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε, νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, νη ππνρξεψζεηο αλαθνξάο χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζήο ηεο, ε ζπιινγή-θχιαμε θαη ρνξήγεζε 

πιεξνθνξηψλ, ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζηαηηζηηθά αξρεία, νη πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαζψο θαη νη θαηαζρέζεηο θαη ε δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). ην 

δεχηεξν κέξνο (άξζξα 47-55) πεξηιακβάλνληαη νη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ Αξρή 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νη κεηαβαηηθέο θαη 

θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

Ο λφκνο πεξηιακβάλεη, επίζεο, θαη δχν Παξαξηήκαηα κε ελδεηθηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ηχπσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ χπαξμε δπλεηηθά ρακειφηεξνπ 

θαη πςειφηεξνπ θηλδχλνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο αληίζηνηρα. 
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Β. ΔΠΙ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 

 

Άρζρο 1 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ, ζε αληηζηνηρία πξνο ην αληηθαζηζηάκελν 

άξζξν 1 ηνπ λ. 3691/2008, κε αλαθνξά πιένλ ζηελ λέα Οδεγία 2015/849/ΔΔ. 

 

Άρζρο 2 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ θαη πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ Ξ. Υ. θαη ηεο Υ.Σ., ζε αληηζηνηρία πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο. 

Ζ λέα δηάηαμε δελ πξνβαίλεη παξά ζε πεξηνξηζκέλεο ιεθηηθέο βειηηψζεηο ζε ζχγθξηζε κε εθείλε 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3691/2008, ελφςεη θαη ηεο επηθείκελεο πηνζέηεζεο ηεο Πξφηαζεο νδεγίαο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ελδερνκέλσο ηελ αθνξκή γηα κηα επαλεμέηαζε ηνπ παξφληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ο νξηζκφο ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ Ξ.Υ. πεξηιακβάλεη, φπσο θαη ζηνλ ηζρχνληα λφκν, πέληε 

νκάδεο «ζπκπεξηθνξψλ» πνπ εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη βαζηθέο ππνζηάζεηο ηεο επηδίσμεο, ηεο 

ζπγθάιπςεο θαη ηεο απνκφλσζεο, φπσο απηέο έρνπλ επηθξαηήζεη ζηα δηεζλή ζπκβαηηθά 

θείκελα. Δπαλαιακβάλεηαη, επίζεο, ζηελ παξάγξαθν 3, φηη ην αδίθεκα ηνπ Ξ.Υ. ηειείηαη (θαη 

άξα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Διιεληθψλ 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 αμηφπνηλνπ», δειαδή 

νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα αλ ειάκβαλαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαη 

ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο (αλ θαη φρη απαξαίηεηα βαζηθφ αδίθεκα γηα Ξ.Υ. ή Υ.Σ.) ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο. Δμάιινπ, ζηελ παξάγξαθν 4 επαλαιακβάλεηαη ε δηεπθξίληζε φηη 

σο Υ.Σ. λνείηαη ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ΠΚ, κε ην 

νπνίν θαιχπηεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

φζν θαη κεκνλσκέλσλ ηξνκνθξαηψλ ή επηκέξνπο ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ. 

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο αλαθνξηθά κε ηε γλψζε, ηελ πξφζεζε ή ηνλ 

ζθνπφ πνπ απαηηνχληαη σο ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ ησλ αδηθεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαιχπηεηαη ήδε πιήξσο ζην δίθαηφ καο ελφςεη θαη ηεο αξρήο ηεο εζηθήο 

απφδεημεο πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, θαη γηα ην ιφγν απηφλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκε πξφζζεηε αλαθνξά ζηηο παξνχζεο 

δηαηάμεηο, φπσο δελ είρε θξηζεί ζθφπηκν θαη ζηνπο λ. 2331/1995 θαη 3424/2005 (βι. ζρεηηθά 

κφλν Τζιρίδη, Ο λένο λφκνο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, 2009, ζει. 101-103). 

 

Άρζρο 3 

ην άξζξν απηφ, φπσο θαη ζην αληίζηνηρν άξζξν 3 ηνπ λ. 3691/2008, νξίδνληαη νη 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λννχληαη σο βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ Ξ.Υ., κε ηξφπν ψζηε λα 

θαιχπηνληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο εγθιήκαηα. Ο νξηζκφο 

κεξηθψλ εθ ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ επαλαδηαηππψζεθε κε αλαθνξά ζηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα 

δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, αλαπξνζαξκφζζεθαλ ην ζηνηρείν ζ΄, ψζηε ε ζρεηηθή παξαπνκπή λα 

αθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4139/2013 (Α΄ 74) πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ λ. 3459/2006, ην ζηνηρείν 

ηγ΄ ψζηε λα αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4251/2014 (Α΄ 80) πνπ αληηθαηέζηεζαλ εθείλεο ηνπ 

λ. 3386/2005, θαη ην ζηνηρείν ηε΄ (πξψελ ηδ΄), ψζηε ε ζρεηηθή παξαπνκπή λα γίλεηαη ζηα άξζξα 
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28 κέρξη 31 ηνπ λ. 4443/2016 (Α΄ 232) πνπ ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2014/57/ΔΔ θαη ηελ 

εθηειεζηηθή Οδεγία 2015/2392 θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ λ. 3340/2005 (Α΄ 112). Παξάιιεια, κε 

ηελ πεξίπησζε ηζη΄ (πξψελ ηε΄) δίλνληαη νη λένη νξηζκνί ησλ εγθιεκάησλ θνξνδηαθπγήο, φπσο 

ηζρχνπλ κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 ηνπ λ. 2523/1997 θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170), θαζψο θαη ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

1882/1990 (Α΄ 43) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 4174/2013. 

Δπηπιένλ ζην λέν ζηνηρείν δ΄ πξνζεηέζεζαλ ηα αδηθήκαηα ηεο εκπνξίαο επηξξνήο-

κεζάδνληεο θαη ηεο δσξνιεςίαο θαη δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (άξζξα 237A θαη 237Β 

ΠΚ), ψζηε αθελφο λα θαιχπηεηαη πιήξσο ε κε πνηληθά ηππνπνηεκέλε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο-

«corruption» (φπσο αλαθέξεηαη ζην αγγιηθφ θαη γαιιηθφ θείκελν ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ) θαη 

αθεηέξνπ ιφγσ ηεο πξνηξνπήο πξνο ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζήο ηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ θαηά ηεο Γηαθζνξάο (UNCAC), λα εληαρζνχλ ξεηψο ζηα 

βαζηθά αδηθήκαηα γηα ην Ξ.Υ. φια ηα αδηθήκαηα ηεο πξναλαθεξφκελεο χκβαζεο. εκεηψλεηαη, 

φηη ζηελ ίδηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ε ελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ αδηθεκάησλ ζην ειιεληθφ ΠΚ 

θξίζεθε σο επηηπρήο πξαθηηθή.  

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηε΄ (πξψελ θ΄) παξακέλεη σο «γεληθή ξήηξα», θαζψο νξίδεη σο 

βαζηθφ αδίθεκα θάζε άιιν αδίθεκα, εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηα ζηνηρεία α΄ έσο ηδ΄, γηα 

ην νπνίν ε ειάρηζηε πξνβιεπφκελε πνηλή είλαη άλσ ησλ έμη κελψλ θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

πεξηνπζηαθφ φθεινο. 

 

Άρζρο 4 

Σν άξζξν 4 πεξηέρεη βαζηθνχο νξηζκνχο ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

λφκνπ, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο ζπλαθείο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ζηνηρεία 1-3, 6, 8-17 ηεο 

Οδεγίαο, αιιά κε δηαγξαθή νξηζκέλσλ ελλνηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζηνλ λφκν θαη 

κε ζεκαληηθέο δηνξζψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3691/2008. 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη ζχκθσλε κε εθείλε ηνπ ζηνηρείνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο. Ο νξηζκφο δελ θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ εζφδσλ ζηελ 

έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο, αθνχ ε ζρέζε ησλ δχν ελλνηψλ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ 

λφκνπ. 

ηελ παξάγξαθν 2 δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζε ελζσκάησζε ηνπ 

ζηνηρείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο. Ο νξηζκφο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 575/2013 θαη 

αλαθέξεηαη ζην λ. 4261/2014. Καζψο, βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΔ νη Καλνληζκνί δελ 

ελζσκαηψλνληαη, ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο φπσο αλαθέξεηαη ζην λ.4261/2014. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο απαιείθνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ 

θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ 211/1/5.12.2005, νη εξγαζίεο ηνπο είλαη ππνζηεξηθηηθήο θαη 

δηαθεκηζηηθήο θχζεσο, ελψ απαγνξεχεηαη ξεηά ε αλάιεςε ζπκβαηηθήο δέζκεπζεο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ-

πιεξσκψλ κε πειάηεο ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ Διιάδα, γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο επνπηείαο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα δελ ππάξρεη πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πξφιεςεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, 

ελψ εάλ έλα γξαθείν αληηπξνζσπείαο δηεμάγεη παξαλφκσο εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη, 

πξνβαίλεη ζε θαηαζηξαηήγεζε δηαηάμεσλ πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο 
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ηνπ λ. 4261/2014. Δπηπξφζζεηα, ε ππφ ελζσκάησζε Οδεγία 2015/849/ΔΔ δελ πξνβιέπεη ηελ 

ππαγσγή ησλ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο ζηα ππφρξεα πξφζσπα. Σέινο ζηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ δελ 

εκπίπηεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο αληηκεησπίδεη 

πεξηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα ηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα απνηξνπήο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ. 

Με ηελ παξάγξαθν 3 δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επειζνχζεο αιιαγέο ζην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην αιιά θαη λα θαιχπηεη λέα είδε ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζχκθσλα θαη κε ην 

ζηνηρείν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο. ε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ. 3691/2008 πξνζηίζεληαη πεξαηηέξσ ηα ζηνηρεία ε΄, δ΄, ηε΄ θαη ηδ΄, ελψ γίλεηαη θαη κηα 

αλαξίζκεζε γηα ζθνπνχο ζπζηεκαηηθφηεξεο ηαμηλφκεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην ζηνηρείν α΄ αθνξά πιένλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο αζθαιίζεσλ δσήο. ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ. 3691/2008, δηεπθξηληδφηαλ φηη ππάγνληαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ φρη κφλν νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο αιιά θαη άιιεο αζθαιίζεηο κε 

επελδπηηθφ ραξαθηήξα. Σν ίδην σο άλσ ζηνηρείν, φπσο επαλαδηαηππψλεηαη ζην ζηνηρείν α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη 

άδεηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 ή 10 θαη 11 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 269 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄ 

13) ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 

2009/138/ΔΚ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε αζθάιηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε επελδχζεηο είλαη αζθάιηζε 

δσήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4364/2016∙ ζπλεπψο είλαη πεξηηηή ε αλαθνξά ζε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε επελδχζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο 

(πξψελ ζηνηρείν ηδ΄ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ λ. 3691/2008), ζεκεηψλεηαη φηη ηζρχνπλ νη νξηζκνί 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 190/2006 (Α΄ 196). Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην 

ζηνηρείν ζ΄ (πξψελ ζηνηρείν ζη΄) γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο επηζεκαίλεηαη φηη απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ σο άλσ νξηζκφ ζην κέηξν πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3862/2010 (Α΄ 113). 

Με ην ζηνηρείν ε΄ πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ νη εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη 

άδεηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο βάζεη ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176), εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 25 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ. ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο 

εκπίπηνπλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο εθφζνλ: α) ρνξεγνχλ λέα δάλεηα ή/θαη πηζηψζεηο ζε 

δαλεηνιήπηεο, ησλ νπνίσλ δάλεηα ή πηζηψζεηο δηαρεηξίδνληαη, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ ηνπο ή ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δαλεηνιήπηξηαο επηρείξεζεο 

δπλάκεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλαίλεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο ή β) εηζπξάηηνπλ 

ρξήκαηα δαλεηνιεπηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εληνιέσλ ηνπο ή γ) δηαρεηξίδνληαη δάλεηα γηα 

ινγαξηαζκφ κε επνπηεπφκελνπ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πηζησηηθνχ ή ρξεκαηνδνηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη πξσηνγελψο ζηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Δπίζεο, ζηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ πξνζηίζεληαη κε ην ζηνηρείν δ΄ 

ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 4021/2011 (Α΄ 218), ηα νπνία είραλ εθ παξαδξνκήο παξαιεηθζεί ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν, 

παξ’ φηη αλαθέξνληαλ ζην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ λ. 3691/2008 σο ππφρξεα πξφζσπα ππνθείκελα 

ζηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ην ζηνηρείν ηε΄ πξνζηίζεληαη νη εηαηξείεο 
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θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

2367/1995 (Α΄ 261). Με ην ζηνηρείν ηδ΄ πξνζηίζεληαη, ηέινο, νη δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ 

ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ. 4209/2013 (Α΄ 253). ηελ έλλνηα ησλ δηαρεηξηζηψλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ 

επελδχζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 επηζεκαίλεηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, θαζψο θαη ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ. Καιχπηεη επνκέλσο 

ηα ζηνηρεία ε΄, ζ΄ θαη η΄ ηνπ λ. 3691/2008. Γηα θάπνηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ λφκνπ επηιέρζεθε φ φξνο «εηαηξείεο», σο επξχηεξνο, αληί ηνπ φξνπ 

«αλψλπκεο εηαηξείεο» ηνπ λ. 3691/2008, ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε ησλ εηαηξεηψλ. 

ην ζηνηρείν ηε΄ (πξψελ ηε΄) έρνπλ δηαγξαθεί ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο θαη’ αληηζηνηρία κε 

ηελ δηαγξαθή ηνπο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Σέινο, ζην ζηνηρείν ηζ΄ (πξψελ 

ηζη΄) έρνπλ δηαγξαθεί νη εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2015/849. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο δελ ππάξρεη ιφγνο λα απνηεινχλ νη ίδηεο ππφρξεα πξφζσπα, 

δεδνκέλνπ φηη θαηέρνπλ κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο νχησο ή άιισο απνηεινχλ ππφρξεα 

πξφζσπα εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηηο εληάζζνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Ο νξηζκφο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Οκίινπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3691/2008 αληηθαζίζηαηαη κε ην νξηζκφ ηνπ «Οκίινπ» ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λφκνπ, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 3 ζηνηρείν 15 ηεο Οδεγίαο, ελψ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα απηή θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251). 

ηελ παξάγξαθν 5 δηαηεξείηαη ν νξηζκφο ηεο «Αξρήο», κε αλαθνξά πιένλ ζηελ λέα 

νλνκαζία ηεο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 δηαηεξείηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ απνθπγή 

επαλαιήςεσλ ν νξηζκφο ηνπ «πξνζψπνπ», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα θαη νη θάζε κνξθήο λνκηθέο νληφηεηεο. Οη έλλνηεο ηνπ «λνκηθνχ 

πξνζψπνπ» θαη ηεο «λνκηθήο νληφηεηαο» ηίζεληαη φπσο απηέο έρνπλ ήδε νξηζζεί ζην άξζξν 2 

πεξ. γ΄ θαη δ΄ ηνπ  Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013). ηελ πξψηε 

πεξηιακβάλεηαη «θάζε επηρείξεζε ή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή έλσζε επηρεηξήζεσλ ή 

εηαηξεηψλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ελψ ζηελ δεχηεξε «θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε 

νξγάλσζεο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο 

ηδίσο ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία, θάζε κνξθήο εηαηξεία 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα 

παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, 

θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε 

κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε κνξθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή 

δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο 

εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, (θαη) θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ». 

ηελ παξάγξαθν 7 κεηαθέξεηαη (απφ ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3691/2008) 

ν νξηζκφο ηνπ «ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα» – απφ ηνλ νπνίν δηαγξάθεηαη ε θαηαξγεζείζα 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο – θαη ζηελ παξάγξαθν 8 (απφ ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3691/2008) ν νξηζκφο ηεο «εηθνληθήο ηξάπεδαο», ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 3 ζηνηρείν 17 ηεο Οδεγίαο. 

Με ηηο παξαγξάθνπο 9, 10 θαη 11 επαλαδηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ησλ πνιηηηθψο 

εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ησλ ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο κε 

βάζε ην ελσζηαθφ δίθαην (άξζξν 3 ζηνηρεία 9-11 ηεο Οδεγίαο) θαη ηηο αλαζεσξεκέλεο 

πζηάζεηο ηεο FATF, κε ηελ ζχκπηπμε ζην ζεκείν απηφ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4 θαη 
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ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3691/2008. Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο είλαη πξνιεπηηθήο θχζεο θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζηηγκαηίδνπλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα σο εκπιεθφκελα ζε 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ άξλεζε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε πξφζσπν απιψο ιφγσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ σο πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ είλαη αληίζεηε κε ην πλεχκα θαη ην 

γξάκκα ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηελ παξάγξαθν 12 δηαηεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ «ινγαξηαζκνχ πιάγηαο πξφζβαζεο 

(payable-through account)», ελψ ζηελ λέα παξάγξαθν 13 νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο «ζρέζεο 

αληαπφθξηζεο» ζε αληηζηνηρία πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 3 ζηνηρείν 8 ηεο Οδεγίαο. ηηο 

παξαγξάθνπο 14-15 κεηαθέξνληαη νη νξηζκνί ηεο «χπνπηεο» θαη ηεο «αζπλήζνπο» ζπλαιιαγήο 

ή δξαζηεξηφηεηαο (απφ ηηο παξαγξάθνπο 13-14 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3691/2008), ελψ ζηελ 

παξάγξαθν 16 επαλαδηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ηεο «επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο», θαη’ αληηζηνηρία κε 

ην ζηνηρείν 13 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. εκεηψλεηαη φηη ε έλλνηα ηεο 

«επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο», πξέπεη λα λνείηαη ππφ επξεία έλλνηα, σο πεξηιακβάλνπζα θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηδίσλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη φρη κφλν ησλ πειαηψλ 

ηνπο (ηδίσο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, φπσο αθίλεηα ή ραξηνθπιάθηα δαλείσλ), 

θαζψο θαη ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη πξφζεζε δηάξθεηαο απηήο ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο. 

Ζ παξάγξαθνο 17 πεξηιακβάλεη επαλαδηαηππσκέλν ηνλ νξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ (πνπ βξηζθφηαλ ζηελ παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3691/2008), θαη’ 

αληηζηνηρία κε ην ζηνηρείν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν θαηέρεη λνκηθή νληφηεηα ή αζθεί έιεγρν επ’ 

απηήο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί νπζηαζηηθή δηαθάλεηα, ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ην 

επξχηεξν δπλαηφ θάζκα λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή δεκηνπξγεζεί ζηελ ρψξα. 

εκεηψλεηαη φηη σο ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα λννχληαη θαη νη πεξηπηψζεηο επηθαξπίαο, ελερχξνπ, 

θαζψο θαη ηα κνληέξλα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα. Μνινλφηη ν εληνπηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή θαηνρήο δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο δελ νδεγεί απηνκάησο 

ζηελ εμεχξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ζα πξέπεη λα απνηειεί σζηφζν έλαλ απνδεηθηηθφ 

παξάγνληα κεηαμχ άιισλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ εμαθξίβσζε θαη ν έιεγρνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ζα πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα επεθηείλεηαη ζε 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαηέρνπλ άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα ππφρξεα πξφζσπα ζα πξέπεη λα 

αλαδεηνχλ ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ηειηθά αζθνχλ έιεγρν κέζσ ηδηνθηεζίαο ή κε 

άιια κέζα ηεο λνκηθήο νληφηεηαο-πειάηε. Ο έιεγρνο κε άιια κέζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα θξηηήξηα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο κέζσ ζπκθσλίαο κεηφρσλ, ηεο άζθεζεο δεζπφδνπζαο 

επηξξνήο ή ηεο εμνπζίαο δηνξηζκνχ αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα λα κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί θαη ην νπνίν ηειηθά θαηέρεη ή ειέγρεη κία λνκηθή νληφηεηα. ε ηέηνηεο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, ηα ππφρξεα πξφζσπα, έρνληαο εμαληιήζεη φια ηα άιια κέζα εμαθξίβσζεο, θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο, κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε σο ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο. 

ηελ παξάγξαθν 18 πξνζηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο, σο 

ζηέιερνο πνπ γλσξίδεη ηνλ βαζκφ έθζεζεο ζε θίλδπλν μεπιχκαηνο, κε εκπεηξία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθζεζε ηεο νληφηεηαο ζε θίλδπλν μεπιχκαηνο, πεξηγξάθνληαο 

ζηειέρε κε επαξθψο πςειή ηεξαξρηθή ζέζε, φπσο απνδίδεηαη ν φξνο «seniority» ηνπ ζηνηρείνπ 

12 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ. Με ηηο παξαγξάθνπο 19 θαη 20 πξνζηίζεληαη επίζεο 

λένη νξηζκνί, ησλ «ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ» θαη ηνπ «ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο», ζε 

αληηζηνηρία κε ην άξζξν 3 ζηνηρεία 14 θαη 16 ηεο Οδεγίαο. Δηδηθά γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ (παξάγξαθνο 19), δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηνξγάλσζε θαη ε 

δηεμαγσγή παηγλίνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηε΄ θαη ηζ΄ ηνπ 
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άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4002/2011 (Α΄ 180) αληίζηνηρα, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4261/2014 (Α΄ 107). Καζφζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο (παξάγξαθνο 20), απηφο αλαθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 4021/2011 (Α΄ 218), ζε πξάμεηο πιεξσκψλ φπσο νξίδνληαη ζηελ  παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3862/2010 (Α΄ 113). ηελ παξάγξαθν 21 πξνζδηνξίδνληαη νη Δπξσπατθέο 

Δπνπηηθέο Αξρέο (ΔΔΑ), ζηηο νπνίεο γίλνληαη ζπνξαδηθά παξαπνκπέο ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ.  

ηελ παξάγξαθν 22 σο «Μνλάδα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ»  νξίδεηαη γηα ηελ 

Διιάδα ε Αξρή Καηαπνιέκεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηα άιια 

θξάηε κέιε, ε αξκφδηα Μνλάδα γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.  

 

Άρζρο 5 

ην άξζξν απηφ, φπσο θαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3691/2008, νξίδνληαη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, δειαδή ηα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ, ζε ελζσκάησζε ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. Οη πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν 

αθνινπζνχλ λέα αξίζκεζε θαη έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζηηο επειζνχζεο ελησκεηαμχ αιιαγέο ηνπ 

ζπλαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

ηα ζηνηρεία α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 παξακέλνπλ σο ππφρξεα πξφζσπα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. ηα ππφρξεα πξφζσπα ππφ ην 

ζηνηρείν γ΄ πεξηιακβάλνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-

ινγηζηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν ηεο ΔΛΣΔ, αιιά θαη νη ηδηψηεο ειεγθηέο, 

ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ειεγθηέο πνπ αζθνχλ δηαρεηξηζηηθφ, εζσηεξηθφ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

κνξθήο έιεγρν επί ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο, ρσξίο λα έρνπλ ηδηφηεηα 

ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν εμσηεξηθφο ινγηζηήο-θνξνηερληθφο ελλνείηαη ν κε ζπλδεφκελνο κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή άιιε παξφκνηα κφληκε ζρέζε ινγηζηήο-θνξνηερληθφο, ηνπ 

νπνίνπ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2515/1997 (Α΄ 154) θαη ηνπ π.δ. 340/1998 (Α΄ 228).  

χκθσλα κε ην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ εκπίπηνπλ νη 

κεζίηεο αθηλήησλ ηνπ λ.4093/2012 (Α΄222) , νη κεζίηεο πηζηψζεσλ, θαζψο θαη νη πηζησηηθνί 

θνξείο  ηνπ λ.4438/2016 (Α’ 220), πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηα ππφρξεα πξφζσπα βάζεη 

εηδηθφηεξεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ην δηεπξπκέλν ζηνηρείν ζη΄ εκπίπηνπλ νη πάζεο 

θχζεσο επηρεηξήζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ ή/θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή εθκεηαιιεχνληαη ηηο ππνδνκέο θαη ηνπο 

ρψξνπο δηεμαγσγήο ησλ παηγλίσλ. 

Οη έκπνξνη θαη νη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην 

ζηνηρείν δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ππφρξεα πξφζσπα ζην βαζκφ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο 

ζε κεηξεηά χςνπο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ θαη άλσ (αληί ηνπ ηζρχνληνο νξίνπ ησλ 15.000 

επξψ θαη άλσ), κε ζηφρν λα απμεζεί ε επαγξχπλεζε θαη λα κεηξηαζζνχλ νη θίλδπλνη ηνπο 

νπνίνπο εγθπκνλνχλ νη ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά. ην ζηνηρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εθπιεηζηεξηαζηέο, νη νπνίνη είλαη νη εκπιεθφκελνη ζε εκπνξηθέο δηθαηνπξαμίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα πνπ αθνξνχλ ζε θηλεηά πξάγκαηα, θαζψο θαη νη νίθνη δεκνπξαζηψλ.  

Αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ζε επαγγεικαηηθνχο 

θιάδνπο/θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη πξνζηίζεληαη σο ππφρξεα πξφζσπα απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 1077797/20542/ΓΔ−Δ/8.6.2010 «Οξηζκφο θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ 
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ησλ εκπφξσλ αγαζψλ κεγάιεο αμίαο σο ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηνπ λ. 3691/2008» θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

α) Οη επηρεηξήζεηο εμφξπμεο, παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πνιχηηκσλ θαη 

εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πνιχηηκσλ 

κεηάιισλ θαη παξαγψγσλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο καξγαξηηαξηψλ θαη θνξαιιηψλ 

θαη νη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ. 

β) Οη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληίθεο), αξραηνηήησλ, κεηαιιίσλ, 

παιαηψλ γξακκαηνζήκσλ θαη λνκηζκάησλ θαη ινηπψλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ αμίαο, νη επηρεηξήζεηο 

ή επαγγεικαηίεο παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο έξγσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηέρλεο γεληθά, 

θαζψο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

γ) Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηαπήησλ θαη ραιηψλ, εηδψλ γνπλνπνηίαο, δεξκάηηλσλ 

εηδψλ θαη ελδπκάησλ γεληθά, αμίαο, αλά κνλάδα είδνπο, κεγαιχηεξεο ησλ 8.000 (νθηψ ρηιηάδσλ) 

επξψ. 

δ) Οη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ειηθνπηέξσλ, 

αεξνζθαθψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο γεληθά. 

 

Γηαηεξείηαη, ε πξφβιεςε έθδνζεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο , κε ηελ νπνία ζα νξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπφξσλ θαη εθπιεηζηεξηαζηψλ αγαζψλ κεγάιεο αμίαο. 

Σν ζηνηρείν ε΄ αλαθέξεηαη ζηνπο ελερπξνδαλεηζηέο νη νπνίνη, θαηφπηλ εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ελέρεη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθνχλ, επειέγε λα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ 

ππφρξεα πξφζσπα θαη ζηνπο αξγπξακνηβνχο, αμηνπνηψληαο ζην ζεκείν απηφ ηε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 γηα επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο. χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

ην ζηνηρείν ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλνληαη, αθνινπζψληαο ηελ δηαηχπσζε θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζηνηρείνπ ηγ΄ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3691/2008 θαη ηεο αηηηνινγηθήο ζθέςεο 

9 ηεο Οδεγίαο, νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη. Αλαθνξηθά κε ηα ππφρξεα πξφζσπα ηνπ 

ζηνηρείνπ η΄, δηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη θπξίσο λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο (trust or company 

service providers) πνπ παξέρνπλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη εκπηζηεχκαηα (trusts) θαη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη ή ινγηζηέο. Σα πξφζσπα απηά 

ιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκηθά ρψξεο) θαη γη’ απηφ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ ζηνηρείν γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο. ηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα απνθιείεηαη ε ζχζηαζε ηέηνησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ή ηνπιάρηζηνλ ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο σο δεπηεξεχνπζαο απφ λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο κε ζπλαθή θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα εμεηδίθεπζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγγξαθήο ζε κεηξψν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ.  

Ζ δπλαηφηεηα νξηζκνχ πξφζζεησλ θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ελαπφθεηηαη ζε 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη φρη ζε ππνπξγηθή επρέξεηα, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζπκπεξηειήθζε ζηνλ λφκν δηάηαμε αληίζηνηρε 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3691/2008. Αληίζεηα, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 

ξπζκίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν (π.ρ. ινγηζηήο-

θνξνηερληθφο) αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο είηε ππφρξενπ είηε κε 

ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ζην ζεκείν απηφ, γηα ζπζηεκαηηθνχο 

ιφγνπο, ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3691/2008, κε ηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη 

ηαπηφρξνλα ε παξάγξαθνο 1 εδ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηεο Οδεγίαο. 
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Με θνηλή απφθαζε ησλ  Τπνπξγψλ  Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Αξρήο, δχλαηαη λα νξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπη. δ θαη ε ηεο παξ. 2, θαζψο θαη νη εηδηθφηεξεο 

ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο απηά ππφθεηληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 επ, 

εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε θαη ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Άρζρο 6 

 Οξίδνληαη νη  αξκφδηεο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ θάζε επνπηηθή αξρή. Δηδηθά, 

ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζεκεηψλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

επνπηεχεη ηηο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3606/2007, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη δπαδηθά ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ή ησλ πξντφλησλ ζηνηρεκαηηζκνχ. 

Με ην ζηνηρείν γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεηαη σο λέα αξκφδηα αξρή γηα ηνπο 

ελερπξνδαλεηζηέο  ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ κεηαθνξά ηεο επνπηείαο απφ ηελ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο ΑΑΓΔ ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

θξίζεθε αλαγθαία, θαζψο νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 5/2011 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε. 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ αλήθεη ν έιεγρνο ησλ αλσηέξσ, ε ρνξήγεζε 

έγθξηζεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελερπξνδαλεηζηή κέζσ θαηαρψξεζήο ηνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε P.O.L θαη ε έθδνζε απφθαζεο απαγφξεπζεο άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κε ηελ σο άλσ Γηάηαμε πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ελερπξνδαλεηζηψλ 

λα θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία πειαηψλ θαη ζπλαιιαγψλ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη λα ελεκεξψλνπλ ηηο ελ ιφγσ αξρέο ζε πεξίπησζε ππφλνηαο γηα κε 

λφκηκε θαηνρή ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ζε απηνχο αληηθεηκέλσλ ή κε λφκηκσλ απνδεηθηηθψλ 

ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο πξνζνκνηάδνπλ κε ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη απνζηνιήο αλαθνξάο χπνπηεο 

ζπλαιιαγήο απφ ηνπο ελερπξνδαλεηζηέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ έηζη σο ππφρξεα πξφζσπα ηνπ νηθείνπ 

λφκνπ. πλεπψο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξεο σο πξνο ηνλ έιεγρν 

ζπκκφξθσζεο ησλ ελερπξνδαλεηζηψλ σο ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

αλσηέξσ επαγγεικάησλ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο νξίδεηαη σο αξκφδηα αξρή γηα ηνπο 

αξγπξακνηβνχο θαζψο νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 5/2011 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελζσκαηψλνληαη νη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ 

άξζξνπ 48 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζπρλφηεηα, ηελ έληαζε θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επνπηείαο πνπ αζθνχλ νη  αξκφδηεο αξρέο ζηα ππφρξεα πξφζσπα 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, βάζεη ηεο θαηαλφεζεο ησλ θηλδχλσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Οη αξκφδηεο  αξρέο ππνρξενχληαη 

λα επνπηεχνπλ ηελ πξνζέγγηζε βάζεη θηλδχλνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, αιιά θαη λα 

εθαξκφδνπλ νη ίδηεο πξνζέγγηζε βάζεη θηλδχλνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε χζηαζε 26 ηεο FATF θαη 

ηελ παξάγξαθν 1 ηεο ζρεηηθήο εξκελεπηηθήο ηεο ζεκείσζεο. Δηδηθφηεξα, νη αξκφδηεο  αξρέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ην πξνθίι θηλδχλνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ιακβάλνπλ 

ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ην πιήζνο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη 
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κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο κε ηνπο 

πειάηεο θαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα θαη εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, 

ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ηα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ. Οη αξκφδηεο  αξρέο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο θαη ησλ κηθξψλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κεηαρείξηζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο θαη ζηε θχζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ παξάγξαθνο 3 εμεηδηθεχεη ηηο επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ  αξκφδησλ αξρψλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ν παξψλ 

λφκνο, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηεο Οδεγίαο. Με ην ζηνηρείν α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 εμνπζηνδνηνχληαη νη αξκφδηεο αξρέο λα θαζνξίδνπλ κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

ηνπο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν, θαζψο θαη λα επηβάιινπλ κεησκέλεο ππνρξεψζεηο (φπσο πξνβιέπεηαη ήδε ζην 

άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ. 3691/2008), ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηε δηάηαμε 

παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθεγφξνη, 

ινγηζηέο, κεζίηεο αθηλήησλ, έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο θηι.) δελ κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα 

εθαξκφδνπλ ζε πιήξε έθηαζε ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, ηελ ηήξεζε αξρείσλ ή ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. Οκνίσο, κε αληίζηνηρεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη 

(ελφςεη θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο) πξφζζεηεο ή απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο ή/θαη πνζνηηθά 

φξηα πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ παξφληα λφκν, γηα νξηζκέλνπο ηνκείο (φπσο ελδεηθηηθά 

νξηζκέλεο εθ ησλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ), πνπ παξνπζηάδνπλ απνδεδεηγκέλα απμεκέλν 

θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Πεξαηηέξσ, ζην ζηνηρείν β΄ επαλαιακβάλεηαη ε θαη’ άξζξν 6 παξ. 4 ζηνηρείν γ΄ 

ηνπ λ. 3691/2008 αξκνδηφηεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα θαζνδήγεζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο, αιιά θαη φπνηεο άιιεο κεζφδνπο θξηζνχλ πξφζθνξεο, σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ, φπσο ι.ρ. 

ησλ πξνβιεπφκελσλ κέρξη ηψξα ζην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ λ. 3691/2008 αλαθνξηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ θαδίλν. 

χκθσλα κε ην ζηνηρείν γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 46 ηεο Οδεγίαο, ηα ππφρξεα πξφζσπα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο δηάπξαμεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ηππνινγίεο), θαζψο θαη αλαθνξηθά κε θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ην ζηνηρείν δ΄, ηα ππφρξεα πξφζσπα 

ελεκεξψλνληαη επίζεο γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκφξθσζε ή κε 

ρσξψλ πξνο ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη ηηο πζηάζεηο ηεο FATF. 

Με ηα ζηνηρεία ε΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ελζσκαηψλνληαη νη παξάγξαθνη 2 εδ. α΄ θαη 

8 ηνπ άξζξνπ 48 ηεο Οδεγίαο. Δηδηθφηεξα, ην ζηνηρείν ε΄ αλαθέξεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ε 

αξκφδησλ  αξρψλ λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα 

ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα, εμεηάδνληαο 

δεφλησο ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ησλ ηειεπηαίσλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηηο 

κεηαβιεηέο θηλδχλνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Δπηπιένλ, κε ην ζηνηρείν δ΄, δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε ζηνηρεία ή 

δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Σν ζηνηρείν ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ξπζκίδεη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ππφρξεν 

πξφζσπν άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιεηηνπξγεί εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 48 ηεο 
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Οδεγίαο. Δμάιινπ, κε ην ζηνηρείν ε΄ ελζσκαηψλεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο 

Οδεγίαο, ε νπνία νξίδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ  αξρψλ λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα ψζηε λα εκπνδίδνπλ πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ζπλαθή αδηθήκαηα λα 

θαηέρνπλ δηεπζπληηθή ζέζε ή λα είλαη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη ππφρξενπ πξνζψπνπ. Σπρφλ 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πνηληθέο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4360/2016 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ απφθαζε-πιαίζην 

2009/315/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ απφθαζε 2009/316/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Σν ζηνηρείν ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ελζσκαηψλεη ηηο παξαγξάθνπο 1-2 ηνπ άξζξνπ 61 ηεο 

Οδεγίαο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα ζεζπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο θαη αμηφπηζηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ θαηαγγειηψλ, πνπ 

αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη θαζνξίδεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σέινο, ην ζηνηρείν η΄ αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46. Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ησλ ΔΔΑ ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηεο Οδεγίαο. 

ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε 

νπνία έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο, κεηά απφ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

πνπ δχλαηαη λα ελέρνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηελ απνηξνπή απηψλ. 

Με ηελ παξάγξαθν 5 ελζσκαηψλεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο, φπνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θάζε θξάηνο κέινο λα εμαηξεί, κεξηθψο ή νιηθψο, ππεξεζίεο ηπρεξψλ 

παηγλίσλ, πιελ απηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαδίλν, απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηήλ. Οη ππεξεζίεο απηέο δχλαηαη λα εμαηξνχληαη θαηφπηλ θαηάιιειεο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ, ε νπνία ζηελ αηηηνιφγεζή ηεο πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιήθζεθαλ ππφςε ηπρφλ πνξίζκαηα ησλ εθζέζεσλ πνπ εθπνλεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζψο 

θαη ην πφζν επάισηεο είλαη νη ππεξεζίεο απηέο ζε ζπλαιιαγέο ελ φςεη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κεζφδσλ πιεξσκήο. Σπρφλ απφθαζε εμαίξεζεο θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. 

Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη νη αξκφδηεο  αξρέο πνπ 

νξίδνληαη ζε απηήλ ζπγθξνηνχλ εηδηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζηειερψλνληαη επαξθψο 

θαη δηαζέηνπλ επαξθείο νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο πφξνπο γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηέο ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Ζ ελ ιφγσ πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 εδ. β΄ ηνπ άξζξνπ 48 ηεο Οδεγίαο. 

Ζ παξάγξαθνο 8 αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο ΔΔΑ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζε απηέο, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 50 ηεο Οδεγίαο. 

  

Άρζρο 7  

ην άξζξν 7 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί σο Κεληξηθφο 

πληνληζηηθφο Φνξέαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξσλ 

7 θαη 49 ηεο Οδεγίαο. Ζ δηάηαμε δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3691/2008, κε εμαίξεζε ηελ δηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ α΄ θαη 

γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 8 πνπ θξίζεθε φηη δελ πξνζηδηάδνπλ ζηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ θνξέα ή φηη δελ ππάξρνπλ νη πξαθηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ άζθεζή ηνπο.  
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Άρζρο  8 

Σν άξζξν  8 αθνξά ζηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξσλ 7 

θαη 49 ηεο Οδεγίαο θαη θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3691/2008. Ζ βαζηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο, πνπ γίλεηαη κε αλαθνξά ζηνπο θαηφρνπο ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηνπο θνξείο απ’ 

φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε θαη ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο αξκφδεη ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο, θαη 

απνθεχγεηαη ε αλάγθε έθδνζεο λέαο ππνπξγηθήο απφθαζεο θάζε θνξά πνπ κεηαηίζεηαη ή 

απνρσξεί θάπνην κέινο, πξάγκα πνπ δεκηνπξγνχζε πξνζθφκκαηα ζηελ ηαθηηθή ζχγθιηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ παξάγξαθνο 3 αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, αιιά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ αλάινγα κε ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ ε παξάγξαθνο 4 ξπζκίδεη ηελ ζχγθιηζε ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ 

ζπλεδξηάζεσλ (νη πξψηεο πξνβιέπεηαη λα ζπγθαινχληαη ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν αληί ηνπ 

ηζρχνληνο, πξαθηηθά αλεθάξκνζηνπ δηκήλνπ), ηελ αλάζεζε ηεο εμέηαζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκάησλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, ηε ζχληαμε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ην πεξηερφκελν απηνχ. ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα θαιεί εθπξνζψπνπο θαη άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε 

ξεηή αλαθνξά ηνπ θνξέα δηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 14, γηα λα εμεηάδνληαη ζέκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ελψ ζηελ παξάγξαθν (φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 λ. 

3691/2008) πξνβιέπεηαη ε παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

ηελ παξάγξαθν 7 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, έρνληαο σο 

θεληξηθφ άμνλα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε 

πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο, ηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο θαη γεληθψλ πνιηηηθψλ πνπ απαηηνχλ ζπληνληζκέλε δξάζε, θαζψο θαη ηελ αλάιεςε 

ρξήζηκσλ πξσηνβνπιηψλ ζην ζρεηηθφ πεδίν. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ε Δπηηξνπή 

εμαθνινπζεί λα έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη 

Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 10 επαλαιακβάλεηαη ε πξφβιεςε ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3691/2008 πεξί ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Άρζρο  9 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη νπνίεο επαλαιακβάλνπλ ελ πνιινίο ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3691/2008, επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

ηξσηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη νξηζκέλεο εκπνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ ηελ εζληθή θαη δηεζλή εκπεηξία σο «επάισηεο» 

αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο βαζκφο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θαηεγνξίαο δξαζηεξηφηεηαο δηαθέξεη σο πξνο ηα δχν είδε αδηθεκάησλ. 

ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ δηάπξαμεο 

αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο κέζσ ησλ αγνξαπσιεζηψλ αθηλήησλ. Παξφκνηα κέηξα ιακβάλνπλ νη θνξνινγηθέο 

θαη ηεισλεηαθέο αξρέο, θαζψο θαη ην .Γ.Ο.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ γηα Ξ.Υ. θαη 

Υ.Σ. κέζσ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (παξ. 2). 
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Ζ παξάγξαθνο 3 αλαθέξεηαη ζηα κέηξα πνπ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ νη αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ην .Γ.Ο.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιισλ Τπνπξγείσλ ή δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχλ 

κεηξψα εηαηξεηψλ θάζε λνκηθήο κνξθήο, ηα νπνία αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηε ζχζηαζε ή 

αιιαγή θαηαζηαηηθνχ ή εγθξίλνπλ απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ρξεζηκνπνίεζεο εηαηξεηψλ ή εηαηξηθψλ ζρεκάησλ γηα ζθνπνχο δηάπξαμεο 

αδηθεκάησλ Ξ.Υ. θαη Υ.Σ. 

Ζ παξάγξαθνο 4 αλαθέξεηαη ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ελψ ε παξάγξαθνο 5 επηθεληξψλεηαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο ρξεκαηνδνηνχκελνπο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή άιια Τπνπξγεία, πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία θαη επηρνξήγεζή ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. 

Δηδηθά σο πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4110/2013. Ζ ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ιφγσ ηνπ 

θηλδχλνπ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ 

πξνο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ιφγσ πηζαλήο θαηάρξεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη νη νξγαληζκνί απηνί, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απηψλ ιεηηνπξγνχλ κε 

ρακειή επνπηεία θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα άιιεο 

λνκηθέο νληφηεηεο.  

Σέινο, ε παξάγξαθνο 6 πξνβιέπεη φηη ηα Τπνπξγεία, νη αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

θαη νη άιινη δεκφζηνη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθέξνπλ ζηελ Αξρή θάζε 

χπνπηε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα πνπ εληνπίδνπλ. 

 

Άρζρο  10 

 Με ην άξζξν 14 δηαηεξείηαη ν Φνξέαο Γηαβνχιεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Φνξέαο απηφο 

είρε εηζαρζεί ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 3691/2008. Ζ δηάηαμε πεξηέρεη νξηζκέλεο βειηηψζεηο, φπσο ε 

δπλαηφηεηα νξηζκνχ κειψλ απφ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θνξέα 

εθπξνζψπεζεο (παξ. 1),  ε δπλαηφηεηα θιήζεο ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο αθφκα θαη ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ θνξείο εθπξνζψπεζεο νχηε έρεη νξηζζεί κέινο ζηνλ 

Φνξέα (παξ. 4), θαη ε ιήςε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ απφ ηνλ Φνξέα πξνο ηα ππφρξεα πξφζσπα (παξ. 6 ζηνηρείν γ΄). 

 

Άρζρο  11 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην νπνίν πξνηάζζεηαη ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ 

δένπζαο επηκέιεηαο, ελζσκαηψλεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

απαγνξεχεηαη λα ηεξνχλ αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο ή αλψλπκα βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ. 

Αληίζηνηρε δηάηαμε ππήξρε θαη ζην άξζξν 15 ηνπ θαηαξγνχκελνπ λ. 3691/2008, ελψ θαη πξηλ 

απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 3691/2008 ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ηεξνχζαλ θαηά 

πάγηα πξαθηηθή αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ ελζσκαηψλεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

Οδεγίαο, ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ 

θαηάρξεζεο ιφγσ αδηαθάλεηαο απφ ηελ ρξήζε αλψλπκσλ κεηνρψλ. χκθσλα κε ηελ ελιφγσ 

δηάηαμε, ε νπνία έρεη σο βάζε γλσζηή δηάηαμε ζην δίθαηφ καο, ήηνη εθείλε ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 2238/1994, νη θνκηζηέο αλψλπκσλ κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη 
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εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην έρνπλ ππνρξέσζε, θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ 

κεξηζκαηαπνδείμεσλ, λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη είλαη νη θχξηνη ή 

επηθαξπσηέο ησλ κεηνρψλ ή πιεξεμνχζηνη απηψλ, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία ησλ 

θπξίσλ ή επηθαξπσηψλ. Δθφζνλ δελ πξνζθνκηζηεί ε ππεχζπλε δήισζε, φπνηνο ελεξγεί ηελ 

εμαξγχξσζε ησλ κεξηζκαηαπνδείμεσλ έρεη ππνρξέσζε λα  αξλεζεί ηελ πιεξσκή. 

 

Άρζρο  12 

Σν άξζξν απηφ ελζσκαηψλεη ην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, νξίδνληαο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ έρεη επεθηαζεί ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3691/2008, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ 

ηειεπηαίν, έρνπλ πξνζηεζεί: 

1) ε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ άλσ ησλ €1.000, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 9 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/847 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ε 

πεξίπησζε απηή πξνβιεπφηαλ θαη’ νπζία ήδε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

1781/2006 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/847, σζηφζν πιένλ 

πξνβιέπεηαη ξεηά). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, σο «κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ» λνείηαη 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ειεθηξνληθά γηα ινγαξηαζκφ ελφο 

πιεξσηή κέζσ ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, αζρέησο εάλ πιεξσηήο θαη δηθαηνχρνο 

είλαη έλα θαη ην απηφ πξφζσπν θαη αζρέησο εάλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή 

θαη απηφο ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ν ίδηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: α) ηεο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 260/2012, β) ηεο άκεζεο ρξέσζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 260/2012, γ) ησλ εκβαζκάησλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ζεκείν 13 ηεο Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ, εζληθψλ ή δηαζπλνξηαθψλ, δ) 

ηεο κεηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θάξηαο πιεξσκήο, εξγαιείνπ ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο, θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή θάζε άιιεο ςεθηαθήο ή πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζπζθεπήο 

εθ σλ πξνηέξσλ ή εθ ησλ πζηέξσλ πιεξσκήο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

2) νη ζπλαιιαγέο ησλ εκπφξσλ αγαζψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα €10.000 ζε κεηξεηά, θαη 

3) νη ζπλαιιαγέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα €2.000 

θαη δηελεξγνχληαη είηε θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζηνηρήκαηνο είηε θαηά ηελ είζπξαμε ησλ θεξδψλ.  

ηελ παξάγξαθν 2 ελζσκαηψλεηαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηεο 

Οδεγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ππφρξεα πξφζσπα δελ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζην Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ, αιιά πξνζεγγίδνπλ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο βάζεη ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ. 

 

Άρζρο  13 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, νξίδνληαο ηα κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. 

Σν εδάθην α΄ έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, 

θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ λνκηκνπνίεζήο ηνπ, ήηνη ηνπ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ. Οη αξκφδηεο 

αξρέο νξίδνπλ ιεπηνκεξψο κε απνθάζεηο ηνπο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ δεηνχλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, ηα έγγξαθα πνπ είλαη απνδεθηά γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ελ 

ιφγσ ζηνηρείσλ θαη άιιεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Σν 

εδάθην δ΄ ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3691/2008 έρεη κεηαθεξζεί ζην 
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άξζξν 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο παξάγξαθνο 3, αθνινπζψληαο ηελ δνκή ηεο Οδεγίαο. Σν 

εδάθην ε΄ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ηνπ λ. 3691/2008 έρεη ζπγρσλεπηεί κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3691/2008 θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ε νπνία ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαο φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ππφρξεν πξφζσπν δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο 

δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο ηνπ, δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή 

δηαθφπηεη νξηζηηθά απηήλ θαη εμεηάδεη αλ ζπληξέρεη ππνρξέσζε αλαθνξάο ζηελ Αξρή. Σν 

πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ξεηή εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 4 εδ. 

β΄ ηεο Οδεγίαο, σο πξνο ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο, νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη 

ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο, 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 παξάγξαθνο 3, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3691/2008, 

νξίδεη ηελ επηπξφζζεηε ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνπο 

εμεηαδφκελνπο πειάηεο θαη απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν ηπρφλ αλήθνπλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφλ ζα έρνπλ πην ζθαηξηθή γλψζε ηεο εηθφλαο ηνπ πειάηε. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3691/2008 δηαγξάθνληαη, θαζψο ην πεξηερφκελν ηνπο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Ζ παξάγξαθνο 4 νξίδεη ηελ νκνίσο επηπξφζζεηε ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ λα επαιεζεχνπλ ηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ πειάηε 

βάζεη πξφζθαηεο πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (εθθαζαξηζηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο). Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηελ Οδεγία, πηνζεηήζεθε εθ ησλ 

πζηέξσλ ζηνλ λφκν 3691/2008 – κε ην άξζξν 13 παξ. 1 λ. 4051/2012 (Α΄ 40), ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 68 παξ. 7 λ. 4174/2013 (Α΄ 170) – ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 

επηκέιεηαο ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηε ζθνπνχκελε θχζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε. Ζ 

ππνρξέσζε απηή ήηαλ δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, αθνχ έκνηαδε λα 

αθνξά εμ νξηζκνχ θαη ζε κεηέπεηηα ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε, παξφηη ην εθθαζαξηζηηθφ είρε ήδε 

ιεθζεί ππφςε γηα ηελ αξρηθή δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ πξνθίι. Πιένλ ε πξνζθφκηζε 

πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο απαηηείηαη κφλν θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο (φπσο ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ), αιιά κπνξεί λα δεηείηαη εθ λένπ θαη 

ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε, ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6. 

Ζ παξάγξαθνο 6 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849, νξίδνληαο φηη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα θαη γηα ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο, αιιά ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα πξνβαίλνπλ ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ πειάηε, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε ζηε δηάζεζή ηνπο 

δελ επαξθνχλ γηα λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ην 

δηακνξθσκέλν νηθνλνκηθφ ηνπ πξνθίι, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ ηνπ. 

Ζ παξάγξαθνο 7 νξίδεη φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, σο αξκφδηα ξπζκηζηηθή θαη επνπηηθή 

αξρή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξ. 2015/847 (ΔΔ L 141/5.6.2015), φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 
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κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ 

Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ (ΔΔΑ). 

Ζ παξάγξαθνο 9 ελζσκαηψλεη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 

Οδεγίαο, νξίδνληαο εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε αζθαιίζεσλ δσήο, κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 

νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί σο πξνο 

ηνλ δηθαηνχρν ελφο αζθαιίζκαηνο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, επηπξφζζεηα  

ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη σο πξνο ηνλ πειάηε ηεο (απηφλ δειαδή 

πνπ ζπλάπηεη ηελ αζθάιεηα), νθείιεη λα ιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ 

αζθαιίζκαηνο, εθφζνλ απηφο έρεη θαηνλνκαζηεί εμ αξρήο, ή λα ιακβάλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο φηαλ 

ζα επέιζεη ν ρξφλνο ηεο πιεξσκήο ηνπ.  

Ζ παξάγξαθνο 10 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849, νξίδνληαο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ηεο παξαγξάθνπ 9 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

εκπηζηεπκάησλ ή παξεκθεξψλ λνκηθψλ κνξθσκάησλ.  

Ζ παξάγξαθνο 11 ελζσκαηψλεη ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13, θαζψο θαη ην 

Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαο ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα 

θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνπλ σο πξνο ηνπο πειάηεο 

ηνπο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ησλ ηειεπηαίσλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθάζηνπ 

πειάηε ηνπο, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 11, ζε αληηζηνηρία κε ην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ πειάηε, ηνλ ζθνπφ 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηνλ ηχπν, ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ αμία ησλ δηελεξγνχκελσλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο θαηάζεζεο ηνπ πειάηε θαηά ην 

άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαζψο θαη ηελ αλακελφκελε πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπ πειάηε. Δπηπξφζζεηα, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα αξρή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λφκνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ζε απηήλ φηη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 

εθαξκφδνπλ σο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο είλαη αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ελέρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη φηη ηα κέηξα απηά εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

Άρζρο  14 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18, πνπ αληηζηνηρεί ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο, 

δηαηππψλεηαη 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. 

ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο απφ ηελ σο άλσ γεληθή 

αξρή, ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην άξζξν 14 παξ. 2-3 ηεο Οδεγίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη ε επαιήζεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλαςεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα λα κε δηαθνπεί ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ν θίλδπλνο δηάπξαμεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ελ 

ιφγσ δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ αξρηθή επαθή. 

Σα ππφρξεα πξφζσπα δελ πξέπεη λα θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο ελ ιφγσ παξέθθιηζεο απνδερφκελα 
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αηηηάζεηο ηνπ πειάηε πεξί δπζθνιίαο πξνζθφκηζεο εγγξάθσλ επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο ή 

λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο θαη πεξί ηνπ επείγνληνο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη ζπλήζεηο, αιιά αληηζέησο 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ ελ ιφγσ παξέθθιηζε κφλν ππφ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, εηδηθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζε πειάηε, 

εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ζπλαιιαγή δηθή ηνπ ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, πξνηνχ νινθιεξσζεί ε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο απηνχ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ.  

Ζ παξάγξαθνο 4 ελζσκαηψλεη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 

Οδεγίαο, αλαθνξηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο πνπ ηαπηνπνηνχληαη ή πξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 13, θαη ησλ νπνίσλ ε  επαιήζεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη επηπξφζζεηα, ζε 

πεξίπησζε εθρψξεζεο, θαηά ηνλ ρξφλν απηήο. 

Ζ παξάγξαθνο 5 νξίδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ επίγεησλ θαδίλν ή θαδίλν πινίσλ ζηελ 

Διιάδα ή ππφ ειιεληθή ζεκαία λα εμαθξηβψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, φπσο πξνβιεπφηαλ ήδε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ θαηαξγνχκελνπ λ. 3691/2008. 

 

Άρζρο  15 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελζσκαηψλεη ην άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849, παξέρνληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα ππφρξεα πξφζσπα λα εθαξκφδνπλ κέηξα 

απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη βεβαησζνχλ φηη κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη 

ρακειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ 

ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13, πξνζαξκφδνληαο 

θαηάιιεια ην πνζνηηθφ φξην, ηνλ ρξφλν ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα κέηξα 

απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο αθνξνχλ ζε ραιάξσζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαγφλησλ θαη ηεο θχζεο ηνπ ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, 

αιιά φρη ζηελ πιήξε απαινηθή θάπνηνπ εμ απηψλ. Παξαδείγκαηα ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ είλαη: 

ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη αθνχ νη ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε ππεξβνχλ θάπνην εχινγν πνζνηηθφ 

φξην∙ ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ 

πειάηε∙ ε κείσζε ηνπ βαζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πειάηε 

βάζεη εχινγνπ πνζνηηθνχ νξίνπ∙ θαη ε κε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο φηαλ απηή ηεθκαίξεηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ δηεμαγφκελσλ ζπλαιιαγψλ. 

εκεηψλεηαη φηη θαηαξγείηαη ε εμ νξηζκνχ εθαξκνγή κέηξσλ απινπζηεπκέλεο δένπζαο 

επηκέιεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 17 ηνπ λ. 3691/2008 θαη φηη νη ελ 

ιφγσ πεξηπηψζεηο απνηεινχλ πιένλ παξάγνληεο δπλεηηθά ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ λφκνπ θαη ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηελεξγνχλ. 

Ζ παξάγξαθνο 2 ελζσκαηψλεη ην άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο, παξαπέκπνληαο ζην 

Παξάξηεκα Η ηνπ λφκνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο θαη ζην νπνίν 

παξαηίζεληαη νη παξάγνληεο θαη νη ηχπνη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ χπαξμε δπλεηηθά 

ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη’ ειάρηζηνλ ηα ππφρξεα 
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πξφζσπα θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο, ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Ζ παξάγξαθνο 3 εμνπζηνδνηεί ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα λα 

εθδψζνπλ απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά 

ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ ΔΔΑ, ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο λα 

εθδίδνπλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο. 

 

Άρζρο  16 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ελζσκαηψλεη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, νξίδνληαο ηελ ππνρξεσηηθή ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο: α) θαηά ηε ζχλαςε δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο 

(άξζξν 21), β) ζηηο ζπλαιιαγέο ή επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα 

(άξζξν 22), γ) ζηηο ζπλαιιαγέο κε πξφζσπα κε εγθαηάζηαζε ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο πςεινχ θηλδχλνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή εθδίδεη πξάμεηο θαη’ άξζξν 9 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο. Με ηελ 

δηάηαμε απηή ελζσκαηψλεηαη θαη’ νπζία θαη ην άξζξν 18 ηνπ πξνεγνχκελνπ λ. 3691/2008, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν απαγνξεπφηαλ ε απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα γηα λνκηθά πξφζσπα 

απφ ηέηνηεο ρψξεο. Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο κέηξσλ απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ζπλαιιαγψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4. εκεηψλεηαη 

φηη θαηαξγείηαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κέηξσλ απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε νη νπνίεο πξνβιέπνληαλ ζην 

άξζξν 20 ηνπ θαηαξγνχκελνπ λ. 3691/2008 θαη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο εμ 

απνζηάζεσο (ρσξίο θπζηθή παξνπζία ησλ κεξψλ), ρσξίο  δηαζθαιίζεηο, φπσο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο θαη ηα πξντφληα ή ζπλαιιαγέο πνπ επλννχλ ηελ αλσλπκία, απνηεινχλ πιένλ 

παξάγνληεο δπλεηηθά πςειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ λφκνπ θαη 

ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ δηελεξγνχλ. 

Ζ παξάγξαθνο 2 ελζσκαηψλεη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 

Οδεγίαο, νξίδνληαο φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη εμ νξηζκνχ λα εθαξκφδνπλ 

κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο, φηαλ ν επξηζθφκελνο ζε ηξίηε ρψξα πςεινχ θηλδχλνπ 

πειάηεο ηνπο είλαη ππνθαηάζηεκα ή ζπγαηξηθή θαηά πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ππφρξεεο 

νληφηεηαο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν νκίινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36, αιιά 

φηη πξνζεγγίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν. 

Ζ παξάγξαθνο 3 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαο 

ηελ εμέηαζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ηελ επίδεημε απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πνιχπινθσλ ή αζπλήζηζηα κεγάισλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ησλ αζπλήζηζησλ 

εηδψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ ζθνπφ ή λφκηκε αηηία. 

εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρε πξφβιεςε ππήξρε ζην ζηνηρείν δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ. 3691/2008 σο κέηξν ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο.  

Ζ παξάγξαθνο 4 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο, 

παξαπέκπνληαο ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ λφκνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 



20 

 

Οδεγίαο θαη ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη παξάγνληεο θαη νη ηχπνη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο 

ηελ χπαξμε δπλεηηθά πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο, ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο, θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ.  

Ζ παξάγξαθνο 5 εμνπζηνδνηεί ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα λα 

εθδψζνπλ απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ ΔΔΑ, ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ινηπέο αξκφδηεο  αξρέο λα 

εθδίδνπλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο. 

 

Άρζρο  17 

Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλνληαη ηα άξζξα 19 θαη 24 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 θαη 

ζεζπίδνληαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, πέξαλ ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ άξζξνπ 13, φηαλ πθίζηαληαη 

δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο αληαπφθξηζεο κε ίδξπκα πειάηε απφ ηξίηε ρψξα. Αληίζηνηρε δηάηαμε 

είλαη εθείλε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3691/2008. 

 

Άρζρο  18 

Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλνληαη ηα άξζξα 20 έσο θαη 23 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδνληαη κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, φηαλ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο ή ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα, κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

Ζ απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα γηα ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα ζεζπίζηεθε κε ηελ 

ηξίηε Δλσζηαθή Οδεγία θαη αληίζηνηρε δηάηαμε ππήξρε ζηνλ λ. 3691/2008 (άξζξν 22). Όπσο 

φκσο ηνλίδεηαη ζηελ ζθέςε 33 ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηεο Οδεγίαο, νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα είλαη πξνιεπηηθήο θαη φρη πνηληθήο/θπξσηηθήο θχζεο θαη δελ 

ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζηηγκαηίδνπλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα σο εκπιεθφκελα ζε 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ άξλεζε ζχλαςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο απιψο θαη κφλν 

ιφγσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ελφο πξνζψπνπ σο «πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ» δελ ζπλάδεη κε ην 

γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άρζρο  19 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 23 ελζσκαηψλεη ην άξζξν 25 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, 

νξίδνληαο ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηα νπνία ηα ππφρξεα πξφζσπα κπνξνχλ λα 

ζηεξίδνληαη ζε ηξίηα κέξε. εκεηψλεηαη φηη αλαδηαηππψλεηαη κε νξζφηεξν ηξφπν ην αληίζηνηρν 

άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θαηαξγνχκελνπ λ. 3691/2008, ην νπνίν δελ ζπκπεξηειάκβαλε ζηα ελ ιφγσ 

κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, θαζηζηψληαο ηε ζηήξημε ζε ηξίηα κέξε αιπζηηειή. Δπίζεο ηα ηξίηα 

κέξε κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ θαη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα ησλ πειαηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ (ππνρξέσζε πνπ δελ ππάξρεη ζηελ Οδεγία). 

Ζ παξάγξαθνο 2 νξίδεη ηα ηξίηα κέξε, αθνινπζψληαο πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε απφ 

απηή ηεο παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Οδεγίαο, θαζψο πεξηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπληζηνχλ ηξίηα κέξε θαη ηηο ηξίηεο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο (κφλν ρψξεο κέιε 
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ηεο FATF). Ωζηφζν, ηα ηξίηα κέξε είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3691/2008, θαζψο πξνζηίζεληαη νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, νη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, νη εηαηξείεο 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη νη εηαηξείεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο. 

Οη παξάγξαθνη 3-5 ελζσκαηψλνπλ ηα άξζξα 27-29 ηεο Οδεγίαο. Δηδηθά ε παξάγξαθνο 5 

αληηζηνηρεί ζην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ λ. 3691/2008, ελψ δηαηεξείηαη θαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

αξκφδησλ  αξρψλ λα εμεηδηθεχνπλ κε απνθάζεηο ηνπο ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο 

νπνίεο ηα ππφρξεα πξφζσπα ζα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άρζρο  20 

 Με ην άξζξν απηφ ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. Ζ αλάγθε 

γηα αθξηβείο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ εγθιεκαηηψλ, νη νπνίνη αιιηψο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθξχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πίζσ απφ κηα εηαηξηθή δνκή. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 επηβάιιεηαη θαηαξράο ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, λα ζπιιέγνπλ θαη λα θπιάζζνπλ επαξθείο, αθξηβείο 

θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ηνπο θαη λα ρνξεγνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηα ππφρξεα πξφζσπα, φηαλ απηά ιακβάλνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, 

θαζψο επίζεο ζηελ Αξρή, ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο ή άιιεο αξρέο κε 

εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηφπηλ αηηήκαηφο 

ηνπο. Ζ ηήξεζε ηνπ εηδηθνχ κεηξψνπ γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ εηαηξηθήο 

ζπκκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο ή ηνπ αξκφδηνπ αλψηαηνπ ζηειέρνπο 

δηνίθεζεο αλάινγνπ ηκήκαηνο ζε θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα, εθαξκνδνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997 (Α΄50) γηα  ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

ηηο παξαγξάθνπο  4 έσο  10  ζεζκνζεηείηαη Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηεο Οδεγίαο.   Οξίδεηαη ην Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ σο ειεθηξνληθά 

ζπλδεδεκέλν ζχζηεκα κε ην ΑΦΜ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ππφ ηελ  

επζχλε ηεο ΓΓΠ, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξφζβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη 

ελζσκαηψζεη έλαλ ηεξάζηην φγθν επηθαηξνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο, ην ζηνηρείν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηελ 

άκεζε επίπησζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

πξνιεπηηθά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ ππφρξεσλ νληνηήησλ γηα 

παξνρή επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Σν Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ δχλαηαη λα ζπλδέεηαη κε ην Γεληθφ Δκπνξηθφ 

Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξηζκέλν ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα.  Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηε 

ζχλδεζε ηνπ Μεηξψνπ  κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖ. 

 ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 νξίδνληαη νη αξρέο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο θαη 

ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε έθδνζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο Αξρήο.  
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 ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 νξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζηελ πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ θαη παξάβαζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο παξ. 1.  

ηελ παξάγξαθν 10, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί λα ζπζηήλνπλ θνηλά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξηζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο λφκηκνπο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη πειάηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ αιινδαπή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί δχλαηαη λα ηδξχνπλ εηδηθά λνκηθά πξφζσπα ή λα αμηνπνηνχλ ππάξρνληα λνκηθά 

πξφζσπα εμεηδηθεπκέλα ζηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε εκπνξηθψλ θαη 

δηαηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. ε εηαηξεία Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ-

Σεηξεζίαο. Με ηα θνηλά απηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζσξαθίδνληαη 

πεξαηηέξσ κε απηά ηα ζπζηήκαηα έλαληη ηεο θαθφβνπιεο ρξήζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα 

ζθνπνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαηαρσξνχλ ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο θαη γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμσρψξησλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ εηδηθνχ 

ζθνπνχ πνπ απνηεινχλ πεγή πςειφηεξνπ θηλδχλνπ. . 

 

Άρζρο  21  

Οξίδεηαη ην Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ Καηαπηζηεπκάησλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηεο νδεγίαο. 

 

Άρζρο  22 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ δηεπξπκέλε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, λα ππνβάιινπλ 

άκεζα αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ  Αξρή, φηαλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή 

ππνςίεο, φηη θεθάιαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπο, ζπληζηνχλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ζη. α΄) θαη λα παξέρνπλ 

ζηηο Μνλάδεο ηεο Αξρήο, ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο θάζε απαηηνχκελε 

πιεξνθνξία (ζη. β΄).  

ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ξεηή εμαίξεζε πνπ ζέηεη ε Οδεγία (άξζξν 34 

παξ. 2 θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 10) θαη πεξηειάκβαλε θαη ην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ λ. 3691/2008, 

φηη απφ ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο εμαηξνχληαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη δηθεγφξνη, νη νξθσηνί 

ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ινγηζηέο-θνξνηερληθνί ζχκβνπινη, ζηηο πεξηπηψζεηο κφλν πνπ ηα ελ ιφγσ 

πξφζσπα εμαθξηβψλνπλ ηε λνκηθή ζέζε ησλ πειαηψλ ηνπο ή εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ή εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζρεηηθά κε απηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ή απνθπγή ηέηνησλ 

δηαδηθαζηψλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο δηθεγφξνπο, νη αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ππνβάιινληαη  

ζηελ  Αξρή κέζσ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 29. 

ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ππφρξεν πξφζσπν έρεη δηνξίζεη 

ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ζε επίπεδν δηνίθεζεο, ε αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ 

πξνο ηελ Αξρή ππνβάιιεηαη απφ απηφλ (άξζξν 33 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο), ελψ ζηελ παξάγξαθν 4 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο ππνβάιιεηαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 38. 

 

Άρζρο  23 

ην άξζξν απηφ, κε ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 35 ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ ελδερφκελε απνρή απφ ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθηφο αλ ε απνρή απηή είλαη αδχλαηε ή ελδέρεηαη λα 

εκπνδίζεη ηε δίσμε ησλ πειαηψλ, ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε απνρή θαηά ηα αλσηέξσ, θαζνξηζηηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο Αξρήο θαη νη νδεγίεο πνπ απηή ζα παξάζρεη ζην 

ππφρξεν πξφζσπν, ζπλππνινγίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ επαπεηινχκελν θίλδπλν ν πειάηεο 

λα ππνςηαζζεί θάηη απφ ηε κε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο, ηεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη λα πξνζπαζήζεη λα απνθξχςεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. 

 

Άρζρο  24 

ην άξζξν απηφ, πνπ ελζσκαηψλεη ην άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο θαη αληηζηνηρεί ζην άξζξν 

28 ηνπ λ. 3691/2008, εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο αλαθνξάο πξνο ηελ  Αξρή χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ απφ ηηο  αξκφδηεο αξρέο (παξ. 1), θαζψο θαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

αγνξψλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ, άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, παξαγψγσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο 

(παξ. 2). ηηο αγνξέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελήο Αγνξά Σίηισλ 

(Ζ.Γ.Α.Σ.), ηα ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3606/2007 Πνιπκεξή πζηήκαηα Γηαπξαγκάηεπζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη νη εζσηεξηθνπνηεκέλεο αγνξέο ηέηνησλ κέζσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εληφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή εηαηξείαο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηέζεθε ε ππνρξέσζε αλαθνξάο πξνο ηελ Αξρή ησλ 

ζηεξνχκελσλ ηδίαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ 

αιινδαπή, θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δάλεηα 

θαη πηζηψζεηο, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 25 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4354/2015. Οη σο άλσ εηαηξείεο δελ απνηεινχλ ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο ηα κελ γξαθεία 

αληηπξνζσπείαο δελ δηεμάγνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δε εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

απαηηήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 25 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4354/2015, δηαρεηξίδνληαη θαη’ νπζία 

ραξηνθπιάθην δαλείσλ επνπηεπφκελνπ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην 

νπνίν απνηειεί ππφρξεν πξφζσπν. Ωζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε 

αλαθνξάο σο δηθιείδα αζθαιείαο γηα παλ ελδερφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφπεηξαο 

δηελέξγεηαο χπνπηεο ζπλαιιαγήο. 

Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 2 αγνξψλ θαη ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3 γξαθείσλ, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηελ ππνρξέσζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ (παξ. 4).  

 

Άρζρο  25 

Σν άξζξν απηφ ζέηεη, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 

3691/2008, εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά χπνπησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θνξνινγηθέο ή ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξνζαξκφδνληαη ζηα 

αλαζεσξεκέλα φξηα ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ 
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πξνο ην Γεκφζην, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηζη΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαζψο θαη ζηε κεηαβνιή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .Γ.Ο.Δ., πνπ επήιζε κε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ7 ηεο παξαγξάθνπ Γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94). Παξάιιεια 

επαλαθαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ. 

 

Άρζρο  26 

ην άξζξν απηφ εηζάγεηαη θαη’ απαίηεζε ηεο Οδεγίαο (άξζξν 37) πξνζηαηεπηηθή 

δηάηαμε (πνπ πθίζηαηαη ήδε ζην άξζξν 32 παξ. 1 ηνπ λ. 3691/2008), φζνλ αθνξά ζηελ θαιή ηε 

πίζηεη γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 απφ ην ππφρξεν πξφζσπν θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ, αθφκε θαη εάλ απνδεηρζεί φηη δελ ππήξμε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα (παξ. 1). 

Παξάιιεια, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 3691/2008, 

εμνπζηνδνηνχληαη νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, ψζηε λα δχλαληαη λα νξίδνπλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 38 ηεο Οδεγίαο, 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνπλ ηηο ππφλνηεο ηνπο 

γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζε απεηιέο ή ερζξηθέο ελέξγεηεο ηδίσο δε απφ δπζκελή ή 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο (παξ. 2). 

Σν δήηεκα απηφ είλαη θαίξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο ζχκθσλα θαη κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 41 ηεο 

Οδεγίαο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη πνπ αλέθεξαλ ηηο ππνςίεο ηνπο 

απεηιήζεθαλ ή εθηέζεθαλ ζε ερζξηθέο ελέξγεηεο. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ, 

ηα νπνία ζα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ππαιιήισλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, απφ απεηιέο θαη ερζξηθέο  ελέξγεηεο 

απηνχ ηνπ είδνπο, θαζψο θαη ζηελ παξνρή θαηάιιειεο πξνζηαζίαο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο ζε απνηειεζκαηηθή έλλνκε 

πξνζηαζία θαη εθπξνζψπεζε. 

 

Άρζρο  27 

Σν άξζξν απηφ αθνξά νκνίσο ζε έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ είλαη ε απαγφξεπζε ηεο 

γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 39 ηεο Οδεγίαο. Ζ απαγφξεπζε – ε νπνία απνηππψλεηαη ήδε ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 

3691/2008, αθνξά ζηα ππφρξεα πξφζσπα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη άιινπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, πνπ ηεινχλ ζε γλψζε ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ (παξ. 1). Ο ιφγνο απηήο ηεο απαγφξεπζεο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη, ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν, ζεκαληηθφ κέιεκα είλαη ε εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ άιισλ ππφρξεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ φηη, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνπλ 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, είηε απφ ηνλ 

αλαθέξνληα είηε απφ κέινο ή ππάιιειν ηεο Αξρήο φηη δηαβηβάζζεθε αλαθνξά χπνπηεο 

ζπλαιιαγήο ζην πξφζσπφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε αλαθνξά χπνπηεο ζπλαιιαγήο 

νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο ηεο Αξρήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ε γλσζηνπνίεζε απηήο 
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ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απφζπξζε ή απφθξπςε θεθαιαίσλ απφ ην εξεπλψκελν πξφζσπν θαη 

πεξαηηέξσ ζηελ εμαθάληζε απνδείμεσλ, γεγνλφο πνπ ζα δπζρεξάλεη ην αλαθξηηηθφ έξγν. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά είλαη απηνλφεην φηη, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 

ηεο Οδεγίαο, ε απαγφξεπζε δελ αθνξά ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη πξνο ηηο αξκφδηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ αξρέο ή ζε εθηέιεζε άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηελ παξάγξαθν 2 δηεπθξηλίδεηαη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 6 ηεο Οδεγίαο, φηη 

ε απφπεηξα ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ, νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ θαη ινγηζηψλ-

θνξνηερληθψλ ζπκβνχισλ λα απνηξέςνπλ πειάηε λα εκπιαθεί ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα δελ 

ζπληζηά γλσζηνπνίεζε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δηάηαμε απηή είλαη ζπκβαηή κε 

ηελ νξζή άζθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ. 

 

Άρζρο  28 

ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο απφ ηελ απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αληίζηνηρεο πξνο εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ 3-5 ηνπ άξζξνπ 39 ηεο 

Οδεγίαο θαη θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2-4 ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ λ. 3691/2008. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ εκπνδίδεηαη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 

πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν, θαζψο θαη κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ ηνπο πνπ εδξεχνπλ 

ζε ηξίηε ρψξα, εθφζνλ απηά ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ηζρχνπλ ζε επίπεδν νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 39 

δηαδηθαζηψλ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο, νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο 

θαη ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα αζθνχλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε φρη, ζην πιαίζην 

ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή επξχηεξεο δνκήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν, 

θαζψο θαη γηα ηα σο άλσ πξφζσπα κε αληίζηνηρα πξφζσπα ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ νη ρψξεο 

απηέο επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηνπ παξφληνο λφκνπ (παξ. 

2). 

ηελ παξάγξαθν 3 δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

νξηδφκελσλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ζηελ Διιάδα κε ππφρξεα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή επαγγεικαηηθφ θιάδν κε 

απηά, σο επίζεο θαη κε ππφρξεα πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη  ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ νη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηνλ ίδην πειάηε θαη ζε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ. 

Δπεηδή ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα (πηζαλή ζχγθξνπζε κε θψδηθεο δενληνινγίαο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ, 

φπσο π.ρ. δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ινγηζηψλ θιπ.) ε παξάγξαθνο 4 παξέρεη εηδηθή 

εμνπζηνδφηεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα εμεηδηθεχνπλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 
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Άρζρο  29 

 ην άξζξν 29 επαλαιακβάλεηαη ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3691/2008 πεξί 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηθεγφξσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, ηνλ 

έιεγρν θαη ηε δηαβίβαζε ησλ αλαθνξψλ ππφπησλ ζπλαιιαγψλ ησλ δηθεγφξσλ (ζρεηηθή ε ΤΑ 

67473/23-30.4.2009, Β΄ 807). 

 

Άρζρο  30 

Σν άξζξν 30 αληηζηνηρεί ζην άξζξν 35 ηνπ λ. 3691/2008 θαη ηίζεηαη κε ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη’ εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 40 θαη 42 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. Σν άξζξν 

36 ηνπ λ. 3691/2008 δελ δηαηεξείηαη ζηνλ παξφληα λφκν, αθνχ ζηελ ηζρχνπζα Οδεγία δελ 

ππάξρεη πηα δηάηαμε αληίζηνηρε ηνπ άξζξνπ 31 ηεο 3
εο

 Οδεγίαο, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζε επίπεδν νκίινπ ηνπ άξζξνπ 36. 

ηελ παξάγξαθν 1 αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ νθείινπλ λα 

θπιάζζνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ζθνπνχο πξφιεςεο, εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο απφ ηελ 

Αξρή, ηηο αξκφδηεο αξρέο ή θάζε άιιε αξκφδηα δεκφζηα αξρή, ελδερφκελεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δηδηθφηεξα, ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ είλαη ζχκθσλα κε ηε 

χζηαζε 11 ηεο FATF. 

Ζ παξάγξαθνο 2 αθνξά ζε εηδηθέο, πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηγλίσλ, ελψ ε παξάγξαθνο 3 αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζηνλ 

αλψηαην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ.   Τπάξρεη δπλαηφηεηα ε εζληθή 

λνκνζεζία λα πξνβιέςεη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξν δηάζηεκα δηαηήξεζεο  αθνχ «ζα 

πξνζδηνξίζεη» ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηα ππφρξεα πξφζσπα ζα δχλαληαη ή ζα νθείινπλ 

λα δηαηεξνχλ πεξαηηέξσ ηα δεδνκέλα. Σν δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δέθα έηε. Ζ αηηηνιφγεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο δηαηήξεζεο ζηνλ λφκν ή ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε γηα πέληε επηπιένλ έηε ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ηνπ αλαγθαίνπ θαη αλαινγηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πεξαηηέξσ απηήο δηαηήξεζεο θαη αθνχ θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ ή ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ αδηθεκάησλ (άξζξν 40 παξ. 1 ζην ηέινο Οδεγίαο). 

Με ηελ παξάγξαθν 4 – ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε ζπλαθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 1 

ηνπ λ. 3691/2008 – ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε αηηήκαηα ηεο Αξρήο, ηεο αξκφδηαο αξρήο ή 

άιιεο δεκφζηαο αξρήο σο πξνο ην αλ δηαηεξνχλ ή είραλ ζπλάςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, θαζψο θαη σο πξνο ην 

είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη θάζε ζρεηηθή ζπλαιιαγή. 

 

Άρζρο  31 

 Με ην άξζξν 31 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ ελζσκαηψλνληαη ηα άξζξα 41 θαη 43 ηεο Οδεγίαο 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.. ηελ παξάγξαθν 

1 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απαγνξεχεηαη έηζη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

γηα άιινπο, ι.ρ. εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ζ παξάγξαθνο 2 αθνξά ζηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη 

πξνο ηνπο λένπο πειάηεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ  41 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο, ελψ ε παξάγξαθνο 

3 δηεπθξηλίδεη φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βάζεη ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζεσξείηαη δήηεκα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2472/1997, θαη’ αληηζηνηρία 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 ηεο Οδεγίαο. Με ηελ παξάγξαθν 4 γίλεηαη ρξήζε ηεο 
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δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ παξέρεη ζηα θξάηε κέξε ην άξζξν 41 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ 

έιινγν, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

πξφζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ. Οξίδεηαη, 

έηζη, φηη ε ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2472/1997 δελ ηζρχεη γηα ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηελ Αξρή, θαη ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ησλ 

αξρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 21, εθφζνλ ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ήηνη γηα ιφγνπο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

Άρζρο  32 

ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 44 ηεο Οδεγίαο, ε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο νινθιεξσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο, ε 

νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ. ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη φιεο νη εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγγειηθψλ, δηθαζηηθψλ, θνξνινγηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη αξκφδησλ 

αξρψλ, ηεξνχλ πιήξε θαη ελεκεξσκέλα ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

θαη ηα δηαβηβάδνπλ ζε εηήζηα βάζε ζηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα. Ο ηειεπηαίνο 

παξακέλεη επηθνξηηζκέλνο κε ηε ζπγθέληξσζή ηνπο θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, νθείιεη δε λα αλαβαζκηζζεί θαη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπγθεληξψλεη θαη λα θαζηζηά δηαζέζηκα ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζηηο νκάδεο πνπ 

πξνεηνηκάδνπλ ηελ Έθζεζε Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ ή ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Egmont Group ή νπνπδήπνηε αιινχ απαηηνχληαη, ηδηαίηεξα ελφςεη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ FATF – θάηη πνπ δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ ηελ ηειεπηαία 

εμαεηία. Ζ αλάγθε αλαβάζκηζεο απηή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Φνξέα 

ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν ελφςεη ηνπ πιεξέζηεξνπ θαη απαηηεηηθφηεξνπ θαηαιφγνπ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ζπγθέληξσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν άξζξν 38 ηνπ λ. 3691/2008. 

 

Άρζρο  33 

 Με ην άξζξν 33 επαλαιακβάλεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 1 ηνπ λ. 3691/2008 

αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ γηα ηε ζπιινγή εηδηθά δηθαζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ (ζρεηηθή ε ΤΑ 49937, 

Β΄ 1198/9.6.2011). 

 

Άρζρο  34 

ην άξζξν 34, νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηεο Αξρήο θαη άιισλ αξκφδησλ αξρψλ, θαζψο θαη ησλ Μνλάδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. 

ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο θχζεο, αιιά 

θαη ε δηαβίβαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ηεο Αξρήο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο Οδεγίαο. Ζ Αξρή κπνξεί λα 

δεηεί ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβίβαζε, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε βάζε ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, φπσο επηβάιιεηαη θαη απφ 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηεο Οδεγίαο. Πξνζηίζεηαη, φκσο, θαη δπλαηφηεηα ηεο Αξρήο 
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λα κελ αληαπνθξηζεί ζε αίηεκα γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζε δηεμαγφκελεο έξεπλεο ε 

αλαιχζεηο θαζψο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγε πξνο ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

άζρεηε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο Οδεγίαο. ε πεξηπηψζεηο 

δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε Αξρή ελεκεξψλεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ΑΑΓΔ), θαζψο 

θαη ηελ Δ.Γ. .Γ.Ο.Δ. ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί  ην γξαθείν αλάθηεζεο θεθαιαίσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 85/2005. 

ηελ παξάγξαθν 2, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δηαθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηεο Οδεγίαο, πξνβιέπεηαη φηη ε Αξρή αληαιιάζζεη 

απζφξκεηα ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ΜΥΠ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δηζάγεηαη πιένλ γηα πξψηε θνξά ε ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ησλ αλαθνξψλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ  

πνπ ιακβάλεη ε Αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λφκνπ ζηελ ΜΠΥ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, 

ην νπνίν αθνξά. Γηα ηελ απφθξηζε ζε αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ αιινδαπή ΜΠΥ, ε 

Αξρή ελεξγεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ρξεζηκνπνηεί θάζε δηαζέζηκε εμνπζία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ λφκνπ, φπσο επηβάιιεη θαη ην άξζξν 53 παξ. 2 ηεο 

Οδεγίαο. 

ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη νη 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο άξλεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 53 ηεο Οδεγίαο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 4 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 

πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρξήζε ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 54 

θαη 55 ηεο Οδεγίαο. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 αληίζηνηρε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη 

κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ηελ παξάγξαθν 6 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο θνηλψλ 

ειέγρσλ ηεο Αξρήο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζηελ παξάγξαθν 7 δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Οη δηαηάμεηο απηέο αληηζηνηρνχλ ελ πνιινίο ζε εθείλεο ησλ 

παξαγξάθσλ 2-4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3691/2008. 

 

Άρζρο  35 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849, νξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα ιακβάλνπλ 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

κλεκνλεπφκελνπο ζηε δηάηαμε παξάγνληεο θηλδχλνπ. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη, θαη’ 

αληηζηνηρία πξνο ηελ παξάγξαθν 2 εδ. α΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο, φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα 

ηεθκεξηψλνπλ, επηθαηξνπνηνχλ θαη ζέηνπλ ππφςε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπο, ηελ  ελ ιφγσ 

εθηίκεζε θηλδχλσλ.  

Ζ παξάγξαθνο 3 ελζσκαηψλεη ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο, 

νξίδνληαο ηελ εθαξκνγή απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, ειέγρσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αλάινγσλ πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην κέγεζφο ηνπο, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά νη σο άλσ θίλδπλνη ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ. Δπηπξφζζεηα ζηελ παξάγξαθν 3 

ελζσκαηψλεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηεο Οδεγίαο, πνπ πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε 

εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηηο θαηαγγειίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ παξαβάζεσλ ησλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα, κέζσ αλψλπκνπ θαη αλεμάξηεηνπ 

δηαχινπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαγγέιινληνο. 

Ζ παξάγξαθνο 4 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο, ελψ ε 

παξάγξαθνο 5 παξέρεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο: α) ηελ εμνπζηνδφηεζε λα εμεηδηθεχνπλ κε 

απνθάζεηο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, β) ηελ επρέξεηα, θαη’ αληηζηνηρία 

πξνο ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο, λα απαιιάζζνπλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ηηο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ νη εγγελείο 

θίλδπλνη είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί. 

 

Άρζρο  36 

Ζ παξάγξαθνο 1 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849, νξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα εθαξκφδνπλ επαξθείο θαη 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε επίπεδν νκίινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζε θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψξεο. 

Ζ 2ε παξάγξαθνο ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο, 

πξνβιέπνληαο φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, ηα 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ή νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο (αληηπξφζσπνη) ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεξνχλ ηηο εζληθέο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ (αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο). 

ηελ παξάγξαθν 3, πνπ ελζσκαηψλεη ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηνπ άξζξν 45 ηεο 

Οδεγίαο, πξνβιέπεηαη σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζε ηξίηεο ρψξεο φπνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθαξκφδνπλ ηηο ηειεπηαίεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο, 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνβιέπεηαη γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα ε ππνρξέσζε ιήςεο 

πξφζζεησλ κέηξσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο επνπηηθέο δξάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηπξφζζεηα κέηξα 

δελ επαξθνχλ, νη νπνίεο θιηκαθψλνληαη θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ απαίηεζε παχζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηξίηε ρψξα.  

ηελ παξάγξαθν 4, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο, 

πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ λα ελεκεξψλεη ηελ Αξρή, ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θαη ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα ελεκεξψλνπλ αθνινχζσο ηηο αληίζηνηρεο ΔΔΑ, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε λνκνζεζία κηαο ηξίηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ην ππφρξεν πξφζσπν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε επίπεδν νκίινπ. 

Ζ παξάγξαθνο 5 ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαο 

φηη επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αλαθνξέο αζπλήζσλ ή 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, εληφο ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ δνζνχλ 

δηαθνξεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Αξρή. 

Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 6, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο 

Οδεγίαο, πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ επαθήο ζηελ Διιάδα ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ εθδνηψλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ 

πνπ εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα εμαζθαιίδεη γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπο ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επνπηεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 

Άρζρο  37 

Σν άξζξν απηφ (πνπ αληηζηνηρεί ζην άξζξν 42 ηνπ λ. 3691/2008) αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 46 παξ. 1 εδ. α΄-β΄ ηεο Οδεγίαο. χκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηάηαμε, ηα ππφρξεα 

πξφζσπα έρνπλ ππνρξέσζε λα αλαιάβνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ 

ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζπλαθνχο λνκνζεζίαο, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εληνπηζκνχ χπνπησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξζήο αληίδξαζεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

Άρζρο  38 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην νπνίν ππήξρε θαη ζηνλ θαηαξγνχκελν λφκν 

3691/2008 (άξζξν 44) θαη κε ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη επαξθψο θαη ην άξζξν 46 παξ. 4 ηεο 

Οδεγίαο, πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο ελφο δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ζηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζην νπνίν νη ππάιιεινη ζα αλαθέξνπλ 

θάζε χπνπηε ζπλαιιαγή θαη νξίδνληαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε ππνβνιή αλαθνξάο χπνπηεο ζπλαιιαγήο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ππνβνιήο ηεο. Δπηπξφζζεηα νξίδεηαη φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο κπνξεί λα εθαξκνζζνχλ θαη ζε 

άιια ππφρξεα πξφζσπα κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπο. 

Ζ παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη ηνλ νξηζκφ απφ θάζε φκηιν ελφο δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο 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, θαζψο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νκίισλ θαη ησλ επί κέξνπο εηαηξεηψλ ηνπο κε 

απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

 

Άρζρο  39 

 Σν άξζξν 39 απνηειεί κεηαθνξά ζηνλ παξφληα λφκν ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3691/2008. 

Γελ πεξηέρεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο, παξά κφλν ειάρηζηεο πξνζαξκνγέο πξνο ηελ αιιαγή 

αξίζκεζεο ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 3. Μηα ελδερφκελε πξσηνβνπιία βειηίσζεο 

ηνπ πθηζηάκελνπ πνηληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζα κπνξνχζε λα αλαιεθζεί κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο (επξηζθφκελεο αθφκα ππφ 

δηαβνχιεπζε) Πξφηαζεο νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ. 

 

Άρζρο  40 

Σν άξζξν 40 απνηειεί νκνίσο κεηαθνξά ζηνλ παξφληα λφκν ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 

3691/2008, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε πξφζθαηα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ λ. 4478/2017 (πνπ 

θχξσζε ηελ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 2005 γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, 

θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ελζσκάησζε κεηαμχ άιισλ ηελ Οδεγία 2014/42/ΔΔ ζρεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε νξγάλσλ θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 
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Πξνζηίζεηαη κφλν εδάθην γ΄ ζηελ παξάγξαθν 2 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαιφπηζηνπ ηξίηνπ, σο 

αλαγθαία ελζσκάησζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 θαη 9 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

2014/42/ΔΔ θαη ηεο ππ’ αξηζ. 33 αηηηνινγηθήο ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη αλαγθαίν λα 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαζθαιίζεηο θαη έλδηθα κέζα πνπ λα εγγπψληαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ζηγφκελσλ ηξίησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ άιια 

πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα («εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα», «ius in rem»), φπσο ην δηθαίσκα 

επηθαξπίαο. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 πεξίπησζε γ΄ ηεο ελιφγσ Οδεγίαο, ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο εθηείλεηαη ξεηά θαη ζηα αδηθήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ Απφθαζε-πιαίζην 

2001/500/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2001 γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηνλ εληνπηζκφ, ηε δέζκεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ νξγάλσλ θαη 

ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο. Αληίζηνηρε δηάηαμε έζεζε ήδε ν λνκνζέηεο κε ην άξζξν 7 παξ. 

4 ηνπ λ. 4478/2017 ζρεηηθά κε ηελ δέζκεπζε ζην άξζξν 48 παξ. 2 λ. 2691/2008. 

 

Άρζρο  41 

Σν άξζξν 41 επαλαιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 47 λ. 3691/2008, φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε πξφζθαηα κε ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ λ. 4478/2017. 

 

Άρζρο  42 

 Σν άξζξν 42 πεξί δέζκεπζεο θαη απαγφξεπζεο εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απνηειεί κεηαθνξά, κε νξηζκέλεο βειηηψζεηο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3691/2008, 

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ πξφζθαηα κε ην άξζξν 7 παξ. 4-5 ηνπ λ. 4478/2017. Οη βειηηψζεηο 

αθνξνχλ: 

α) ηελ πξφβιεςε (ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3) φρη πιένλ επίδνζεο ηεο πεξί δέζκεπζεο δηάηαμεο 

ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ ζρεηηθνχ βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζην αξκφδην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά γλσζηνπνίεζήο ηνπο «κε 

θάζε κέζν, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ έγγξαθε απφδεημε θαη επηηξέπνπλ ηε 

δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπ». Αθνινπζείηαη έηζη ε δηαηχπσζε πνπ επειέγε θαη ζηνλ λ. 

4478/2017 γηα ηε δηαβίβαζε απνθάζεσλ δέζκεπζεο (βι. ι.ρ. άξζξα 13 παξ. 1 θαη 21 παξ. 1), 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία ηαρχηεηα ζηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ρσξίο 

λα απφιιπηαη ε ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηεο δπλαηφηεηαο έγγξαθεο απφδεημεο θαη δηαπίζησζεο 

ηεο γλεζηφηεηαο. Δλφςεη ηεο πξφβιεςεο απηήο νξίδεηαη πιένλ φηη ε απαγφξεπζε εθπνίεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηζρχεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο απνδεδεηγκέλεο γλσζηνπνίεζεο ηεο 

δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ βνπιεχκαηνο. 

β) ηε δηαγξαθή ηεο αλαθνξάο ζε θνηλέο ζπξίδεο (νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηελ πξάμε) θαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο  απφ ηελ ππνρξέσζε επίδνζεο ηεο πξάμεο δέζκεπζεο θαη ζηνλ ηπρφλ 

πιεξεμνχζην ηνπ κηζζσηή. 

γ) ηελ πξνζζήθε (ζηελ παξάγξαθν 3) ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ λα δηαηάζζνπλ ηελ απαγφξεπζε εθπνίεζεο νξηζκέλνπ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαη’ αληηζηνηρία πξνο φ,ηη ηζρχεη ήδε ζηελ παξάγξαθν 5 γηα ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Αξρήο. 

δ) ηε ζπλαθφινπζε πξνζζήθε (νκνίσο ζηελ παξάγξαθν 3) πξφβιεςεο γηα γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηάηαμεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο ζηνλ πξντζηάκελν λενινγίνπ ή άιιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνο 

θαηαρψξηζε ηεο ζρεηηθήο εγγξαθήο, γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη πξάμεηο απηέο δελ 

αθνξνχλ ζε αθίλεηα. 
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Άρζρο  43 

 Σν παξφλ άξζξν επαλαιακβάλεη, κε νξηζκέλεο επνπζηψδεηο ιεθηηθέο βειηηψζεηο, ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3691/2008 αλαθνξηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 

Άρζρο  44 

Με ην άξζξν 44 κεηαθέξεηαη ζηνλ λέν λφκν ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3691/2008 

πεξί πξφζβαζεο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ζε αξρεία θαη ζηνηρεία. 

 

Άρζρο  45 

ην άξζξν 45 κεηαθέξεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3691/2008, φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε πξφζθαηα, αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα αδηθήκαηα 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεινχληαη πξνο φθεινο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Γηα ιφγνπο επρεξέζηεξεο επνπηείαο ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51, επαλαιακβάλνληαη εδψ νη βαζηθέο ζθέςεηο ηεο 

ζπλαθνχο αηηηνινγηθήο έθζεζεο: 

Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΔ.17 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (Α΄ 

85) ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 3691/2008, κε βαζηθή αιιαγή ηελ πξνζζήθε ησλ 

αδηθεκάησλ δσξνδνθίαο θαη δσξνιεςίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 159, 159Α, 235, 236 θαη 

237 ΠΚ ζηελ θπξσηηθή εκβέιεηα ηεο δηάηαμεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρξεδαλ 

επαλαμηνιφγεζεο, ελ φςεη θαη ηνπ φηη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο δελ έρεη απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή ζηελ πξάμε. Πεξαηηέξσ, ππήξρε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηα δηεζλή πξφηππα, φπσο απηά νξηνζεηνχληαη απφ ηα δηεζλή ζπκβαηηθά θείκελα, 

αιιά θαη απφ ηε ζπλερψο εμειηζζφκελε πξαθηηθή ησλ δηεζλψλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο, φπσο είλαη ε GRECO, ν Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο θαη ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ επί ηεο 

δσξνδνθίαο ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο κε ην λέν άξζξν 

επήιζαλ νη εμήο κεηαβνιέο: 

1. Χς προς ηο πεδίο εθαρκογής ηωλ 2 πρώηωλ παραγράθωλ 

 Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο αθνξνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ζε ζχγθξηζε κε ην 

άξζξν 51 ηνπ λ. 3691/2008, ηφζν απφ αληηθεηκεληθήο, φζν θαη απφ ππνθεηκεληθήο άπνςεο: 

α) Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ ηεο κε επηβνιήο θπξψζεσλ ζε λνκηθά κνξθψκαηα 

ηα νπνία δελ έρνπλ (ή δελ έρνπλ απνθηήζεη) λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο 

πξνβιέθζεθε ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη ζε νομικές ονηόηηηες, πέξαλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 β) Ζ ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, κεηαβνιή έγθεηηαη ζηελ επέθηαζε ησλ αδηθεκάησλ γηα ηα 

νπνία κπνξεί λα γελλεζεί επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ. Αθνινπζψληαο ηελ αξρηθή δηαηχπσζε 

ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3691/2008, πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν έλαην ηνπ λ. 

3875/2010 (Α΄ 158), πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ηέιεζεο βαζηθψλ αδηθεκάησλ. Με απηήλ ηελ κεηαβνιή ηθαλνπνηήζεθε ε ζχζηαζε πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξ. 128 ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ Διιάδα ησλ 

θεθαιαίσλ ΗΗΗ θαη ΗV ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο (ζει. 56), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρψξα καο πξέπεη λα εηζαγάγεη δηνηθεηηθή επζχλε ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα φια ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ χκβαζε. Καιχθζεθε επίζεο θαη ε 

ππνρξέσζε θαζηέξσζεο επζχλεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο απάηεο εηο βάξνο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ δεχηεξνπ 
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πξσηφθνιινπ ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ην νπνίν έρεη θπξσζεί κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48). Πξνο εθαξκνγή 

ηεο δηεζλνχο ππνρξέσζεο ηεο ρψξαο πνπ πεγάδεη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο είρε ζεζπηζζεί ην 

άξζξν φγδνν ηνπ λ. 2803/2000, ην νπνίν, φκσο, θαηαξγήζεθε δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΔ.20 

ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (βι. ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε εηο: Καϊάθα-Γκμπάνηι [Δπηκ.], 

Οηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα, η. 3, 2015, ζει. 90). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ππνρξέσζε ζα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (βι. ζρεηηθά Καϊάθα-Γκμπάνηι, ΠνηλΥξ ΞΕ΄, 561 επ.). 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ πξνζεηέζε εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν εηδηθέο 

δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα άιια βαζηθά αδηθήκαηα, 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. Σέηνηεο δηαηάμεηο είλαη, πέξαλ ηνπ αλαθεξφκελνπ ξεηά άξζξνπ 41 ηνπ λ. 

3251/2004, απηέο ησλ άξζξσλ 26 ηνπ λ. 4139/2013 (Α΄ 74), 3 ηνπ λ. 4198/2013 (Α΄ 215), 4 ηνπ 

λ. 927/1979, φπσο ηζρχεη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 4285/2014 (Α΄ 191 - σο πξνο ηηο 

επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ λφκνπ) θαη ηεηάξηνπ ηνπ λ. 4411/2016 (Α΄ 142). 

γ) Μία επηπιένλ κεηαβνιή αθνξά ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 κε ην λνκηθφ πξφζσπν πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάθαζε επζχλεο ζε 

απηφ. Με ηελ πξνεγνχκελε δηάηαμε, απαηηείην ε πξάμε λα έρεη ηειεζζεί πξνο ηνλ ζθνπφ 

επίηεπμεο νθέινπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Με ηελ λέα δηαηχπσζε κπνξεί λα θαηαθαζεί επζχλε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή θάπνην απφ ηα βαζηθά αδηθήκαηα ηειέζζεθε για λογαριαζμό ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο. Καιχθζεθαλ έηζη πεξηπηψζεηο εκκέζνπ νθέινπο ή πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν δξάζηεο απνζθνπεί ζην δηθφ ηνπ φθεινο θαη επέξρεηαη παξεκπηπηφλησο φθεινο ζην 

λνκηθφ πξφζσπν, φπσο απαηηείην ζηελ έθζεζε 3bis ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηεο 

δσξνδνθίαο (2015), αξ. πεξ. 52 (ζει. 19, θαη 34 ζην θείκελν ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο). 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνζζήθε απηή είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξφζθαηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

ηεηάξηνπ ηνπ λ. 4411/2016 ζρεηηθά κε ηελ επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ ηέιεζε 

εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν, αιιά θαη ζηελ Οδεγία 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. 

 δ) ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν δξάζηεο ηνπ ζεκειησηηθνχ ηεο επζχλεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

αδηθήκαηνο δελ ελεξγεί αηνκηθά, αιιά σο κέινο λνκηθνχ πξνζψπνπ, δελ απαηηείηαη πιένλ 

ζπκπιεθηηθά ε θαηνρή δηεπζπληηθήο ζέζεο εληφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ λνκηθψλ 

νληνηήησλ κε βάζε εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπο, αιιά διαζεσκηικά ν δξάζηεο ηνπ αδηθήκαηνο 

είηε λα θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν, είηε λα έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο ζε 

απηφ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ειήθζεζαλ ππφςε ην άξζξν 18 ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ 

γηα ηε δηαθζνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην άξζξν 10 ηεο χκβαζεο ηεο Βαξζνβίαο ηνπ 

2005 γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ε δηαηχπσζε, αλαθνξηθά κε 

ηελ επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο χζηαζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηε δσξνδνθία ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

 ε) Μηα αθφκε πξνζζήθε πνπ έγηλε ζηελ παξάγξαθν 1, πξνο άξζε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, 

είλαη φηη θαηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο νη θπξψζεηο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη φηαλ 

θπζηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηδηφηεηεο, είλαη εζηθφο απηνπξγφο ή ζπλεξγφο ζηηο ίδηεο πξάμεηο. 

 ζη) Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 2, ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ πξνζζήθε 

πεξαηηέξσ θαηεγνξηψλ απηνπξγψλ ηνπ ζεκειησηηθνχ γηα ηελ επζχλε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
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αδηθήκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζχγρξνλεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε εηαηξηθνχο ηχπνπο πνπ έρνπλ ζαθείο ηεξαξρηθέο δνκέο, θξίζεθε ζθφπηκε 

ε επέθηαζε ηεο πηζαλήο επζχλεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φρη κφλνλ φηαλ απφ έιιεηςε επνπηείαο 

ή ειέγρνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαηέζηε δπλαηή ε ηέιεζε 

αδηθήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν απφ ηεξαξρηθά θαηψηεξν ζηέιερνο, αιιά θαη 

φηαλ ε ίδηα πξάμε ηειείηαη από ενηολοδότο ηοσ νομικού προζώποσ ή ηης ονηόηηηας. Με ηε 

λεφηεξε δηαηχπσζε θαηαιακβάλεηαη θάζε πεξίπησζε φπνπ ην βαζηθφ αδίθεκα ηειείηαη απφ 

ελδηάκεζν πξφζσπν, πξνο ην νπνίν είρε δνζεί εληνιή πξνο ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο θαη ην πξφζσπν απηφ κπφξεζε λα ηειέζεη ην αδίθεκα γηα φθεινο ή 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ράξε ζηελ έιιεηςε επνπηείαο θαη ειέγρνπ. Δάλ, βέβαηα, 

ην ελδηάκεζν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν ηέιεζε ην ζεκειησηηθφ ηεο επζχλεο αδίθεκα θαη’ 

εληνιή πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηφηε εθαξκφδεηαη ε ηειεπηαία.  

 Ζ δηάηαμε απηή αθνινπζεί ηελ ζχζηαζε C ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο χζηαζεο ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε δσξνδνθία ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ 

πξνεγνχκελε δηαηχπσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ήηαλ επαξθήο αλαθνξηθά κε ηελ ζχζηαζε B ηνπ 

ίδηνπ παξαξηήκαηνο, αιιά δελ θάιππηε ηε ζχζηαζε C, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ ηειεί ην αδίθεκα δηεζλνχο δσξνδνθίαο δελ επηηξέπεηαη λα απνθεχγεη ηελ επζχλε 

κε ηελ επίθιεζε ηεο δξάζεο ελδηάκεζσλ πξνζψπσλ.  

2. Χς προς ηης προβιεπόκελες θσρώζεης 

 α) εκαληηθέο είλαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Καη’ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα δηπιαζηαζκφ ησλ επαπεηινχκελσλ πξνζηίκσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ν απνηξεπηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο, πξάγκα πνπ απνηεινχζε δεηνχκελν ζχκθσλα θαη κε 

ζχζηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε 3bis ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηεο 

δσξνδνθίαο (2015), ζει. 23 (43 ζην θείκελν ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο). 

 β) Δμίζνπ ζεκαληηθή ηνκή επήιζε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ σο πξνο ηελ 

απζηεξφηεηα ησλ επαπεηινχκελσλ θπξψζεσλ θαηά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αλάινγα κε ην αλ 

ηα λνκηθά πξφζσπα πεξηιακβάλνληαη ζηα ππφρξεα ή ζηα κε ππφρξεα πξφζσπα. Ο δηαρσξηζκφο 

απηφο δελ είρε δηθαηνινγεηηθή βάζε θαη είρε νδεγήζεη ζε ζρεηηθή ζχζηαζε πξνο ηε ρψξα καο 

απφ ηελ σο άλσ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ (ζει. 23 ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, 43 ζην θείκελν ηεο 

ειιεληθήο κεηάθξαζεο). 

 γ) Παξά ηε κείσζε ηεο ζεκαζίαο  δηάθξηζεο κεηαμχ ππφρξεσλ θαη κε ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πνπ αλαθέξζεθε ακέζσο παξαπάλσ, ε δηάθξηζε απηή δελ ράλεη εληειψο ηελ 

πξαθηηθή ηεο ζεκαζία. Έηζη, νη αξκφδηεο αξρέο παξακέλνπλ αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Αληίζεηα, αθνινπζψληαο ζην ζεκείν 

απηφ ζρεηηθή ζχζηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξ. 127 ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο ηεο 

Δθαξκνγήο απφ ηελ Διιάδα ησλ θεθαιαίσλ ΗΗΗ θαη ΗV ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

θαηά ηεο Γηαθζνξάο (ζει. 55), κε ηε λέα παξάγξαθν 3 θαηαξγήζεθε ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ εθάζηνηε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Ζ αιιαγή απηή έγηλε γηα λα 

κελ ππάξρνπλ ππφλνηεο πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ, αιιά θαη ιφγσ ησλ 

δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαινχζε ν θαζνξηζκφο ηνπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαη κάιηζηα κε 

ηδηαηηέξσο πεξίπινθα θξηηήξηα. Ζ αξκνδηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ηα κε ππφρξεα πξφζσπα 

αλήθεη πιένλ ζην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, πνπ είρε θαη παιαηφηεξα ζρεηηθή 

αξκνδηφηεηα (σο πξνο αδηθήκαηα δσξνδνθίαο πνπ ηεινχληαλ πξνο φθεινο λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3560/2007, βι. θαη ηελ ζρεηηθή ΤΑ 1130/2730, Β΄ 

1818/19.11.2010). 
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 δ) Με ηελ παξάγξαθν 4 κεηαβιήζεθαλ νη πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αηηηνινγεκέλε επηβνιή 

ησλ θπξψζεσλ. 

3. Χς προς ηε ρύζκηζε δηαδηθαζηηθώλ δεηεκάηωλ εθαρκογής ηοσ λόκοσ 

 α) Ρεηά νξίζζεθε φηη ε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

 β) Πξνβιέθζεθε επίζεο ξεηά, φηη γηα ηε δηαπίζησζε ηέιεζεο ησλ παξαβάζεσλ θαη γηα 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, νη αξκφδηεο αξρέο αζθνχλ ηηο ειεγθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο (παξάγξαθνο 

5 εδ. γ΄). 

 γ) Καζηεξψζεθε ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, φηαλ επηβάιινπλ θπξψζεηο, λα 

ελεκεξψλνπλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θνηλνπνηψληαο ηε ζρεηηθή απφθαζε 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ (παξάγξαθνο 5 εδ. δ΄). Ζ πξφβιεςε απηή έγηλε 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

 δ) Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ αθνξά ζηελ 

απαινηθή ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ. Ζ εμεηδίθεπζε ζεκάησλ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε δελ είλαη απαξαίηεηε, δηφηη ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, φπσο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά ζέκαηα, εμεηδηθεχνληαη 

αξθνχλησο ζηνλ λφκν, ελψ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο είζπξαμεο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 50. 

Άιισζηε, θαη νη ππφινηπεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ επζχλε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ πεξηιακβάλνπλ εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ζπλαθψλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

 ε) Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 7 αλαθέξεηαη φηη πιελ ηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ πνηληθή δίσμε 

νη εηζαγγειηθέο αξρέο απνζηέιινπλ θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δηθνγξαθίαο ζηηο αξκφδηεο γηα 

ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ αξρέο, ελψ πξνβιέπεηαη θαη δηαδηθαζία απνζηνιήο 

αληηγξάθνπ ησλ ζρεηηθψλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη, πξνο απνθπγή 

παξεξκελεηψλ, φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία θαηά εκπιεθφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ απνηειεί 

δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ ζε λνκηθά 

πξφζσπα. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα εθθηλήζεη θαη κε πξσηνβνπιία ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ 

επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ αξρψλ. 

 

Άρζρο  46 

Με ην άξζξν απηφ ζεζπίδεηαη, θαη’ εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 58-60 ηεο Οδεγίαο  

2015/849/ΔΔ, έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ πνπ νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα 

επηβάιινπλ ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη ζηα κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη ππαιιήινπο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 847/2015, ηνπο ινηπνχο Καλνληζκνχο 

θαη Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ θαη θπξψζεσλ έγηλε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο 

θαη ηεο απνηξεπηηθφηεηαο, φπσο επηηάζζεη ην άξζξν 58 παξ. 1 θαη ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 

(αηηηνινγηθή ζθέςε 59) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 

59 ηεο Οδεγίαο. Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ εθείλεο ηνπ άξζξνπ 

49 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξφβιεςεο βαξχηεξσλ θπξψζεσλ απφ άιιεο 

δηαηάμεηο (παξάγξαθνο 6). Ρεηά νξίδεηαη φηη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη νη δηνηθεηηθέο 
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θπξψζεηο κπνξεί λα επηβιεζνχλ είηε δηαδεπθηηθά είηε ζσξεπηηθά, ελψ κπνξ εί λα επηβιεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θπξψζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ δχλαληαη λα 

επηβιεζνχλ θαηά ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ θαζψο θαη (ελφςεη ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηεο Οδεγίαο) θαηά ησλ κειψλ Γ, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή άιισλ ππαιιήισλ απηψλ, εθφζνλ ηα αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξάβαζε ή αζθνχλ αλεπαξθή έιεγρν ή επνπηεία επί ησλ ππεξεζηψλ, 

ππαιιήισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ησλ ελ γέλεη θαζεθφλησλ ηνπο. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο 

πξνζηίκνπ, ρσξίο λα νξίδεηαη πιένλ ειάρηζην πνζφ απηνχ, ελψ ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ 

εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3691/2008, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ν απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θχξσζεο. Δηδηθά γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πξνβιέπεηαη πςειφηεξν φξην πξνζηίκνπ 

ζε ζρέζε κε ηα ινηπά ππφρξεα πξφζσπα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο 

θαη ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχλ. Πεξαηηέξσ, εηο βάξνο ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή νληφηεηαο δχλαηαη λα επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο άζθεζεο 

νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο ίδξπζεο λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα 

ή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξεία, ηεο νξηζηηθήο ή 

πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ή ηεο απαγφξεπζεο ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ελψ πξνβιέπεηαη, θαηά ην πξψηνλ ζηνλ 

παξφληα λφκν, θαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο δεκφζηαο αλαθνίλσζεο πνπ αλαθέξεη ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί έηη πεξαηηέξσ ην 

απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο θχξσζεο. Όζνλ αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα, δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ή ππαιιήινπο ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί 

λα επηβιεζεί, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά πξνο απηφ, απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ζέζε ηνπο, γηα 

νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, θαη απαγφξεπζε αλάιεςεο άιιεο αληίζηνηρεο ζέζεο. Γηα ηα ππφρξεα 

θπζηθά πξφζσπα θαζνξίδνληαη σο πηζαλέο θπξψζεηο, δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά, ε επηβνιή 

πξνζηίκνπ, ε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ή 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έθδνζε δεκφζηαο αλαθνίλσζεο ελψ εηδηθή κλεία γίλεηαη 

θαη ζηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνπ  ην ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν ππφθεηηαη 

θαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν απφ αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν (παξάγξαθνο 5). Σέινο, ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο δίθεο, επηβάιιεηαη ξεηά ε ηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ ή ησλ ππαίηησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πξηλ απφ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ λφκνπ.  

ηελ παξάγξαθν 2 εηζάγεηαη ξεηψο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 5 ηεο Οδεγίαο, 

εηδηθφο ιφγνο επζχλεο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ γηα παξαβάζεηο πνπ 

ηεινχληαη πξνο φθειφο ηνπο απφ θπζηθά πξφζσπα, δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ππαιιήινπο απηψλ, ή 

ιφγσ έιιεηςεο επνπηείαο ή ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

Με ηελ παξάγξαθν 3 θαζηεξψλεηαη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 1-3 ηεο Οδεγίαο, 

ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινπλ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ κε αλάξηεζε ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, φηαλ νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο θαηαζηνχλ ακεηάθιεηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

απνθάζεσλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνηξεπηηθφηεηα ηεο 

θχξσζεο. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, πξνβιέπεηαη φηη 

εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη δπζαλάινγε 

δεκία ζην πξφζσπν ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ έθβαζε 

δηεμαγφκελεο έξεπλαο ή ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, νπφηε θαη κπνξεί λα 
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γίλεη κφλν κεηά ηελ έθιεηςε ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ ή ελδερνκέλσο ρσξίο αλαθνξά ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ ππαίηησλ πξνζψπσλ. 

Πξνο ην ζθνπφ ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, κε ηελ παξάγξαθν 

4 εμνπζηνδνηνχληαη νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ πηνζέηεζε απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη νη επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηέο ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

θαζψο θαη ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηνπο, νξίδεηαη ν βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο θάζε 

ππνρξέσζεο ή θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ κε ελδεηθηηθή αλαθνξά πηζαλψλ θπξψζεσλ θαζψο θαη 

γεληθά ή εηδηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ θαη επηκέηξεζεο ησλ θπξψζεσλ, ελψ νξίδνληαη θαη ηα 

ειάρηζηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, κε αλαθνξά ζηα θξηηήξηα πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

άξζξν 60 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο. 

Σέινο, πξνβιέπεηαη φηη ηα επηβαιιφκελα θαηά ην παξφλ άξζξν πξφζηηκα απνηεινχλ 

δεκφζηα έζνδα θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (παξάγξαθνο 7). 

 

Άρζρο 47 

ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο Αξρήο, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε «Αξρή γηα 

ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο».  Ζ 

κεηνλνκαζία θξίζεθε αλαγθαία, δηφηη o πξνγελέζηεξνο ηίηινο  ήηαλ καθξνζθειήο θαη 

δχζρξεζηνο,  ελψ ν λένο είλαη βξαρχηεξνο θαη ζπγρξφλσο  πεξηγξάθεη επαξθψο ηελ βαζηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βαξηάο εγθιεκαηηθφηεηαο κέζσ 

ηεο δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πεξηνξηζηηθά ζηνλ λφκν 

νξηδφκελεο αμηφπνηλεο πξάμεηο. Ο λένο ηίηινο θαιχπηεη ελπνιινίο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ησλ 

ηξηψλ κνλάδσλ, ελψ εηδηθά ν έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ αα΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 

3213/2003, απνηειεί ρξήζηκε πξνεξγαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ηα 

ππφρξεα ζε δήισζε πξφζσπα κε αμηφπνηλεο πξάμεηο. Δμάιινπ ν λένο ηίηινο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζην λνκνζέηε λα δηεπξχλεη, εάλ ην επηζπκεί, ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο ρσξίο λα 

απαηηείηαη θάζε θνξά θαη λέα αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηεο. ην εδ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνλ ζθνπφ 

ηεο Αξρήο, πξνζηίζεηαη ν «εληνπηζκφο» ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη’ αληηζηνηρία κε ην άξζξν 32 

παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο (φπνπ ν ζρεηηθφο φξνο απνδίδεηαη σο «αλίρλεπζε»). Ζ λέα νλνκαζία 

θαη ε δηεχζπλζε ηεο Αξρήο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ εγγξάθσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο. 

ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη, φπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ λ. 3691/2008, ε 

δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο Αξρήο (ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 32 παξ. 3 εδ. α΄ 

ηεο Οδεγίαο), ε έδξα ηεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο, ελψ πξνζηίζεηαη δπλαηφηεηα απηφλνκεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Αξρήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, δηφηη έηζη ηεο δίλνληαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

ηελ παξάγξαθν 3 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα εγθαηάζηαζεο γξαθείσλ ζε άιιεο πφιεηο θαη 

αξκνδηφηεηαο γηα ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο, ελψ πξνβιέπεηαη 

γηα πξψηε θνξά φηη ε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε θαη ε θαζνδήγεζε δηα γλσκνδνηήζεσλ ηεο 

Αξρήο δηεμάγνληαη απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ πξνζζήθε θαιχπηεηαη θελφ 

ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχζε ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Αξρήο ζε δηθαζηήξηα θαη ηελ θάιπςε ζε 

γλσκνδνηηθά θαη εξκελεπηηθά ζέκαηα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε γ΄ ηνπ λ. 

3086/2002. 
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Ζ παξάγξαθνο 4 πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Αξρήο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 17 κέιε, 

ησλ νπνίσλ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ζπλνιηθά ηα έμη έηε. Ζ αχμεζε ησλ κειψλ ηεο Αξρήο απφ 14 ζε 17 θαηέζηε 

αλαγθαία ιφγσ ηεο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο αξκνδίσλ θνξέσλ πνπ ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εδ. γ΄ θαη ε πξνζζήθε ησλ εδ.  δ΄ θαη ε΄ αλαθνξηθά κε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ, ήηαλ απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ζε φινπο ηνπο θνξείο εληαία θαηεχζπλζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ 

πξνεγνχκελε δηαηχπσζε ήηαλ αφξηζηε θαη πξνμελνχζε πιεζψξα εξκελεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

νη νπνίεο δπζρέξαηλαλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 

ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη, φπσο θαη ζηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ λ. 3691/2008, φηη 

σο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο νξίδεηαη αλψηαηνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο είλαη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη επηιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ 

πκβνχιην. 

ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη ν ηξφπνο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Αξρήο θαη δηαηππψλεηαη 

ε απαίηεζε ηα Μέιε λα δηαζέηνπλ πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

 

Άρζρο 48 

ην άξζξν 48 πξνβιέπεηαη, φπσο ηζρχεη θαη ππφ ην παξφλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φηη ε 

Αξρή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο απηνηειείο Μνλάδεο, κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο, πξνζσπηθφ θαη 

ππνδνκέο, ππφ θνηλφ Πξφεδξν, θαη ξπζκίδεηαη ε απαξαίηεηε απαξηία θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

ηολ ηίηιο 1 νξίδεηαη  φηη ε Α΄ Μνλάδα «Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ» ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 10 κέιε (αληί 8 πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο), 

πξνεξρφκελα απφ δηάθνξνπο θνξείο, κε θξηηήξην ηε ζπλδξνκή πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζην 

έξγν ηεο. Πιαηζηψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλνιηθά πελήληα ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

απνζπψληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνξείο απ’ φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε 

ηεο Μνλάδαο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη νη  αξκνδηφηεηεο ηεο ηειεπηαίαο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ. 

Καζφζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα φπνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ λ. 

3691/2008, ζην ζηνηρείν εε΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ πξνζεηέζε ην κέινο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π, ην νπνίν, 

φπσο πξνειέρζε, κε βάζε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο αλακέλεηαη λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην έξγν ηεο. Ζ αθαίξεζε ηεο αλαθνξάο ζε «επηζηεκνληθφ» πξνζσπηθφ 

απφ ηε δηαηχπσζε ηεο πεξίπησζεο β΄ θξίζεθε απαξαίηεηε, δηφηη ε θξάζε «κε εηδηθέο γλψζεηο» 

είλαη επαξθήο θαη θαιχπηεη ηνλ αθαηξνχκελν φξν, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηελ απφζπαζε ζηελ 

Αξρή έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ παλεπηζηεκηαθή παηδεία. ηελ 

πεξίπησζε β΄ δηαηεξήζεθε, εμάιινπ, ε δπλαηφηεηα θάιπςεο δχν ζέζεσλ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ κε πξφζσπα εθηφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε ηελ δηαθνξά φηη πιένλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην Πξφεδξν ηεο Αξρήο λα επηιέγεη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηινγήο ηνπ, ε 

ζχκβαζε ησλ νπνίσλ ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ απνρψξεζή ηνπ. Οη πξνζιήςεηο απηέο 

εμαηξνχληαη ησλ θνηλψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη πινπνηνχληαη κε κφλε ηελ απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρχηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηεο Αξρήο, ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πνιχπινθσλ 

ηερληθψλ δεηεκάησλ. Οη πξνζιήςεηο απηέο κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη θαη γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

ην ζηνηρείν αα΄ ηεο πεξίπησζεο γ΄ πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο «αλάιπζεο», θαη’ 

αληηζηνηρία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα εδ. α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο 

Οδεγίαο. Σν ζηνηρείν ββ΄ θαιχπηεη θαη ην άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο. ην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ γγ΄ 
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ηεο πεξίπησζεο γ΄, πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ αλαθνξψλ ηνπο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ην άξζξν 46 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο. Με ην ζηνηρείν δδ΄ ηεο πεξίπησζεο γ΄ 

πξνζηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο επηρεηξεζηαθψλ αλαιχζεσλ, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην 

άξζξν 32 παξ. 8 πεξ. α΄ ηεο Οδεγίαο. Οκνίσο, κε ην ζηνηρείν εε΄ ηεο πεξίπησζεο γ΄ πξνζηίζεηαη 

ε αξκνδηφηεηα εθπφλεζεο ζηξαηεγηθψλ αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην άξζξν 32 παξ. 8 πεξ. β΄ ηεο 

Οδεγίαο. 

ηελ πεξίπησζε δ΄ πξνζηίζεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ  άξζξνπ 32 ηεο 

Οδεγίαο,  ε δπλαηφηεηα, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη φηαλ ππάξρεη ππφλνηα φηη πεξηνπζία ή 

ζπλαιιαγή ζρεηίδεηαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν Πξφεδξνο λα δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή δέζκεπζε ηεο 

πεξηνπζίαο ή ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε βαζηκφηεηα ηεο ππφλνηαο. Με ηελ πξνζζήθε απηή επηηπγράλεηαη ηαρχηεηα θαη 

επειημία φρη κφλν ζηελ έθδνζε αιιά θαη ζηελ αλάθιεζε ηεο δηάηαμεο, νζάθηο εθιείςεη ε 

ππφλνηα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο ζη΄, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο ζην ηέινο θάζε 

έηνπο θαη ππνβνιήο ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο Αξρήο κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

επνκέλνπ έηνπο, θαηέζηε αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα 

ησλ εθζέζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ έηνπο 

ζην νπνίν αλαθέξνληαη. 

ηολ ηίηιο 2 νξίδεηαη, φπσο θαη ζηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ λ. 3691/2008, φηη ε Β΄ 

Μνλάδα «Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ» ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν κέιε, 

πξνεξρφκελα απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Πιαηζηψλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλνιηθά πέληε ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη απφ ηα ππνπξγεία απ’ 

φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο. Όπσο θαη ζηνλ ηζρχνληα λφκν, θαζνξίδνληαη 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο Β΄ Μνλάδαο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη ππνβνιήο έθζεζεο 

πεπξαγκέλσλ. Ζ αθαίξεζε ηεο αλαθνξάο ζε «επηζηεκνληθφ» πξνζσπηθφ απφ ηε δηαηχπσζε ηεο 

 πεξίπησζεο β΄ επειέγε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο θαη γηα ηελ Α΄ Μνλάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

θαζφζνλ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο ε΄ ζρεηηθά κε ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο 

έθζεζεο πεπξαγκέλσλ. 

ηολ ηίηιο 3 νξίδεηαη φηη ε Γ΄ Μνλάδα «Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο» ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 5 κέιε, πξνεξρφκελα απφ δηάθνξνπο θνξείο 

κε θξηηήξην ηε ζπλδξνκή πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζην έξγν ηεο. Πιαηζηψλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλνιηθά ηξηάληα ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνζπψληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ 

ηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνξείο απ’ φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο. Όπσο θαη ζηνλ λ. 

3691/2008, ζηνλ ππφ ζπδήηεζε ηίηιν θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γ΄ Μνλάδαο, θαζψο θαη 

ε ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη ππνβνιήο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ. 

ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο  β΄ πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο Γ΄ Μνλάδαο, λα 

αληιεί πξνζσπηθφ θαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ), δηφηη κεηά ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 4389/2016 ην πξνζσπηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ «εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ» δελ δχλαηαη λα αληιείηαη πιένλ απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ.  

Ζ δηαγξαθή ηεο θξάζεο «πιελ εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ» ζην α΄ εδάθην 

ηεο πεξίπησζεο γ΄, γίλεηαη δηφηη πεξηηηεχεη απφ λνκνηερληθή άπνςε, εθφζνλ θαιχπηεηαη απφ ην 
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ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 πεξ. αα΄ ηνπ λ. 3213/2003. Καηά ηα ινηπά, ην 

πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηξνπνπνηείηαη, δηφηη δεδνκέλσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα νπζηαζηηθφ, νινθιεξσκέλν θαη ζε βάζνο έιεγρν, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνηεξαηνπνίεζε  ησλ ππνρξεσηηθά ειεγρνκέλσλ απφ ηε Γ΄ Μνλάδα 

δειψζεσλ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ, ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο απφ αα΄ έσο δδ΄. Ζ  Γ΄ Μνλάδα  απνθαζίδεη γηα ηελ 

δηαδηθαζία θαη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, φπσο 

απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ δηεζλή πξαθηηθή, κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

εμαγσγή θαηάιιεινπ αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Με ηηο αλσηέξσ πξνζζήθεο, δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηε Γ΄ Μνλάδα λα πξνρσξά ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν εθείλσλ ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα δηαθζνξάο. 

Με ηελ πξνζζήθε ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ζηελ πεξίπησζε γ΄ πηνζεηείηαη ε πξφβιεςε 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ. 3213/2003, φπσο ηζρχεη γηα ηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο, 

θαη παξέρεηαη ζηελ Αξρή ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί σο ζπκβνχινπο εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ. Ζ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ απηνχ 

 πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε εηδηθήο ή γεληθήο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζεί ε αλάγθε ηαρείαο εμεηδηθεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο. Δμάιινπ, κε ηελ 

ηέηαξηε παξάγξαθν αλαηίζεηαη ζηελ Γ΄ Μνλάδα ην θαζήθνλ λα δίλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ζηα εκπιεθφκελα πξφζσπα θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, 

ελψ πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα λα θαιεί ηνπο ειεγρφκελνπο λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ δειψζεψλ ηνπο.  

Σέινο, κε ηελ πξνζζήθε ηεο πεξίπησζεο ε΄ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ Γ΄ Μνλάδα λα 

ζπκκεηέρεη θαη εθπξνζσπεί ηελ Αξρή ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηά ηεο. 

 

Άρζρο 49 

Οξίδνληαη νη εμνπζίεο ησλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θάζε 

κνξθήο αξρείν δεκφζηαο αξρήο ή νξγαληζκνχ θαη επαλαιακβάλεηαη ρσξίο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ε αξκνδηφηεηα ησλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο λα δεηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη παξνρή 

ζηνηρείσλ θάζε είδνπο, απφ θπζηθά πξφζσπα, δηθαζηηθέο, πξναλαθξηηηθέο ή αλαθξηηηθέο αξρέο, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο ή 

νληφηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Δπαλαιακβάλεηαη, επίζεο, ξεηά φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ησλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο δελ ηζρχεη νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ, 

ρξεκαηηζηεξηαθφ, θνξνινγηθφ ή επαγγεικαηηθφ απφξξεην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 212, 

261 θαη 262 ΚΠΓ, θαη δηαηεξνχληαη νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ησλ κειψλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ακεξνιεςίαο θαη 

ηεο ερεκχζεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ πξνζζήθε ηνπ εδαθίνπ β΄ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ήηαλ απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ε Αξρή λα απνθηήζεη απηνδχλακε πξφζβαζε ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νληνηήησλ θαη θνξέσλ θαη λα 

βειηησζεί ε ηαρχηεηα ησλ εξεπλψλ ηεο. Ζ παξάγξαθνο 6, αλαθνξηθά κε ηνπο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιινπο θνξείο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πξνζηίζεηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ην άξζξν 56 ηεο Οδεγίαο. 

 

Άρζρο 50  

ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία απφζπαζεο ησλ ππαιιήισλ ζηελ 

Αξρή, ε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο, ε νπνία νξίδεηαη σο ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα κηα 

ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε απαηηνχκελε θαηάξηηζε, ε ππεξεζηαθή εκπεηξία θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ 
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πξνο απφζπαζε ππαιιήισλ, ε ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ  θνξέσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επαξθή 

ζηειέρσζε ηεο Αξρήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο ηφζν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ 

ζηηο επηκέξνπο Μνλάδεο, φζν θαη γηα ηελ παχζε ηεο απφζπαζεο κεηά απφ πξφηαζή ηνπ, γηα 

ιφγνπο απνθιεηζηηθά αλαγφκελνπο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. Οη πξνηάζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Αξρήο ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο, φζν θαη 

ηα εζηθά πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ, κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο ερεκχζεηαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, ηθαλνπνηνχληαη δε άκεζα. Ζ πξνζζήθε ηνπ εδαθίνπ β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 επηηξέπεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αξρήο λα επηιέγεη κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ηξφπσλ 

ζηειέρσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη, φπσο θαη ζηνλ λ. 3691/2008, φηη κε 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. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 πξνζηίζεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4407/2016. 

ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 επαλαιακβάλεηαη φηη ν 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∙ φηη ν Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο θάζε 

Μνλάδαο κεξηκλνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο∙ θαζψο θαη φηη ζην ηέινο θάζε έηνπο ν Πξφεδξνο 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. 

ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπουργών Οικονομικών και 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  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 νξγαλφγξακκά ηνπο, ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Μειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο εζληθέο θαη ηηο 

αιινδαπέο αξρέο. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ ηαρχηεξε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 

Ζ παξάγξαθνο 7 νξίδεη ηα ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Αξρήο. Ζ πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ «βαξεηάο ακέιεηαο» ζην εδ. α΄ θξίζεθε 

αλαγθαία γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο κε εθείλε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θψδηθα πεξί δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ πξνγελέζηεξε δηαηχπσζε εκθάληδε 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο Αξρήο λα ππέρνπλ κεησκέλε πεηζαξρηθή επζχλε θαηά ην ρξφλν ππεξεζίαο 

ηνπο, παξφηη νη απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ, ερεκχζεηαο θαη επηκέιεηαο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Αξρήο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο. 

 

Άρζρο  51 

Οξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Β’ Μνλάδαο ηεο Αξρήο σο πξνο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

θαηά ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο.  

 

Άρζρο 52 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε απφ ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο 
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Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ, θαζψο 

θαη ηηο ινηπέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. 

Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαζηζηά ην άξζξν 62Α ηνπ λ. 4170/2013, ην νπνίν εηζήρζε ζηνλ ελ 

ιφγσ λφκν κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 4446/2016. Ζ αληηθαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη 

κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζή ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ 

θαη ζηελ απαινηθή δηαηάμεσλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελψ 

δελ ππεηζέξρεηαη ζηα ζέκαηα ξχζκηζεο ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 62Α. 

Σν άξζξν 52 πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ λ. 2331/1995 θαη 3691/2008 θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άρζρο 53  

Σν άξζξν 53 πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ζε 

ηζρχ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ λ. 2331/1995 θαη 3691/2008 

θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άρζρο 54  

ηελ παξάγξαθν 1 νξίδνληαη νη ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

8β ηνπ θ.λ.2190/1920, ψζηε ε κεηαβίβαζε αλσλχκσλ κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην λα γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή έγγξαθν βεβαίαο 

ρξνλνινγίαο. Σν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα δηαβηβάδεηαη ζηελ εηαηξεία θαη λα δηαηεξείηαη ζην 

αξρείν ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 

ηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ηδίσο νη ππνθαζηζηάκελεο κε ηνλ παξφληα λφκν δηαηάμεηο ηνπ λ. 3691/2008. 

 

Αθνινπζνχλ δχν παξαξηήκαηα σο Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ηχπσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ χπαξμε δπλεηηθά ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη πςμιφηεξνπ 

θηλδχλνπ. 

 

Άρζρο 55 

 Σν αθξνηειεχηην άξζξν 55 νξίδεη φηη ε ηζρχο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ ζα αξρίζεη απφ 

ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ  

 

«ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ» 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΚΟΠΟ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΒΑΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ, ΟΡΗΜΟΗ, ΤΠΟΥΡΔΑ ΠΡΟΧΠΑ 

 

Άξζξν 1 

θνπόο 

Με ηνλ παξφληα λφκν ζθνπείηαη  ε ελζσκάησζε ζηε λνκνζεζία ησλ δηαηάμεσλ  ηεο Οδεγίαο  (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαΐνπ 2015 «ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο» (ΔΔ L 141/5.6.2015) θαη θσδηθνπνηείηαη ε ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία κε θαηάξγεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 54 ηνπ 

λ.3691/2008 (Α΄166) 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν 

( άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2015/849)  

 

1. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο 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 εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) ζπληζηνχλ νη 

αθφινπζεο πξάμεηο: 

α) Η κεηαηξνπή ή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ 

απφθξπςε ή ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε 

ελέρεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπ. 

β) Η απφθξπςε ή 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 ζηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ 
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γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε 

ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Η απφθηεζε, θαηνρή ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θηήζεο ή ηεο 

δηαρείξηζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ 

πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

δ) Η 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. 

ε) Η ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν 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. 

3. 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. 

4. Υξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ).  

 

Άξζξν 3 

Δγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - βαζηθά αδηθήκαηα 

(άξζξν  3 ζηνηρ. 4 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

Ωο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη ε δηάπξαμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα αθφινπζα 

αδηθήκαηα πνπ θαινχληαη εθεμήο «βαζηθά αδηθήκαηα»: 

α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 187 ΠΚ), 

β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187Α ΠΚ), 

γ) δσξνιεςία θαη δσξνδνθία ππαιιήινπ (άξζξα 235 θαη 236 ΠΚ), 

δ) εκπνξία επηξξνήο-κεζάδνληεο θαη δσξνιεςία θαη δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (άξζξα 237Α 

θαη 237Β ΠΚ),  

ε) δσξνιεςία θαη δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ (άξζξα 159, 159Α 

θαη 237 ΠΚ), 

ζη) εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323Α ΠΚ), 

δ) απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386Α ΠΚ), 

ε) ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), 

ζ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20 έσο θαη 23 ηνπ λ. 4139/2013 «Νφκνο πεξί εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 74), 

η) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ λ. 2168/1993 «Όπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο 

θ.ιπ(Α΄ 147), 

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» (Α΄ 153), 

ηβ) ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.δ. 181/1974 «Πεξί πξνζηαζίαο εμ 

ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ» (Α΄ 347), 
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ηγ) ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 5 έσο θαη 8 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4251/2014 

«Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο» (Α΄ 80), 

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα ηέηαξην θαη έθην ηνπ λ. 2803/2000 «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» (Α΄ 48), 

ηε) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 28 έσο θαη 31 ηνπ λ. 4443/2016 (Α΄ 232) ρξεκαηηζηεξηαθά 

αδηθήκαηα, 

ηζη) ηα αδηθήκαηα: α) θνξνδηαθπγήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170) 

κε ηελ εμαίξεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5, β) ιαζξεκπνξίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

άξζξα 155 έσο θαη 157 ηνπ λ. 2960/2001 (Α΄ 265) θαη γ) κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 1882/1990 (Α΄ 43), κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 

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, 

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο» (Α΄ 160),  

ηε) 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. 

 

Άξζξν 4 

Οξηζκνί 

( άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

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.  

2. «Πηζησηηθφ Ίδξπκα»: 

α) Σν πηζησηηθφ ίδξπκα φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 1) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ.575/2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεκείνπ 17 ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη άξζξνπ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ, ην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ 

ζηελ Διιάδα, αλεμαξηήησο αλ ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζηελ Έλσζε ή ζε ηξίηε ρψξα.  

β) Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

3. «Υξεκαηνπηζησηηθφο Οξγαληζκφο»: 

α) Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο αζθαιίζεσλ δσήο.   

β) Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο δσήο ή 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε επελδχζεηο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ.  

γ) Οη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

δ) Οη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ. 

ε) Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 25 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176). 

ζη) Οη εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ. 

δ) Σα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. 
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ε) Σα ηδξχκαηα πιεξσκψλ.  

ζ) Οη ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζην κέηξν πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ. 

η) Σα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο. 

ηα) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ. 

ηβ) Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

ηγ) Οη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

ηδ) Οη εηαηξείεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο. 

ηε) Οη εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ. 

ηζη) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία. 

ηδ) Οη δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ. 

ηε) Σα ζηεξνχκελα ηδίαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή. 

ηζ) Άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο 

πεξηπη.  β΄ έσο ηβ΄, ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4261/2014 (Α΄ 107). Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δχλαηαη 

λα νξίδνληαη σο ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

4. «Όκηινο»: Ο φκηινο επηρεηξήζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηξηθή επηρείξεζε, ηηο ζπγαηξηθέο 

ηεο θαη ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε ή νη ζπγαηξηθέο ηεο δηαζέηνπλ ζπκκεηνρή, 

θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

λ. 4308/2014 (Α΄ 251). 

5. «Αξρή»: Η Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ηδξχζεθε κε ην λ.3691/2008 6. «Πξφζσπν»: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ή θάζε είδνπο λνκηθή νληφηεηα. 

7. «Υξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο»: Ο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηα λνκηθά θαη 

θπζηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο  8. «Δηθνληθή ηξάπεδα»: Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ή ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο 

ή ην ίδξπκα πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ην νπνίν: α) έρεη ζπζηαζεί ζε ρψξα ή δηθαηνδνζία φπνπ δελ έρεη 

θπζηθή παξνπζία θαη επνκέλσο πξαγκαηηθή έδξα θαη δηνίθεζε, θαη β) δελ ζπλδέεηαη κε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε 

ξχζκηζε θαη επνπηεία απηνχ ή ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο απαηηήζεηο. 

9. «Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα»: Σα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία έρνπλ ή είραλ αλαηεζεί 

ζεκαληηθά δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα, φπσο ηα εμήο: 

α) Οη αξρεγνί θξαηψλ, αξρεγνί θπβεξλήζεσλ, ππνπξγνί, αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί· 

β) ηα κέιε θνηλνβνπιίσλ ή αληίζηνηρσλ λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ· 

γ) ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ· 

δ) ηα κέιε αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ, ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή άιισλ πςεινχ επηπέδνπ 

δηθαζηηθψλ νξγάλσλ, ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ έλδηθα κέζα, πιελ 

εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ· 

ε) ηα κέιε ειεγθηηθψλ δηθαζηεξίσλ· 

ζη) ηα κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ· 

δ) νη πξέζβεηο θαη επηηεηξακκέλνη δηπισκάηεο· 
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ε) νη πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί ελφπισλ δπλάκεσλ· 

ζ) ηα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ· 

η) νη δηεπζπληέο, αλαπιεξσηέο δηεπζπληέο θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή πξφζσπα πνπ 

θαηέρνπλ ηζνδχλακε ζέζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Καλέλα απφ ηα αλσηέξσ δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα δελ αθνξά ζε πξφζσπα θαηέρνληα ελδηάκεζεο ή 

ρακειέο ζέζεηο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο. 

10. «Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο»: Οη άκεζνη ζηελνί ζπγγελείο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

παξάγξαθν 9, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη:  

α) νη ζχδπγνη ή πξφζσπα εμνκνηνχκελα κε ζπδχγνπο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε εζληθή λνκνζεζία, 

φπσο εθείλα κε ηα νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλν ζπκβίσζεο θαηά ην Διιεληθφ δίθαην· 

β) ηα ηέθλα θαη νη ζχδπγνί ηνπο ή πξφζσπα εμνκνηνχκελα κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε εζληθή λνκνζεζία· 

γ) νη γνλείο. 

11. «ηελνί ζπλεξγάηεο»: Πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο ζηελνί ζπλεξγάηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 9, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: 

α) θπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη είλαη απφ θνηλνχ πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη λνκηθήο 

νληφηεηαο ή λνκηθνχ κνξθψκαηνο ή φηη ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ζηελή επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν· 

β) θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη νη κφλνη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη λνκηθήο νληφηεηαο ή λνκηθνχ 

κνξθψκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζπζηάζεθε ελ ηνηο πξάγκαζη πξνο φθεινο πνιηηηθψο 

εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ. 

12.  «Λνγαξηαζκφο πιάγηαο πξφζβαζεο (payable - through account)»: Σξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ 

ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα (ίδξπκα αληαπνθξηηήο) θαη αλνίγεηαη ζην πιαίζην ζρέζεο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (ηδξχκαηνο πειάηε) 

γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο δηελέξγεηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

13. «ρέζε αληαπφθξηζεο»: α) ε παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απφ κηα ηξάπεδα («αληαπνθξηηήο») 

ζε άιιε ηξάπεδα («πειάηεο»), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξνρήο ηξερνχκελνπ ή άιινπ 

ινγαξηαζκνχ ππνρξεψζεσο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ, ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηνπ ζπκςεθηζκνχ επηηαγψλ, ησλ 

ινγαξηαζκψλ πιάγηαο πξφζβαζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο· β) νη ζρέζεηο κεηαμχ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη παξφκνηεο ππεξεζίεο απφ ίδξπκα αληαπνθξηηή ζε ίδξπκα 

πειάηε, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο ηίηισλ ή κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ. 

14. «Ύπνπηε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα»: Η ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία 

εθηηκάηαη φηη πξνθχπηνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο ή ππφλνηεο γηα πηζαλή απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 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). 

15. «Αζπλήζεο ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα»: Η ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ζπλάδεη κε 

ηε ζπλαιιαθηηθή, επηρεηξεκαηηθή ή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ ή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηθάλεηα ή πνπ δελ έρεη πξνθαλή ζθνπφ ή 

θίλεηξν νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο ή πξνζσπηθήο θχζεσο. 
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16. «Δπηρεηξεκαηηθή ζρέζε»: Η επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ζρέζε, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ε νπνία αλακέλεηαη, 

θαηά ηνλ ρξφλν ζχλαςήο ηεο, φηη ζα έρεη θάπνηα δηάξθεηα. 

17. «Πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο»: Σν ή ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ηειηθά αλήθεη ν πειάηεο 

(λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) ή ηα νπνία ειέγρνπλ απηφλ, θαζψο θαη ην ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ δηεμάγεηαη ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα. Ωο «πξαγκαηηθφο 

δηθαηνχρνο» λνείηαη ηδίσο: 

α) Όζνλ αθνξά ζηηο εηαηξείεο: 

αα) ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ηειηθά αλήθεη ε εηαηξεία ή ηα νπνία ειέγρνπλ απηή δηα ηεο 

θαηνρήο ή ηνπ ειέγρνπ ακέζσο ή εκκέζσο ηθαλνχ πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ ή ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ή άιισλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ απηήο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ κεηνρψλ ζηνλ 

θνκηζηή, ή κέζσ ειέγρνπ κε άιια κέζα.  

Η θαηνρή πνζνζηνχ κεηνρψλ άλσ ηνπ 25% ή ηδηνθηεζηαθνχ δηθαηψκαηνο άλσ ηνπ 25% κηαο 

εηαηξείαο απφ θπζηθφ πξφζσπν απνηειεί έλδεημε άκεζνπ ειέγρνπ απηήο. Η θαηνρή πνζνζηνχ 

κεηνρψλ άλσ ηνπ 25% ή ηδηνθηεζηαθνχ δηθαηψκαηνο άλσ ηνπ 25% κηαο εηαηξείαο απφ άιιε 

εηαηξεία, ν έιεγρνο ηεο νπνίαο αζθείηαη απφ θπζηθφ ή θπζηθά πξφζσπα, ή απφ πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ην ίδην ή ηα ίδηα θπζηθά πξφζσπα, απνηειεί έλδεημε έκκεζνπ 

ειέγρνπ.  

Ο έιεγρνο κε άιια κέζα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, κεηαμχ άιισλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ παξ. 2 

έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251). 

Σα αλσηέξσ δελ αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά εηαηξείαο, 

ππνθείκελεο ζε απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαηά ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ή ζε ηζνδχλακα δηεζλή 

πξφηππα πνπ εμαζθαιίδνπλ επαξθή δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν. 

ββ) εάλ, θαη κφλν εθφζνλ εμαληιεζνχλ φια ηα δπλαηά κέζα θαη ειιείςεη βάζηκσλ ππνςηψλ, δελ 

πξνζδηνξηζζεί θαλέλα πξφζσπν σο πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. αα) ή εάλ 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ην φηη ην πξφζσπν πνπ πξνζδηνξίζζεθε είλαη ν πξαγκαηηθφο 

δηθαηνχρνο, ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο 

δηεπζχλνληνο ηελ εηαηξεία. Σα ππφρξεα πξφζσπα ηεξνχλ αξρεία ησλ δξάζεσλ πνπ αλέιαβαλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο βάζεη ησλ αλσηέξσ.  

β) Όζνλ αθνξά ζηα εκπηζηεχκαηα (trusts): 

αα) ν ηδξπηήο, 

ββ) ν ή νη εκπηζηεπκαηνδφρνη, 

γγ) ν πξνζηάηεο, εάλ ππάξρεη, 

δδ) νη δηθαηνχρνη ή, εθφζνλ νη δηθαηνχρνη ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ λνκηθνχ κνξθψκαηνο δελ 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί αθφκε, ε θαηεγνξία πξνζψπσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ νπνίσλ θπξίσο έρεη 

ζπζηαζεί ή ιεηηνπξγεί ε λνκηθή νληφηεηα ή ην λνκηθφ κφξθσκα, 

εε) νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ηειηθά αλήθεη ή ην νπνίν αζθεί άκεζα ή έκκεζα 

κε νπνηνδήπνηε κέζν ηνλ έιεγρν ηνπ εκπηζηεχκαηνο. 

γ) Όζνλ αθνξά ζε ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο ή λνκηθά κνξθψκαηα παξεκθεξή κε ηα εκπηζηεχκαηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ αληίζηνηρε ή αλάινγε ζέζε κε ηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξηπη. β΄. 

18. «Αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο»: ην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή ν ππάιιεινο κε πςειή ηεξαξρηθή 

ζέζε ηθαλή γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ηδξχκαηνο ή νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθζεζε ζε 

θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ν νπνίνο  γλσξίδεη επαξθψο ηνλ βαζκφ έθζεζεο ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνλ αλσηέξσ θίλδπλν ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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19. «Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηγλίσλ»: νη ππεξεζίεο δηνξγάλσζεο ή δηεμαγσγήο ρξεκαηηθνχ 

ζηνηρήκαηνο ζε ηπρεξά παίγληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε θάπνην ζηνηρείν δεμηφηεηαο, 

φπσο ιαρεία, παίγληα θαδίλν, παίγληα πφθεξ θαη πξάμεηο ζηνηρεκαηηζκνχ, πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή κε νπνηνδήπνηε κέζν εμ απνζηάζεσο, κε ειεθηξνληθά κέζα ή κε θάζε άιιε 

ηερλνινγία δηεπθφιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο. 

20. «Ηιεθηξνληθφ ρξήκα»: νπνηαδήπνηε λνκηζκαηηθή αμία απνζεθεπκέλε ζε ειεθηξνληθφ ππφζεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ καγλεηηθνχ, πνπ εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε έλαληη ηνπ εθδφηε 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, έρεη εθδνζεί θαηφπηλ παξαιαβήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο πξάμεσλ πιεξσκψλ, θαη γίλεηαη δεθηή απφ άιια πξφζσπα πέξαλ ηνπ εθδφηε. 

21. «Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο (ΔΔΑ)»: ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 1093/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε Δπξσπατθή 

Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ε Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ 

Αμηψλ θαη Αγνξψλ, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1095/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

22. « Μνλάδα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ» : γηα ηελ Διιάδα ε Αξρή Καηαπνιέκεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηα άιια θξάηε κέιε, ε αξκφδηα Μνλάδα γηα 

ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 

Άξζξν 5 

Τπόρξεα πξόζωπα 

( άξζξν 2 παξ. 1 , άξζξν 4 παξ. 1 θαη άξζξν 46 παξ. 1 εδαθ.γ’  ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Ωο ππφρξεα πξφζσπα, ππνθείκελα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη ηα εμήο 

πξφζσπα: 

α) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

β) Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

γ) Οη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

ζην δεκφζην κεηξψν ηεο Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, θαζψο θαη νη ηδηψηεο 

ειεγθηέο. 

δ) Οη εμσηεξηθνί ινγηζηέο-θνξνηερληθνί θαη ηα λνκηθά πξφζσπα παξνρήο ινγηζηηθψλ-

θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

ε) Οη κεζίηεο αθηλήησλ ηνπ λ.4093/2012 (Α΄222) , νη κεζίηεο πηζηψζεσλ, θαζψο θαη νη πηζησηηθνί 

θνξείο  ηνπ λ.4438/2016 (Α’ 220), πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηα ππφρξεα πξφζσπα βάζεη 

εηδηθφηεξεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζη) Οη επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ηα θαδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ επί πινίσλ ζηελ Διιάδα ή ππφ Διιεληθή 

ζεκαία, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άιινη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηπρεξψλ 

παηγλίσλ θαη πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

δ) Οη έκπνξνη θαη νη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη 

ζε κεηξεηά θαη ε αμία ηεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ απηή δηελεξγείηαη κε κία κφλν πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. Δηδηθφηεξα, σο έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, πνπ είλαη ππφρξεα πξφζσπα 

θαηά ηνλ παξφληα λφκν,  νξίδνληαη: . 

αα) Οη επηρεηξήζεηο εμφξπμεο, παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πνιχηηκσλ θαη 

εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πνιχηηκσλ κεηάιισλ 
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θαη παξαγψγσλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο καξγαξηηαξηψλ θαη θνξαιιηψλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ. 

 

ββ) Οη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληίθεο), αξραηνηήησλ, κεηαιιίσλ, 

παιαηψλ γξακκαηνζήκσλ θαη λνκηζκάησλ θαη ινηπψλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ αμίαο, νη επηρεηξήζεηο ή 

επαγγεικαηίεο παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο έξγσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηέρλεο γεληθά, 

θαζψο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 

γγ) Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηαπήησλ θαη ραιηψλ, εηδψλ γνπλνπνηίαο, δεξκάηηλσλ 

εηδψλ θαη ελδπκάησλ γεληθά, αμίαο, αλά κνλάδα είδνπο, κεγαιχηεξεο ησλ 8.000 (νθηψ ρηιηάδσλ ) 

επξψ. 

 

δδ) Οη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ειηθνπηέξσλ, 

αεξνζθαθψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο γεληθά. 

 

ε) Οη ελερπξνδαλεηζηέο θαη αξγπξακνηβνίΜε θνηλή απφθαζε ησλ  Τπνπξγψλ  Οηθνλνκηθψλ θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Αξρήο, δχλαηαη λα νξίδνληαη εηδηθφηεξα 

θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπη. δ θαη ε, θαζψο θαη νη 

εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο απηά ππφθεηληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

17 επ, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε θαη ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη λα 

αθαηξνχληαη ή λα πξνζηίζεληαη λέεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. 

ζ ) Οη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη, φηαλ ζπκκεηέρνπλ, ελεξγψληαο εμ νλφκαηνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο ή ζπλαιιαγέο επί αθηλήησλ, θαη 

φηαλ βνεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε: 

αα) ηελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ ή επηρεηξήζεσλ, 

ββ) ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηίηισλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, 

γγ) ην άλνηγκα ή ηε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ ή 

ινγαξηαζκψλ ηίηισλ, 

δδ) ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο γηα ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε εηαηξεηψλ,εε) ηε ζχζηαζε, 

ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε εηαηξεηψλ, εκπηζηεπκάησλ (trusts) ή αληίζηνηρσλ λνκηθψλ κνξθσκάησλ. 

Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, εθηφο εάλ ν δηθεγφξνο ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή αλ 

εάλ νη λνκηθέο ζπκβνπιέο ηνπ παξέρνληαη κε ζθνπφ ηελ δηάπξαμε απηψλ ησλ αδηθεκάησλ ή ελ 

γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πειάηεο δεηεί λνκηθέο ζπκβνπιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπξάμεη ηα σο άλσ 

αδηθήκαηα. 

η) Σα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο ή εκπηζηεχκαηα (trusts), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία δ΄ θαη ζ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία παξέρνπλ θαηά 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο ζε ηξίηα κέξε: 

αα) ζπζηήλνπλ εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, 

ββ) αζθνχλ ηα ίδηα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν λα αζθήζεη θαζήθνληα δηεπζπληή, δηαρεηξηζηή 

ή εηαίξνπ εηαηξείαο ή θαηφρνπ αληίζηνηρεο ζέζεο, ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ή κνξθψκαηα, 

γγ) παξέρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα, επηρεηξεκαηηθή δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθή ή δηνηθεηηθή δηεχζπλζε 

θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο γηα εηαηξεία ή θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή κφξθσκα, 

δδ) αζθνχλ ηα ίδηα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν λα αζθήζεη θαζήθνληα εκπηζηεπκαηνδφρνπ 

ξεηνχ εκπηζηεχκαηνο (express trust) ή αληίζηνηρνπ λνκηθνχ κνξθψκαηνο, 
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εε) ελεξγνχλ ηα ίδηα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν λα ελεξγήζεη σο πιεξεμνχζηνο κεηφρνπ 

εηαηξείαο, εθφζνλ ε εηαηξεία απηή δελ είλαη εηζεγκέλε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ππνθείκελε ζε 

απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαηά ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ή ζε ηζνδχλακα δηεζλή πξφηππα. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα 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. 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. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

   ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΦΟΡΔΗ 

 

Άξζξν 6 

Αξκόδηεο  αξρέο 

(άξζξν 2 παξ. 2, άξζξν 5 , άξζξν 46 παξ. 2, άξζξν 47 παξ. 3, άξζξν 48 παξ. 4 έωο θαη 8,  

άξζξν 50, άξζξν 61 παξ. 1 θαη 2 , άξζξν 62 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. [Αξκφδηεο αξρέο  γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα νξίδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο θαη θνξείο  

α) Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα 

αα. ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ββ.ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, 

γγ.ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

δδ. ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, 

εε. ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο, 

ζηζη.ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ, 

δδ. ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, 

εε, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ,  

ζζ.ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, 

ηη. ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, 

ηαηα. ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο ηζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4. 

β) Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα 

αα.ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 

ββ.ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, 

γγ.ηηο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, 
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δδ. ηηο εηαηξείεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο, 

εε. ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, 

ζηζη. ηηο  εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, 

δδ. ηνπο δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ. 

γ) Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηνπο ελερπξνδαλεηζηέο θαη ηνπο αξγπξακνηβνχο. 

δ) Η Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ηηο 

εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ. 

ε) Η Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο) γηααα. 

ηνπο εμσηεξηθνχο ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα παξνρήο ινγηζηηθψλ-

θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπο ηδηψηεο ειεγθηέο, 

ββ.ηνπο κεζίηεο αθηλήησλ, 

γγ. ηνπο εκπφξνπο θαη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο. 

ζη) Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ γηα: 

αα. ηηο επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ηα θαδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ επί πινίσλ ζηελ Διιάδα ή ππφ 

Διιεληθή ζεκαία, 

ββ. ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο άιινπο θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ηπρεξψλ παηγλίσλ, θαζψο θαη ηα πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

δ) Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηνπο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο δηθεγφξνπο. 

ε) Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηα πξφζσπα ηεο πεξίπη. η΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

5. 

ζ) Γηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή, αξκφδηααξρή είλαη ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ησλ 

ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη αζθνχλ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο 

σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο. 

2. Οη αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επνπηεχνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ηα νπνία είλαη 

αξκφδηεο, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ν παξψλ λφκνο. Η 

ζπρλφηεηα, ε έληαζε θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πξνο δηελέξγεηα ηεο επνπηείαο εμαξηψληαη απφ ην 

βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε βάζε ηδίσο 

ηελ Έθζεζε Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ, ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηε 

γλψκε ησλ ΔΔΑ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θαη ηηο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, ηηο νπνίεο εθδίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849. Η αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ κε ζπκκφξθσζεο, επαλεμεηάδεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο θαη φηαλ ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ή εμειίμεηο ζηε δηαρείξηζε ή 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

3..  Οη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ αξρψλ είλαη εηδηθφηεξα νη εμήο: 

α) Καζνξίδνπλ κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ επί κέξνπο 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηα επνπηεπφκελα πξφζσπα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

ζπλήζνπο, απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη, αθνχ ιεθζεί ηδίσο ππφςε, ε θχζε, ην κέγεζνο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ, ν βαζκφο θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηελεξγνχκελεο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ε ηπρφλ αληηθεηκεληθή αδπλακία 
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εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Οκνίσο, 

δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο ή απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ 

παξφληα λφκν ή ρακειφηεξα πνζνηηθά φξηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη απμεκέλνη θίλδπλνη 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

β) Καζνδεγνχλ κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ή άιιεο πξφζθνξεο κεζφδνπο ηα ππφρξεα 

πξφζσπα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξαθηηθψλ 

ζπκπεξηθνξάο έλαληη ησλ πειαηψλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε επίπεδν νκίινπ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

χπνπησλ ή αζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

γ) Καηαξηίδνπλ ή δηαλέκνπλ ζηα ππφρξεα πξφζσπα αλαθνηλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ππνζέζεηο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ (ηππνινγίεο), θαζψο θαη εθζέζεηο αλαθνξηθά κε θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή δξαζηεξηφηεηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα, κε ηελ Αξρή θαη ελδερνκέλσο 

κε αιινδαπέο αληίζηνηρεο αξρέο, θαη παξαθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο δηεζλψλ θνξέσλ. 

δ) Δλεκεξψλνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπκκφξθσζε ή κε ρσξψλ πξνο ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη ηηο πζηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force, εθεμήο: FATF). 

ε) Γηελεξγνχλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδνπλ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, πεξηιακβαλνκέλσλ επηηνπίσλ ειέγρσλ ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηψλ, αιιά θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο πνπ εδξεχνπλ ή ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, ζε ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο μέλεο ρψξαο. 

ην πιαίζην απηφ εμεηάδνπλ δεφλησο ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο θαηά ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13, θαζψο 

θαη ηελ επάξθεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο θαη εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ζη) Γηαζθαιίδνπλ κε επνπηηθέο δξάζεηο, φηη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηεξνχλ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εθάζηνηε αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ ην ππφρξεν πξφζσπν. ηελ 

πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 36, ε επνπηεία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

ειιείςεσλ πνπ απαηηνχλ άκεζεο ιχζεηο. Σα ελ ιφγσ κέηξα είλαη πξνζσξηλά θαη ιήγνπλ φηαλ 

αληηκεησπηζζνχλ νη επηζεκαλζείζεο ειιείςεηο, κε ηε ζπλδξνκή ή ζπλεξγαζία ηεο επνπηηθήο αξρήο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ. 

δ) Απαηηνχλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θάζε ζηνηρείν ή δεδνκέλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

ε) Γηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ή είλαη 

πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη ππφρξεσλ πξνζψπσλ είλαη θαηάιιεια θαη έληηκα πξφζσπα. 

ζ) Θεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθνχο θαη αμηφπηζηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

θαηαγγειηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ 

θαηαγγειηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζήο ηνπο, θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ θαηαγγέιινπλ παξαβάζεηο πνπ δηεπξάρζεζαλ εληφο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ θαη 

ησλ θαηαγγειιφκελσλ πξνζψπσλ, κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

απηψλ, θαζψο θαη ζαθείο θαλφλεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ θαηαγγειηψλ. 
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η) Δπηβάιινπλ κέηξα θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηνλ παξφληα λφκν θαηά ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 46. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλνπλ ηηο ΔΔΑ ζρεηηθά 

κε ηα κέηξα θαη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε 

πξνζθπγήο πνπ έρεη αζθεζεί θαη ηεο έθβαζήο ηεο. 

4. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθηηκψληαο ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ δχλαηαη λα ελέρνπλ νξηζκέλεο εξγαζίεο 

ηεο, θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο θαηάιιεια κέηξα πξνο απνηξνπή απηψλ. 

5. Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ, έπεηηα απφ θαηάιιειε εθηίκεζε θηλδχλνπ, ζηελ 

νπνία επηζεκαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιήθζεθαλ ππφςε ηα πνξίζκαηα ζρεηηθψλ εθζέζεσλ 

πνπ ηπρφλ εθπνλεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηε ζπλνιηθή ή κεξηθή εμαίξεζε 

νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ ν 

θίλδπλνο πνπ ελέρεη ε θχζε θαη ελδερνκέλσο ε έθηαζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, εθηηκάηαη σο 

ρακειφο. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεθηηκψληαη είλαη θαη ην πφζν επάισηεο εκθαλίδνληαη 

νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο ελφςεη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ πιεξσκήο. Η απφθαζε 

εμαίξεζεο, καδί κε ηε ζρεηηθή γηα ηελ αηηηνιφγεζή ηεο εθηίκεζε θηλδχλνπ, θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Φνξέα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Η δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ παξέρνληαη απφ 

επηρεηξήζεηο θαδίλν. 

6. Οη αξκφδηεο αξρέο δηαζέηνπλ επαξθείο νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ κέζσ ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, φηη ην ηειεπηαίν δηαηεξεί πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν, 

κεηαμχ άιισλ ζε δεηήκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ θαη δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Η Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, ε 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), ζπγθξνηνχλ εηδηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, κε 

ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφ αξηζκφ ππαιιήισλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε 

ησλ επνπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

7. Οη  αξκφδηεο αξρέο ππνβάιινπλ ηνλ πξψην κήλα θάζε έηνπο αλαιπηηθή έθζεζε ζηνλ Κεληξηθφ 

πληνληζηηθφ Φνξέα ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δηάξζξσζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ηηο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηα ηπρφλ επηβιεζέληα απφ απηέο κέηξα ή 

θπξψζεηο. 

8. Οη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ΔΔΑ θαη παξέρνπλ ζε απηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 

Άξζξν 7 

Κεληξηθόο πληνληζηηθόο Φνξέαο 

(άξζξα 7 θαη 49 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

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 απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

δξάζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ην πιαίζην απηφ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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α) Δμεηάδεη, αλαιχεη θαη ζπγθξίλεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινπλ νη αξκφδηεο αξρέο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.  7 ηνπ άξζξνπ 6 θαη πξνηείλεη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνο ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επνπηείαο ηνπο. 

β) 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 ππφρξεα πξφζσπα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο ζηε ζπγθξφηεζε, ην νηθνλνκηθφ 

κέγεζνο, ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο, ζπλαιιαθηηθέο ή επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

γ) Γηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο, ζπζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα κε εθπξνζψπνπο ηεο Αξρήο, ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ, 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 ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

δ) 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 άξζξνπ8, ηελ Αξρή θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 

ε) Έρεη ηελ θεληξηθή επζχλε γηα ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ 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 Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 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 ζρεδίσλ δξάζεο θαη γηα ηνλ 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 ε Αξρή, νη 

αξκφδηεο αξρέο, ή θνξείο εθπξνζψπεζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, θαη 

θξνληίδεη γηα ηε δηάρπζε ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

ζη) Παξέρεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 8 πιήξε ελεκέξσζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο.  

δ) Δπηθνηλσλεί κε ηνλ Φνξέα Γηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ παξέρεη θάζε δπλαηή ελεκέξσζε 

θαη ππνζηήξημε θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπ. 

2. Οη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ ζπλεξγάδεηαη, φηαλ απαηηείηαη, κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Άξζξν 8 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδωλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(άξζξα 7 θαη  49 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (εθεμήο: Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο) πνπ 
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ζπζηάζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3986/2008,  είλαη ν κεραληζκφο 

ζπληνληζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.  

2. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο είλαη ν εθάζηνηε Γεληθφο Γξακκαηέαο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη κέιε ηεο νη εθάζηνηε θάηνρνη ησλ παξαθάησ ζέζεσλ: 

α) Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο, 

β) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

γ) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., 

δ) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., 

ε) Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, 

ζη)  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Σάμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

δ) Ο Γηεπζπληήο ηεο Γ1 Γηεπζχλζεσο ΟΗΔ θαη Γηεζλψλ Δηδηθεπκέλσλ Οξγαληζκψλ θαη 

Γηαζθέςεσλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,  

ε) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

ζ) Ο  Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θαη Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

η)  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, 

ηα) Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο Δπνπηεπφκελσλ Δηαηξεηψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 

ηβ) Ο  Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

ηγ) Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ θαη 

ηδ) Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ. 

3. Σα κέιε γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Πξφεδξν πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ θνξέσλ πξνέιεπζήο ηνπο σο 

αλαπιεξσηέο ηνπο. Ο Πξφεδξνο δχλαηαη λα αλαπιεξψλεηαη απφ πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηα κέιε θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο δχλαηαη 

λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ζηειέρε εμεηδηθεπκέλα ζηα ζέκαηα ηεο εθάζηνηε εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

4. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπιάρηζηνλ αλά 

εμάκελν θαη εθηάθησο, κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο κε νξηζκέλα κέιε πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη λα αλαζέηεη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο ηελ εμέηαζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο  ζπληάζζεη  

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ εγθξίλεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν ηξφπνο 

θαηάξηηζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ, νξγάλσζεο ηεο 

γξακκαηεηαθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα.   

5. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο κπνξεί λα θαιεί, θαηά πεξίπησζε, εθπξνζψπνπο άιισλ δεκφζησλ ή 

ηδησηηθψλ θνξέσλ, φπσο ηδίσο ηνπ θνξέα δηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 10 κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε 

ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

6. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο παξέρεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

7. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο ζπλίζηαηαη: 

α) ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε πθηζηάκελσλ 

θηλδχλσλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε παξάιιειε κέξηκλα γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη Έθζεζε 

Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ, ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν κε αμηνπνίεζε, 
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κεηαμχ άιισλ, ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην πιαίζην απηφ ε Δπηηξνπή 

ηξαηεγηθήο:  

αα) Δληνπίδεη ηνκείο ή πεδία πνπ δηαηξέρνπλ ρακειφηεξν ή πςειφηεξν θίλδπλν θαη ζρεδηάδεη ηε 

ιήςε εληζρπκέλσλ κέηξσλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα ζηηο πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ, 

ββ) Υξεζηκνπνηεί ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο γηα ηε ράξαμε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο θαη νξγαλσηηθήο θχζεο πξνο 

αληηκεηψπηζε ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ σο 

πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

γγ) Θέηεη ζηε δηάζεζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα 

πξνβνχλ ζηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ, θαη 

δδ) Δλεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηηο ΔΔΑ θαη ηηο αληίζηνηρεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ. 

β) ηε δηαζθάιηζε ηεο 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 Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο δηαζπνξάο 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, 

γ) ηελ εμέηαζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αξρήο, φζνλ αθνξά ηδίσο ζηελ 

ζηειέρσζή ηεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηηο επνπηηθέο 

αξρέο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ ή δηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Αξρή, 

δ) ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ λ 

αξρψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 2, ηδίσο κέζσ δηκεξψλ ή 

πνιπκεξψλ κλεκνλίσλ,  

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 θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

8. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο αμηνπνηεί γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ην έξγν ηνπ Κεληξηθνχ 

πληνληζηηθνχ Φνξέα, ηεο Αξρήο, ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη άιισλ θνξέσλ, θαη παξαθνινπζεί ηηο 

ζρεηηθέο εμειίμεηο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο, ηδίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ FATF. Πξνο ηνχην ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά απφ ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα θαη ηελ Αξρή. 

9. Η Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο θαηαξηίδεη εηήζηα έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη 

Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ 

πνπ δηελήξγεζε θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη πξνηείλνληαη πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ 

αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο. 

10. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο θαη 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο. 

 

Άξζξν 9 

Άιιεο δεκόζηεο αξρέο 
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1. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ θαη θαηαρσξίδνπλ 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 αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 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 πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θαη απαηηνχλ ελδειερή 

έιεγρν. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. νξίδνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, νη αξκνδηφηεηεο 

εθάζηεο, ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ή θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

κέηξσλ. 

2. Οη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ην .Γ.Ο.Δ. ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

κέζσ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θαη εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Σα κέηξα απηά πξνβιέπνπλ δηαδηθαζίεο 

εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη αγαζψλ, ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ, ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ κε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο, εκπνξηθέο ή επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θάζε 

άιινπ ζρεηηθνχ παξάγνληα. 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 θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 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 ην .Γ.Ο.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιισλ Τπνπξγείσλ, ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ρξεζηκνπνίεζεο εηαηξεηψλ ή εηαηξηθψλ ζρεκάησλ 

γηα ζθνπνχο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 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 ελσζηαθψλ επηδνηήζεσλ, 

ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ εληζρχζεσλ πξνο εηαηξείεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα. 

Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή ησλ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ θαη κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 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 Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε, θαηαρψξηζε, επηρνξήγεζε ή έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ, 

νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ θαη άιισλ κνξθψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 

θαζνξίδνληαη ηξφπνη, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηξνπή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ γηα 
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ζθνπνχο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 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 ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ. 

5. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιισλ Τπνπξγείσλ, 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 παξ. 1 έσο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Αξρή θάζε πεξίπησζε 

γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο ή ππφλνηεο απφπεηξαο ή δηάπξαμεο αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο άιιεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ αξκνδίσο λα πξνβνχλ. 

 

Άξζξν 10 

Φνξέαο δηαβνύιεπζεο ηδηωηηθνύ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδωλ από 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζπγθξνηείηαη εηδηθφο Φνξέαο απφ ηνπο θνξείο 

εθπξνζψπεζεο ησλ επί κέξνπο θαηεγνξηψλ 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 Γηαβνχιεπζεο). ε 

πεξίπησζε κε χπαξμεο θνξέα εθπξνζψπεζεο θάπνηαο θαηεγνξίαο ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα νξίδεη σο κέινο ηε κεγαιχηεξε ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ ή θχθινπ 

εξγαζηψλ επηρείξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

2. Ωο Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 

Σξαπεδψλ. Σα κέιε πξνηείλνληαη απφ ηνπο επί κέξνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ ηεο απφθαζεο. Η ζεηεία ησλ αλσηέξσ είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη.  

3. Έδξα ηνπ Φνξέα Γηαβνχιεπζεο νξίδνληαη ηα γξαθεία ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ. Ο 

Φνξέαο ζπλεδξηάδεη ζε νινκέιεηα ηαθηηθψο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην εμάκελν, εθηάθησο δε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε γλσζηνπνηνχλ ηνπο 

αλαπιεξσηέο πνπ ηνπο αληηθαζηζηνχλ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. 

4. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί νξηζκέλα κφλν κέιε ζε εηδηθέο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, γηα εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ απηά ηα κέιε. Μπνξεί επίζεο λα θαιεί ζε εηδηθέο έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο ππφρξεα πξφζσπα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ θνξείο εθπξνζψπεζεο θαη δελ έρεη 

νξηζζεί κέινο ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ πνπ ηα αθνξνχλ.  

5. Η Οινκέιεηα ηνπ Φνξέα Γηαβνχιεπζεο θαηαξηίδεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ζηνλ νπνίν 

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 Γηαβνχιεπζεο, νη νπνίεο 

ελδεηθηηθά είλαη: 

α) ε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, 



18 
 

β) ε αληαιιαγή ηεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο ηνπο επί ησλ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ εμειίμεσλ, ε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ν εληνπηζκφο επάισησλ ηνκέσλ ή θιάδσλ ή θαηαζηάζεσλ σο 

πξνο ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

γ) ε παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, πξνο ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ 

ζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

αξρψλ απηψλ . 

δ) ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ηππνινγίεο θαη ηερληθά θείκελα ειιεληθψλ 

θνξέσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε κειέηε θαη 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 ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε βειηίσζε 

απηψλ, 

ζη) ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ ή ζπλαληήζεσλ θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ σο πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηελ θνηλσλία, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θήκε 

ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ελδερφκελε πεηζαξρηθή, δηνηθεηηθή ή πνηληθή επζχλε ηνπο 

ιφγσ  κε ο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

7. Καηά ηε δηελέξγεηα αμηνινγήζεσλ ηεο ρψξαο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή θνξείο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν Φνξέαο Γηαβνχιεπζεο 

θαη νη επηκέξνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο θαη ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα. 

8. Ο Φνξέαο Γηαβνχιεπζεο θαηαξηίδεη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε έηνπο, ελεκεξσηηθή 

έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο, ηελ Αξρή, ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα θαη ηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο. Η έθζεζε 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ. 

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 11 

Αλώλπκνη ινγαξηαζκνί θαη κεηνρέο 

(άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 2015/849)  

 

1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δελ επηηξέπεηαη λα ηεξνχλ 

κπζηηθνχο, αλψλπκνπο ή κφλνλ αξηζκεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, αλψλπκα βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ, 

ινγαξηαζκνχο κε εηθνληθά νλφκαηα ή ινγαξηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ην πιήξεο φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 

2. Κνκηζηέο αλψλπκσλ κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην έρνπλ 

ππνρξέσζε, θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ κεξηζκαηαπνδείμεσλ, λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε 
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ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) φηη είλαη νη θχξηνη ή επηθαξπσηέο ησλ κεηνρψλ ή πιεξεμνχζηνί ηνπο, 

δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία ησλ θπξίσλ ή επηθαξπσηψλ. Απηφο πνπ ελεξγεί ηελ 

εμαξγχξσζε ησλ κεξηζκαηαπνδείμεσλ έρεη ππνρξέσζε λα ηελ αξλεζεί, εθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη 

ε πην πάλσ ππεχζπλε δήισζε. 

 

Άξζξν 12 

Πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο δένπζαο επηκέιεηαο 

(άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, 

β) φηαλ δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή πνπ: 

αα) αθνξά ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, ή 

ββζπλίζηαηαη ζε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, ζχκθσλα κε ην 

ζεκείν 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/847 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ,  

γ) φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη αγαζά θαη δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή 

ζε κεηξεηά πνπ αθνξά ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

δ) φηαλ πξφθεηηαη γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγή πνπ 

αθνξά ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ δπν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ, θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζηνηρήκαηνο, ηελ 

είζπξαμε ησλ θεξδψλ, ή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη 

κε κία κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

ε) φηαλ ππάξρεη ππφλνηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλεμάξηεηα απφ θάζε παξέθθιηζε, εμαίξεζε ή θαηψηαην φξην 

πνζνχ, 

ζη) 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 ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

Σα σο άλσ πνζά ππνινγίδνληαη ρσξίο ΦΠΑ ή άιιεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ 

πειάηε. 

2.  Καηά ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεψλ ηνπο  ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα 

ελεξγνχλ βάζεη ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη δελ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην Μεηξψν 

Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 20 θαη 21.  

 

Άξζξν 13 

Μέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο 

(άξζξν 13 παξ.  1-6, άξζξν 14 παξ. 4-5 θαη Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα κέηξα ηεο ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα σο πξνο ηνλ 

πειάηε πεξηιακβάλνπλ: 
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α) Σελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε βάζεη εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή 

πιεξνθνξηψλ απφ αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο. Όηαλ ν πειάηεο ελεξγεί κέζσ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ην ππφρξεν πξφζσπν πηζηνπνηεί θαη επαιεζεχεη θαη ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, φπσο θαη ηα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζήο ηνπ. 

β) Σελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε εχινγσλ κέηξσλ γηα ηελ επαιήζεπζε απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην 

ππφρξεν πξφζσπν γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν. Όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξφζσπα, ηα 

εκπηζηεχκαηα ή άιια λνκηθά κνξθψκαηα, ιακβάλνληαη εχινγα κέηξα γηα λα γίλεη γλσζηή ε 

δηάξζξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ πειάηε. 

γ) Σελ αμηνιφγεζε θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην αληηθείκελν θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο.  

δ) Σελ άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο φζνλ αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, κε ελδειερή εμέηαζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη νη ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα 

ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ, θαζψο θαη, 

εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ δχλαληαη λα νξίδνπλ 

νη αξκφδηεο  αξρέο. Σα ππφρξεα πξφζσπα δηαζθαιίδνπλ επηπιένλ ηελ ηήξεζε ελεκεξσκέλσλ 

εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ππφρξεν πξφζσπν δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

απαηηήζεηο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξίπη. α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο ηνπ, δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή 

δηαθφπηεη νξηζηηθά απηήλ θαη εμεηάδεη αλ ζπληξέρεη ππνρξέσζε αλαθνξάο ζηελ Αξρή. Σν 

πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη σο πξνο ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο, νξθσηνχο 

ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο κφλνλ πνπ ηα ελ 

ιφγσ πξφζσπα εμαθξηβψλνπλ ηε λνκηθή ζέζε ησλ πειαηψλ ηνπο ή εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ή εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζρεηηθά κε απηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ή απνθπγή ηέηνησλ 

δηαδηθαζηψλ.  

3. Δηδηθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζπλεθηηκνχλ, θαη’ 

εθαξκνγή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28, ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ην νπνίν δηαηεξεί ν 

ζπλαιιαζζφκελνο ζε απηά θαη ελδερνκέλσο ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

ππφρξεν πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ππφ εμέηαζε ζπλαιιαγήο κε 

ηελ νηθνλνκηθή-ζπλαιιαθηηθή ηνπ εηθφλα. 

4. Δπίζεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί επαιεζεχνπλ, θαηά ηε 

ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ πειάηε κε βάζε πξνζθνκηδφκελε 

πξφζθαηε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ν 

πειάηεο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

5. ε πεξίπησζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ, ηίηισλ ή άιιεο θχζεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, νη δηθαηνχρνη ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζεσξνχληαη σο πειάηεο θαη εθαξκφδνληαη γη’ 

απηνχο νη δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο. 

6. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

θηλδχλνπ, ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο φρη κφλν ζηνπο λένπο αιιά θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο 

πειάηεο. Με απνθάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο. 

7. Με απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξ. 2015/847(ΔΔ L 141/5.6.2015) , φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ ΔΔΑ. 

8. Αλ ζε κία ζπλαιιαγή ή ζε ζεηξά ζπλδεφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζπκκεηέρνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

δχν ή πεξηζζφηεξα ππφρξεα πξφζσπα, θαζέλα απφ απηά νθείιεη λα εθαξκφζεη ηα κέηξα δένπζαο 
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επηκέιεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ19. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ηδίσο γηα 

αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ, ζπκβνιαίσλ παξαγψγσλ, νκνιφγσλ ή άιισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη γηα ζπλαιιαγέο κε θάξηεο νπνηαζδήπνηε θχζεσο. 

9. ηελ πεξίπησζε αζθαιίζεσλ δσήο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

ιακβάλνπλ επηπιένλ ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πειάηε θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηα αθφινπζα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο 

αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ δσήο, κφιηο ηαπηνπνηεζνχλ ή πξνζδηνξηζζνχλ νη δηθαηνχρνη:  

α) ζηελ πεξίπησζε δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο πνπ ηαπηνπνηνχληαη σο ζπγθεθξηκέλα 

θαηνλνκαδφκελα πξφζσπα ή λνκηθά κνξθψκαηα, ιακβάλνπλ ην φλνκα ή ηελ επσλπκία ηνπο, 

β) ζηελ πεξίπησζε δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο ή αλά θαηεγνξία ή κε άιια κέζα, ιακβάλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ 

δηθαηνχρνπο, ψζηε λα βεβαησζνχλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πιεξσκήο ηνπ αζθαιίζκαηνο. 

10. ηελ πεξίπησζε δηθαηνχρσλ εκπηζηεπκάησλ ή αληίζηνηρσλ λνκηθψλ κνξθσκάησλ, νη νπνίνη 

πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή αλά θαηεγνξία, ην ππφρξεν πξφζσπν 

ιακβάλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηθαηνχρν, ψζηε λα βεβαησζεί φηη ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πιεξσκήο ή ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ δηθαηνχρνπ. 

11. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο θαηά ηελ παξ. 1, αιιά 

κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ απηψλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, ν νπνίνο 

εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ απφ  ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ 

πειάηε, ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηνλ ηχπν, ηελ ζπρλφηεηα θαη αμία ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ αλακελφκελε πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ 

θεθαιαίσλ, ζπκκνξθνχκελα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ  αξκφδησλ αξρψλ πνπ ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.  3 ηνπ άξζξνπ 6. Σα ππφρξεα πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε έθηαζε ησλ κέηξσλ είλαη αλάινγε κε ηνπο θηλδχλνπο 

δηάπξαμεο αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη φηη εθαξκφδνπλ απηά ηα κέηξα κε ζπλέπεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

Άξζξν 14 

Υξόλνο εθαξκνγήο δένπζαο επηκέιεηαο(άξζξν 13 παξ.5 θαη άξζξν 14 παξ. 1-3 ηεο Οδεγίαο 

2015/849)  

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ε πηζηνπνίεζε θαη 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα ηεο 

ζπλαιιαγήο. 

2. Η επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξ. 1 πξνζψπσλ επηηξέπεηαη 

λα νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλαςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη γηα λα κε δηαθνπεί ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθφζνλ ν θίλδπλνο δηάπξαμεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο 

επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ αξρηθή επαθή. 

3. Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ινγαξηαζκψλ πνπ επηηξέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, επηηξέπεηαη αθφκα θαη πξνηνχ εμαζθαιηζζεί ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

δένπζαο επηκέιεηαο πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπη.  α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ13, ππφ ηνλ φξν φηη 
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ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη κέρξη ηφηε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπλαιιαγέο απφ ηνλ πειάηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο αζθαιίζεσλ δσήο, ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ 

αζθαιίζκαηνο πνπ ηαπηνπνηνχληαη ή πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 13, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ ρξφλν πιεξσκήο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο ζε ηξίηνλ, ελ 

φισ ή ελ κέξεη, ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζθάιηζε δσήο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, πνπ έρνπλ γλψζε ηεο εθρψξεζεο, ηαπηνπνηνχλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθρψξεζεο ζην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ην λνκηθφ 

κφξθσκα πνπ ιακβάλεη γηα ίδην φθεινο ηελ αμία ηνπ εθρσξνχκελνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ. 

5. Οη επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ηα θαδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ επί πινίσλ ζηελ Διιάδα ή ππφ Διιεληθή 

ζεκαία νθείινπλ λα εμαθξηβψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ παηγλίσλ. 

 

Άξζξν 15 

Απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα ωο πξνο ηνλ πειάηε 

(άξζξα 15 θαη 16 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ 

πειάηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη βεβαησζνχλ φηη κηα 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ρακειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα 

ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13, 

πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ην πνζνηηθφ φξην, ηνλ ρξφλν ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο.  

2. Σα ππφρξεα πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ αλ κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή 

παξνπζηάδεη ρακειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά 

ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο, ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

3. Οη επνπηηθέο αξρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εμεηδηθεχνπλ πεξαηηέξσ, κε απνθάζεηο ηνπο, 

ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο 

επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ ΔΔΑ. Οη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο 

δχλαηαη λα εθδίδνπλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο. 

 

Άξζξν 16 

Απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα ωο πξνο ηνλ πειάηε 

(άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε 

πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 17 θαη18, ζηηο αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα απηά πεξηπηψζεηο. Οκνίσο, ηα 

ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, φηαλ 

ζπλαιιάζζνληαη κε πξφζσπα κε εγθαηάζηαζε ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο πςεινχ θηλδχλνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ζπλαιιαγψλ πςεινχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4. 
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2. Σα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη εμ νξηζκνχ λα εθαξκφδνπλ κέηξα απμεκέλεο δένπζαο 

επηκέιεηαο φηαλ ν επξηζθφκελνο ζε ηξίηε ρψξα πςεινχ θηλδχλνπ πειάηεο ηνπο είλαη ππνθαηάζηεκα 

ή ζπγαηξηθή θαηά πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ππφρξεεο νληφηεηαο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, εθφζνλ ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

επίπεδν νκίινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36. Σα ππφρξεα πξφζσπα πξνζεγγίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν. 

3. Σα ππφρξεα πξφζσπα εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην ηζηνξηθφ θαη ηνλ ζθνπφ ησλ 

πνιχπινθσλ ή αζπλήζηζηα κεγάισλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηα αζπλήζηζηα είδε ζπλαιιαγψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ ζθνπφ ή λφκηκε αηηία. Σα ππφρξεα πξφζσπα 

απμάλνπλ ηνλ βαζκφ θαη πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο είλαη αζπλήζεηο ή 

χπνπηεο. 

4. Σα ππφρξεα πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ αλ κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή 

παξνπζηάδεη πςειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ,  νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο, ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

5.  Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμεηδηθεχνπλ πεξαηηέξσ, κε απνθάζεηο 

ηνπο, ηνπο παξάγνληεο δπλεηηθά πςειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ ΔΔΑ. Οη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο δχλαηαη λα 

εθδίδνπλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο. 

 

Άξζξν 17 

Γηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο αληαπόθξηζεο 

 (άξζξα 19 θαη 24 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. ηηο δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο αληαπφθξηζεο κε ίδξπκα πειάηε απφ ηξίηε ρψξα, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ, πιένλ ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο 

ηνπ άξζξνπ13: 

α) λα ζπγθεληξψλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ίδξπκα πειάηε γηα λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηελ θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη λα εθηηκήζνπλ, απφ ηηο δεκφζηα 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ηελ θήκε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αζθνχκελεο επ’ απηνχ 

επνπηείαο∙ 

β) λα αμηνινγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί ην ίδξπκα πειάηεο θαηά ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο∙ 

γ) λα ιακβάλνπλ ηελ έγθξηζε αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο πξηλ απφ ηε ζχλαςε λέσλ ζρέζεσλ 

αληαπφθξηζεο∙ 

δ) λα πξνζδηνξίδνπλ ξεηά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε κέξνπο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο 

αληαπφθξηζεο∙ 

ε) επί ινγαξηαζκψλ πιάγηαο πξφζβαζεο, λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ίδξπκα πειάηεο επαιεζεχεη ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη αζθεί ζπλερή δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηδξχκαηνο αληαπνθξηηή, θαζψο θαη φηη κπνξεί λα παξάζρεη 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνπο πειάηεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ ηδξχκαηνο αληαπνθξηηή. 
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2. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνπλ ή λα 

ζπλερίδνπλ ζρέζε αληαπφθξηζεο κε εηθνληθή ηξάπεδα ή κε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νξγαληζκφ πνπ είλαη γλσζηφ φηη επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ απφ εηθνληθέο 

ηξάπεδεο. 

 

Άξζξν 18 

Πνιηηηθώο εθηεζεηκέλα πξόζωπα 

(άξζξα 20, 21, 22 θαη 23 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο ή επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα, 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπο, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ, πιένλ ησλ 

κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ άξζξνπ13: 

α) λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο 

αλάινγεο κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, γηα λα δηαπηζηψλνπλ αλ ν πειάηεο ή ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο 

αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ∙ 

β) λα ιακβάλνπλ ηελ έγθξηζε αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο γηα ηε ζχλαςε ή δηαηήξεζε 

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 ζπλαιιαγή∙ 

δ) λα δηελεξγνχλ ζηελφηεξε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

2. Σα ππφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ εχινγα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζνλ νη 

δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο ή, ελδερνκέλσο, ν πξαγκαηηθφο 

δηθαηνχρνο απηνχ είλαη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή ζηελφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. Σα κέηξα απηά ιακβάλνληαη ην αξγφηεξν θαηά ηνλ ρξφλν πιεξσκήο ηνπ 

αζθαιίζκαηνο ή εθρψξεζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Όηαλ εληνπίδεηαη 

πςειφηεξνο θίλδπλνο, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ, πιένλ ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο ηνπ άξζξνπ 13: 

α) λα ελεκεξψλνπλ αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ πξντφληνο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ· 

β) λα δηελεξγνχλ απζηεξφηεξν έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν. 

3. Όηαλ έλα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν έρεη παχζεη λα αζθεί ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

ζε έλα θξάηνο ή λα θαηέρεη ζεκαληηθή δεκφζηα ζέζε ζε δηεζλή νξγαληζκφ, ηα ππφρξεα πξφζσπα 

απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηνλ θίλδπλν πνπ 

ζπλερίδεη λα ζέηεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν θαη λα εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ θηλδχλνπ, έσο φηνπ θξίλνπλ φηη ην πξφζσπν απηφ δελ ελέρεη πιένλ θίλδπλν πνπ 

ραξαθηεξίδεη εηδηθά ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα. 

 

Άξζξν 19 

Δθαξκνγή κέηξωλ δένπζαο επηκέιεηαο από ηξίηα κέξε 

(άξζξα 25, 26, 27, 28 θαη 29 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπη.  α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 θαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
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13. Η ηειηθή επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ην 

ππφρξεν πξφζσπν. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο ηξίηα κέξε ζεσξνχληαη: 

α) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  

β) νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

γ) νη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, 

δ) νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 

ε) νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, 

ζη) νη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δ) νη εηαηξείεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο, 

ε) νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ είλαη κέινο ηεο 

FATF. 

3. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηξίην κέξνο: 

α) ιακβάλνπλ απφ ην ηξίην κέξνο θάζε πιεξνθνξία πνπ απηφ απνθηά, εθαξκφδνληαο ηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πεξηπη.  α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 θαη ζηελ παξ.  4 ηνπ άξζξνπ13,  

β) δηαζθαιίδνπλ φηη ηνπο δηαβηβάδνληαη ακειιεηί, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο, αληίγξαθα, ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή, ησλ εγγξάθσλ πνπ έρεη απνθηήζεη ην ηξίην κέξνο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο. 

4. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ βαζίδνληαη ζε άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ σο ηξίην κέξνο ζεσξείηαη φηη 

πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ: 

α) ν φκηινο εθαξκφδεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ην πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ή ζε ηζνδχλακεο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2015/849 δηαηάμεηο θαη 

β) ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν α΄, πξνβιέςεσλ ππφθεηηαη ζε επνπηεία 

ζε επίπεδν νκίινπ απφ επνπηηθή αξρή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηξίηεο ρψξαο 

κέινπο ηεο FATF. 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ή 

αληηπξνζψπεπζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο ν θνξέαο παξνρήο ηεο 

εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ή ν αληηπξφζσπνο είλαη κέξνο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ. 

6. Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη κε απνθάζεηο ηνπο λα εμεηδηθεχνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηα επνπηεπφκελα απφ απηέο ππφρξεα πξφζσπα βαζίδνληαη ζε ηξίηα 

κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

 

Άξζξν 20 

Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ  

(άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 
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1. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη λα 

ζπιιέγνπλ θαη λα θπιάζζνπλ επαξθείο, αθξηβείο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ηνπο, θαηαρσξίδνληαο ηεο ζε εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξνχλ ζηελ έδξα ηνπο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηελ 

ππεθνφηεηα θαη ηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, θαζψο επίζεο ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηέρεη.  

2. Η ηήξεζε ηνπ εηδηθνχ κεηξψνπ ηεο παξ. 1 γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ εηαηξηθήο 

ζπκκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο ή ηνπ αξκφδηνπ αλψηαηνπ ζηειέρνπο 

δηνίθεζεο αλάινγνπ ηκήκαηνο ζε θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα, εθαξκνδνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997 (Α΄50) γηα  ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  31.  

3. Σα λνκηθά απηά πξφζσπα θαη νληφηεηεο ρνξεγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνλ λφκηκν φζν θαη 

γηα ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ηνπο ζηα ππφρξεα πξφζσπα, φηαλ απηά ιακβάλνπλ κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο, θαζψο επίζεο ζηελ Αξρή, ηηο επνπηηθέο αξρέο, θαη ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο ή άιιεο 

αξρέο κε εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο.  

4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ δεκηνπξγείηαη  Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ 

Γηθαηνχρσλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη ειεθηξνληθά  κε ην ΑΦΜ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο 

νληφηεηαο θαη δχλαηαη λα ζπλδέεηαη κε ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξηζκέλν ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα.  Με θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Μεηξσνπ  κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΗ.5. 

Πξφζβαζε ζην Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ έρνπλ ε Αξρή θαη νη αξκφδηεο εηζαγγειηθέο ή 

άιιεο αξρέο κε εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο  ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, θαζψο θαη νη  αξκφδηεο αξρέο θαη  ηα ππφρξεα πξφζσπα 

απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο. Η Αξρή,  νη αξκφδηεο 

θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο δηαβηβάδνπλ ηα ζηνηρεία ζηηο αληίζηνηρεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο ηνπο. 

6. Πξφζβαζε ζηα ειάρηζηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηεο  παξ. 4 κπνξεί λα έρεη θάζε πξφζσπν ή 

νξγαληζκφο πνπ απνδεηθλχεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Αξρήο, δχλαηαη λα πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ζηα πξφζσπα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, 

φηαλ ε πξφζβαζε απηή αηηηνινγεκέλα κπνξεί λα εθζέζεη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ζε θίλδπλν 

εμαπάηεζεο, απαγσγήο, εθβηαζκνχ, βίαο ή εθθνβηζκνχ ή αλ ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο είλαη 

αλήιηθνο ή κε άιινλ ηξφπν αλίθαλνο γηα δηθαηνπξαμία.  

7. Η κε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξ. 1 ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή έθδνζεο 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ. Η αξκφδηα 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, ελεκεξψλεη πάξαπηα ηελ Αξρή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξ. 9 γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ σο άλσ ππφρξεσλ κε ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ Μεηξψνπ.  

8. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 1, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Αξρήο ζε 

βάξνο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ, θαζψο θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο πξφζηηκν δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη ηίζεηαη πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο. ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ή ππνηξνπήο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. Σν  πξφζηηκν απνηειεί 

έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).  

9. Η ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ ηίζεηαη ζε πιήξε ηζρχ εληφο έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
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10. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δχλαηαη λα ζπζηήλνπλ θνηλά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξηζε, αληαιιαγή θαη απνζήθεπζε 

επαξθψλ, αθξηβψλ θαη επίθαηξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο λφκηκνπο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο 

δηθαηνχρνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη πειάηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί δχλαηαη λα ηδξχνπλ εηδηθά λνκηθά πξφζσπα ή λα αμηνπνηνχλ ππάξρνληα λνκηθά 

πξφζσπα εμεηδηθεπκέλα ζηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε εκπνξηθψλ θαη δηαηξαπεδηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Η Αξρή, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη νη αξκφδηεο 

εηζαγγειηθέο ή άιιεο αξρέο κε εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.11. . Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ηεο παξ. 4, ηνλ ηξφπν θαηαρψξηζεο ζε απηφ ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ εηδηθψλ κεηξψλ ηεο παξ. 1, ηπρφλ δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο παξ. 

10 θαη  θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ  εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

Άξζξν 21 

Μεηξών πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρωλ θαηαπηζηεπκάηωλ  

(άξζξν 31 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1.Οη θαηαπηζηεπκαηνδφρνη ζε ζρήκα ξεηήο θαηαπηζηεπκαηηθήο δηαρείξηζεο (express trust) πνπ 

δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία νθείινπλ λα απνθηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ επαξθείο, αθξηβείο 

θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο.  

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηφηεηα: α) ηνπ ηδξπηή· β) ηνπ ή ησλ 

θαηαπηζηεπκαηνδφρσλ· γ) ηνπ πξνζηάηε (ελδερνκέλσο), δ) ησλ δηθαηνχρσλ ή ηεο θαηεγνξίαο 

δηθαηνχρσλ· θαη ε) νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν επί ηνπ 

θαηαπηζηεχκαηνο.  

2. Οη θαηαπηζηεπκαηνδφρνη γλσζηνπνηνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή θαη παξέρνπλ εγθαίξσο ζηηο 

ππφρξεεο νληφηεηεο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ.1, φηαλ, σο θαηαπηζηεπκαηνδφρνη, ζπλάπηνπλ 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπη.  β), γ) θαη δ) ηνπ άξζξνπ 12. 

3  ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 1 έρνπλ ηαρεία πξφζβαζε ε Αξρή θαη νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 

6. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρήκα θαηαπηζηεπκαηηθήο δηαρείξηζεο παξάγεη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, 

νη πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 1 θαηαρσξίδνληαη επίζεο, ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ Μεηξψνπ ηεο παξ. 4ηνπ 

άξζξνπ 20, ζηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ηαρεία θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ηεο Αξρήο, ησλ κνλάδσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ρσξίο λα εηδνπνηείηαη ην εξεπλψκελν 

ζρήκα. Οη ππφρξεεο νληφηεηεο, έρνπλ επίζεο ηαρεία πξφζβαζε ζην Μεηξψν ζην πιαίζην δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. 

5. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη νη ΜΥΠ παξέρνπλ εγθαίξσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηηο ΜΥΠ άιισλ θξαηψλ κειψλ.  

6. Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν εθαξκφδνληαη ζε άιια είδε λνκηθψλ κνξθσκάησλ 

κε δνκή ή ιεηηνπξγία παξεκθεξή κε ηα θαηαπηζηεχκαηα.  

7. Ο θεληξηθφο θνξέαο ζπληνληζκνχ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραληζκψλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Άξζξν  22 

Αλαθνξέο ύπνπηωλ ζπλαιιαγώλ πξνο ηελ Αξρή 

(άξζξν 33 θαη άξζξν 34 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα θαη νη ππάιιεινί ηνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, νθείινπλ: 

α) λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ηελ Αξρή 

φηαλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή ππνςίεο, φηη θεθάιαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπο, 

ζπληζηνχλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφπεηξαο χπνπηεο ζπλαιιαγήο. 

β) λα παξέρνπλ ακειιεηί ζηελ Αξρή, ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλεο κε θαζήθνληα γηα  ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηφπηλ αηηήκαηνο απηψλ, 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 2. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο, 

νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο κφλνλ 

φπνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα εμαθξηβψλνπλ ηε λνκηθή ζέζε ησλ πειαηψλ ηνπο ή εθηεινχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο ζην πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ή εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζρεηηθά κε απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ή 

απνθπγή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηθεγφξνη ππνβάιινπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηελ εηδηθή επηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ29 

 3. Αλ ην ππφρξεν πξφζσπν έρεη δηνξίζεη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο, ε αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Αξρή ππνβάιιεηαη απφ απηφλ. 

4. Η αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Αξρή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν38 

 

Άξζξν 23  

Απνρή από ζπλαιιαγέο 

(άξζξν 35 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

Σα ππφρξεα πξφζσπα απέρνπλ απφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ ή ππνπηεχνληαη φηη ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, κέρξηο φηνπ 

ελεκεξψζνπλ ηελ Αξρή θαηά ηελ πεξίπη. α΄ηεο  παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 22 θαη ζπκκνξθσζνχλ πξνο 

ηπρφλ νδεγίεο ηεο θαηά ηελ ππνπεξίπη. γγ΄ηεο  πεξηπη. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48Αλ φκσο απηφ 

είλαη αδχλαην ή ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηελ δίσμε ησλ πειαηψλ, ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ή 

ησλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ηα ππφρξεα πξφζσπα εθηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο, 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ Αξρή. 
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Άξζξν 24  

Τπνρξεώζεηο αλαθνξάο ηωλ αξκνδίωλ αξρώλ, ηωλ δηαρεηξηζηώλ αγνξώλ θαη ηωλ γξαθείωλ 

αληηπξνζωπείαο 

(άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ ακειιεηί Αξρή  αλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζε ππφρξεα πξφζσπα, πιεξνθνξεζνχλ ή δηαπηζηψζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

2. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ αγνξψλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ, άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, παξαγψγσλ 

θαη ζπλαιιάγκαηνο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηελ Αξρή πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

απνρξψζεο ελδείμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο αλσηέξσ αγνξέο πεξηιακβάλνληαη ε Ηιεθηξνληθή Γεπηεξνγελήο Αγνξά 

Σίηισλ (Η.Γ.Α.Σ.), ηα ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3606/2007 (Α΄ 195) Πνιπκεξή πζηήκαηα 

Γηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη νη εζσηεξηθνπνηεκέλεο αγνξέο ηέηνησλ κέζσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή εηαηξείαο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

3. Σελ ίδηα ππνρξέσζε αλαθνξάο έρνπλ θαη ηα ζηεξνχκελα ηδίαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο γξαθεία 

αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ απφ δάλεηα 

θαη πηζηψζεηο, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.26 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4354/2015, φηαλ 

έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη επηρεηξείηαη λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

4. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζψπσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

 

Άξζξν 25  

Τπνβνιή αλαθνξώλ γηα αδηθήκαηα εηδηθήο αξκνδηόηεηαο 

 

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, νξίδνληαη ηα 

εμήο: 

α) Σν .Γ.Ο.Δ. φηαλ ζπληάζζεη έθζεζε ειέγρνπ ή πνξηζκαηηθή αλαθνξά γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε δηεξεχλεζε ηεο νπνίαο εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, 

ππνβάιιεη απηήλ θαη ζηελ Αξρή . Δπηπξνζζέησο, 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 

παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ή ινηπέο παξαβάζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ππάγνληαη 

ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

γ) Οη Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο, φηαλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ή 

ινηπέο παξαβάζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, ππνβάιινπλ 

αλαθνξέο ζηελ Αξρή , ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο. 
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2. Οη αλαθνξέο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή γηα αδηθήκαηα πνπ 

δηαπξάρζεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3691/2008 (Α΄ 166) θαη εμήο, εθφζνλ ηα νηθεία πνζά 

ππεξβαίλνπλ ηηο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο γ΄ 

ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθψο ηα επηκέξνπο πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεξηθφηεξεο πξάμεηο ηνπ 

ίδηνπ αδηθήκαηνο ή θαη απφ δηαθνξεηηθά αδηθήκαηα ιαζξεκπνξίαο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ 

εθάζηνηε έιεγρν. 

 

Άξζξν    26  

Μέηξα πξνζηαζίαο ηωλ αλαθεξόληωλ πξνζώπωλ 

(άξζξα 37 θαη 38 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Η θαιή ηε πίζηεη γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Αξρή ή εληφο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ 

θαηά ην άξζξν  22 δελ απνηειεί παξάβαζε ηπρφλ λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή 

ζπκβαηηθήο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη νπνηνπδήπνηε είδνπο 

επζχλε γηα ην ππφρξεν πξφζσπν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, αθφκε θαη αλ απνδεηρζεί φηη δελ ππήξμε 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ δχλαηαη λα νξίδνληαη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ αλαθέξνπλ ηηο ππφλνηεο ηνπο γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζε απεηιέο ή ερζξηθέο ελέξγεηεο, ηδίσο δε 

απφ δπζκελή ή δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο. 

 

Άξζξν 27  

Απαγόξεπζε γλωζηνπνίεζεο 

(άξζξν 39 παξ. 1 θαη 6 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ππάιιεινί ηνπο απαγνξεχεηαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ζηνλ εκπιεθφκελν πειάηε ή ζε ηξίηνπο φηη δηαβηβάζζεθαλ ή ζα δηαβηβαζζνχλ 

αξκνδίσο πιεξνθνξίεο ή φηη δηεμάγεηαη ή ελδέρεηαη λα δηεμαρζεί έξεπλα ή αλάιπζε γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ θαη γηα δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ γλσξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Οη παξαβαίλνληεο ην αλσηέξσ θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηηκσξνχληαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Η απφπεηξα ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπη. γ΄, δ΄ θαη ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 λα 

απνηξέςνπλ πειάηε λα εκπιαθεί ζε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζπληζηά γλσζηνπνίεζε ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν  28  

Δμαηξέζεηο ηεο απαγόξεπζεο γλωζηνπνίεζεο 

(άξζξν 39 παξ. 3,4,5 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Η απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ δελ εκπνδίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν. Σν ίδην 
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ηζρχεη θαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ ηνπο πνπ εδξεχνπλ 

ζε ηξίηε ρψξα, εθφζνλ απηά ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ηζρχνπλ ζε επίπεδν νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 36 

δηαδηθαζηψλ. 

2. Η απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ δελ εκπνδίδεη, επίζεο, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπη.  γ΄, δ΄ θαη ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

είηε φρη, ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή επξχηεξεο δνκήο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ε νπνία δηαζέηεη θνηλή θπξηφηεηα, δηνίθεζε ή έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο 

ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο πνπ επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

3. Σα ππφρξεα πξφζσπα ησλ πεξηπη.  α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 πνπ εδξεχνπλ ή 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ Διιάδα δχλαηαη λα αληαιιάζζνπλ κε ππφρξεα πξφζσπα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή επαγγεικαηηθφ θιάδν κε απηά πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην 

πειάηε θαη ζε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ. Σα αλσηέξσ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εκεδαπψλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ θαη ίδηαο θαηεγνξίαο ή επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ή 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα 

πνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

4. Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ  

 

Άξζξν 29 

Δπηηξνπή Γηθεγόξωλ 

(άξζξν 34 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2015/849)  

 

πληζηάηαη Δπηηξνπή Γηθεγφξσλ, 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. Η 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 Αξρή. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηεο αλσηέξσ 

Οινκέιεηαο, νξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο απηήο, ν ηξφπνο δηαβίβαζεο ησλ 

αλαθνξψλ ησλ δηθεγφξσλ φιεο ηεο Δπηθξάηεηαο ζηελ Αξρή, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο ηεο κε ηελ Αξρή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΦΤΛΑΞΖ ΑΡΥΔΗΧΝ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Άξζξν 30 Φύιαμε αξρείωλ θαη ζηνηρείωλ από ππόρξεα πξόζωπα 

(άξζξα 40 θαη 42 ηεο Οδεγίαο  2015/849) 
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1. Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα θπιάζζνπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ζθνπνχο πξφιεςεο, εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο απφ ηελ Αξρή, ηηο επνπηηθέο αξρέο ή θάζε άιιε 

αξκφδηα δεκφζηα αξρή, ελδερφκελεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο: 

α) ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο 

δένπζαο επηκέιεηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν13,  

β) ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα παξαζηαηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, 

γ) ηα εζσηεξηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα ππνζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ ή αλαθεξζείζεο ή κε ππνζέζεηο ζηελ 

Αξρή, 

δ) ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο, εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο κε ηνπο πειάηεο, 

φπσο απηά δχλαληαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

2. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηγλίσλ ππνρξενχληαη, πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξ. 1, λα ηεξνχλ κεηξψν γηα ηηο πιεξσκέο απφδνζεο θεξδψλ αλά παίθηε, 

ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα πνζνηηθά φξηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο επνπηηθήο 

αξρήο. Δηδηθά νη επηρεηξήζεηο θαδίλν, εθηφο ηνπ αλσηέξσ κεηξψνπ, ηεξνχλ θαη κεηξψν γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ καξθψλ επ’ νλφκαηη πειαηψλ. 

3. Σα ζηνηρεία ησλ παξ. 1 θαη 2 θπιάζζνληαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πέληε εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε ή ηελ εκεξνκελία 

ηεο πεξηζηαζηαθήο ζπλαιιαγήο. Καηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηα ππφρξεα πξφζσπα 

δηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθηφο αλ επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη 

αηηηνινγεκέλα απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθήο απφθαζεο ε θχιαμή ηνπο επί καθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ δεθαεηία. Γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε 

ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ζηηο 25 Ινπλίνπ 2015 εθθξεκνχζε έιεγρνο ή έξεπλα γηα λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη είραλ δεηεζεί 

πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα απφ ππφρξεν πξφζσπν, ην ηειεπηαίν νθείιεη λα δηαηεξήζεη φιεο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα κέρξη ηηο 25 Ινπλίνπ 2020, θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθθξεκνχζε ήδε 

πνηληθή δηαδηθαζία κέρξη ηηο 25 Ινπλίνπ 2025. 

4. Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην ππφρξεν πξφζσπν 

λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, κέζσ δηαχισλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ην 

απφξξεην ησλ εξεπλψλ, ζε αίηεκα ηεο Αξρήο, ηεο αξκφδηαο  ή  άιιεο δεκφζηαο αξρήο σο πξνο ην 

αλ δηαηεξεί ή είρε ζπλάςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, σο πξνο ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, θαζψο θαη γηα θάζε ζρεηηθή 

ζπλαιιαγή. 

 

Άξζξν   31 

Δπεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 

(άξζξα 41 θαη 43 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα 

βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ κφλν κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

2. Σα ππφρξεα πξφζσπα παξέρνπλ ζηνπο λένπο πειάηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2472/1997 πξηλ απφ ηελ ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηελ δηελέξγεηα 

πεξηζηαζηαθήο ζπλαιιαγήο. ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλα γεληθή 

ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
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λφκνπ γηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

3. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζεσξείηαη δήηεκα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2472/1997. 

4. Η ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2472/1997 δελ ηζρχεη γηα ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηελ Αξρή, θαη ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ησλ αξρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξ 1   θαη 4 ηνπ άξζξνπ  20 θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ αξζξνπ 21 εθφζνλ ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άξζξν  32 

πιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ από δεκόζηεο αξρέο 

(άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Όιεο νη εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ησλ αξκφδησλ , δηθαζηηθψλ, εηζαγγειηθψλ, 

αζηπλνκηθψλ, η θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεξνχλ πιήξε θαη ελεκεξσκέλα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνκείο ή ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη 

εηεζίσο απφ ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

2. Οη ζηαηηζηηθέο απηέο θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

α) κεηξήζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία εθάζηνπ ηνκέα· 

β) κεηξήζηκα δεδνκέλα απφ ηα επηκέξνπο ζηάδηα αλαθνξάο, δηεξεχλεζεο θαη εθδίθαζεο ησλ 

ππνζέζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εηήζηα βάζε: 

αα. ν αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ ππφπησλ ή αζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηελ Αξρή , 

ββ. ε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ αλαθνξψλ αλάινγα κε ηνπο απνζηέιινληεο, 

γγ. ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ,  

δδ. ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζην αξρείν, 

εε. ν αξηζκφο ησλ πνξηζκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Δηζαγγειέα,  

ζηζη.ηα είδε ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ, 

δδ.αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηψρζεθαλ γηα αδηθήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο,  

εε.ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηαδηθάζζεθαλ γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα,  

ζζ. ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεζκεχζεθαλ, θαηαζρέζεθαλ ή δεκεχζεθαλ·  

γ) δεδνκέλα φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαζπλνξηαθψλ αηηήζεσλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, απνξξίθζεθαλ θαη απαληήζεθαλ πιήξσο ή ελ κέξεη απφ ηελΑξρή. 

δ) ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 33, 

ε) ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξ.  7 ηνπ άξζξνπ 6 θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, 
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3. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε Αξρή θαη νη αξκφδηεο 

αξρέο δεκνζηεχνπλ ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

 

Άξζξν   33 

πιινγή δηθαζηηθώλ δεδνκέλωλ θαη ζηνηρείωλ 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ νξίδνληαη ε 

δηαδηθαζία θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο εθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, νπνηνπδήπνηε βαζκνχ δηθαηνδνζίαο, ηνλ 

αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εξεπλήζεθαλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηψρζεθαλ, ηηο ζρεηηθέο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή βνπιεχκαηα θαη ηα ηπρφλ θαηαζρεζέληα ή δεκεπζέληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη, επίζεο, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο δηθαζηηθήο 

εμέιημεο ησλ αλαθνξψλ πνπ ππνβάιιεη ε Αξρή ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Άξζξν  34  

πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

(άξζξν 32 παξ. 5 θαη άξζξα 53 54, 55 ηεο Οδεγίαο 2015/849)  

 

1. Η Αξρή δηαβηβάδεη θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεψλ ηεο, κε ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο ή άιιεο αξρέο κε 

εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη 

κε ηηο επνπηηθέο αξρέο, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο θξίλνληαη αλαγθαίεο 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  49. 

Η Αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή ζα κπνξνχζε 

λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηηο δηεμαγφκελεο έξεπλεο ή αλαιχζεηο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγε πξνο ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ελφο 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή δελ εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ δεηείηαη.  

Η Αξρή ελεκεξψλεη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηελ Α.Α.Γ.Δ. 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 

ζε αδηθήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

2. Η Αξρή αληαιιάζζεη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο κε Μνλάδεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθήο θχζεο πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλαιχζεηο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ιακβάλεη αλαθνξέο ππφπησλ ή αζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο, ηηο δηαβηβάδεη ακειιεηί ζηελ αληίζηνηρε Μνλάδα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ. 
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3. Σα εθαηέξσζελ αηηήκαηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη ην πιαίζην δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, ηνπο ιφγνπο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Η Αξρή εθηειεί κφλν 

αηηήκαηα πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Δπηπιένλ ε Αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο παξαβίαζεο ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

4. Καηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε Μνλάδεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο σο 

πξνο ηελ ρξήζε ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ Μνλάδεο άιισλ θξαηψλ κειψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Αξρή κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεηήζεθαλ θαη κε 

ζεβαζκφ ησλ ηπρφλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζκψλ ή πξνυπνζέζεσλ. Οπνηαδήπνηε δηαβίβαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε άιιε αξρή ή θνξέα ή ρξήζε απηψλ γηα ζθνπνχο πέξαλ ησλ αξρηθψο 

εγθξηζέλησλ, ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Μνλάδαο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

ε πεξίπησζε φπνπ δεηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο Αξρήο γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρεη παξάζρεη, ζε άιιεο αξρέο ή θνξείο ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο, ε Αξρή δελ αξλείηαη ηελ 

ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε, παξά κφλνλ αλ ε δηαβίβαζε δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζα κπνξνχζε λα παξαθσιχζεη ηελ δηελέξγεηα εγρψξηαο 

πνηληθήο έξεπλαο, λα πξνμελήζεη ζαθψο δπζαλάινγε βιάβε ζηα έλλνκα ζπκθέξνληα ελφο 

πξνζψπνπ ή ζην δεκφζην ζπκθέξνλ ή λα αληίθεηηαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Η 

άξλεζε ζπγθαηάζεζεο αηηηνινγείηαη δεφλησο. 

5. Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαηαη νκνίσο λα αληαιιάζζνπλ εκπηζηεπηηθήο θχζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη λα αιιεινελεκεξψλνληαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Με δηκεξή ή πνιπκεξή κλεκφληα ζπλεξγαζίαο δχλαηαη λα 

εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο σο άλσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

6. Οη αξρέο ηεο παξ. 1 δχλαηαη λα δηελεξγνχλ θνηλνχο ειέγρνπο ζε ππνζέζεηο θνηλήο αξκνδηφηεηαο 

θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηνλ παξφληα λφκν. 

7. Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθήο θχζεο λννχληαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή ή 

εκπνξηθή ζπκπεξηθνξά πξνζψπσλ, ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε πνηληθά αδηθήκαηα θαη θνξνινγηθέο, 

ηεισλεηαθέο ή άιιεο δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο. 

 

Άξζξν   35 

Δζωηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

(άξζξν 8 θαη άξζξν 61 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ 

ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο, ηηο ρψξεο ή ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο ζπλαιιαγέο ή 

ηνπο δηαχινπο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2. Οη εθηηκήζεηο θηλδχλσλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηεθκεξηψλνληαη, επηθαηξνπνηνχληαη θαη 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο επνπηηθήο ηνπο αξρήο. 

3. Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ εζσηεξηθέο πνιηηηθέο, ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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Οη αλσηέξσ πνιηηηθέο, έιεγρνη θαη δηαδηθαζίεο είλαη αλάινγεο πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην κέγεζνο 

ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη αθνξνχλ: 

(α) ζηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ 

πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ ηήξεζε 

αξρείνπ, ηνλ νξηζκφ ππεπζχλνπ ζε επίπεδν δηνίθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο, θαη ηνλ 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

(β) ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ.         

Δπηπξφζζεηα, ηα ππφρξεα πξφζσπα ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο λα θαηαγγέιινπλ παξαβάζεηο εζσηεξηθά, κέζσ εηδηθνχ, αλεμάξηεηνπ θαη αλψλπκνπ δηαχινπ, 

αλάινγνπ πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην κέγεζνο ηνπ εθάζηνηε ππφρξενπ πξνζψπνπ. 

4. Οη εθαξκνδφκελεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο, έιεγρνη θαη δηαδηθαζίεο εγθξίλνληαη απφ ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, εληζρχνπλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί. 

5. Οη αξκφδηεο αξρέο θαζνξίδνπλ κε απνθάζεηο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην παξφλ άξζξν, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαηαη λα απνθαζίζνπλ φηη δελ 

ρξεηάδνληαη επηκέξνπο ηεθκεξησκέλεο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, φηαλ νη εγγελείο γηα ηελ θαηεγνξία 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ θίλδπλνη είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί. 

 

Άξζξν   36  

Δζωηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζε επίπεδν νκίινπ 

(άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε φκηιν εθαξκφδνπλ επαξθείο θαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε επίπεδν νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ 

αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη επξίζθνληαη ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψξεο. 

2. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ εγθαηαζηάζεηο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εμαζθαιίδνπλ φηη νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ηεξνχλ ηηο ζρεηηθέο εζληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

θξάηνπο ππνδνρήο. 

3. Σα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζηα ππφρξεα 

πξφζσπα θαη βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο φπνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνπλ ηηο 

ηειεπηαίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ην 

επηηξέπεη ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο. ε πεξίπησζε φπνπ ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο δελ ην 

επηηξέπεη, ηα ππφρξεα πξφζσπα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο 

εθαξκφδνπλ επηπξφζζεηα κέηξα, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ επνπηηθή ηνπο αξρή. Η αξκφδηα αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη ηα 

επηπξφζζεηα κέηξα δελ επαξθνχλ, εθαξκφδεη ζπκπιεξσκαηηθέο επνπηηθέο δξάζεηο, ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ην ππφρξεν πξφζσπν λα κε ζπλάςεη ή λα ηεξκαηίζεη 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη λα κελ εθηειέζεη ζπλαιιαγέο θαη, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα 

παχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ ηξίηε ρψξα. 
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4. ε πεξίπησζε φπνπ ε λνκνζεζία ηξίηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξ. 1 ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηελ 

ρψξα απηή, ηα ππφρξεα πξφζσπα ελεκεξψλνπλ ηελ Αξρή, ηελ  θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα αξρή θαη 

ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ελεκεξψλνπλ αθνινχζσο ηηο αληίζηνηρεο ΔΔΑ. 

5. Πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε αλαθνξέο αζπλήζσλ ή χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη αθνξνχλ ζε θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ 

πξντφληα εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

επηηξέπεηαη λα αληαιιάζζνληαη εληφο ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ δνζνχλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ 

Αξρή. 

6. Οη εθδφηεο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4021/2011 

(Α΄ 218) θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3862/2010 (Α΄ 113), πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππφ κνξθή δηαθνξεηηθή απφ 

ππνθαηάζηεκα, θαη ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

νξίδνπλ έλα θεληξηθφ ζεκείν επαθήο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επνπηεία απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 

Άξζξν   37 

Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε 

(άξζξν 46 παξ. 1 εδ. α΄θαη β΄ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα αλάινγα κε ηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο, ηε 

θχζε θαη ην κέγεζφο ηνπο, ψζηε νη ππάιιεινί ηνπο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηπρφλ ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα ελεξγνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 

Άξζξν  38 

Αξκόδηα ζηειέρε 

(άξζξν 46 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο νθείιεη λα νξίζεη έλα δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο, ζην νπνίν ηα άιια δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη αλαθέξνπλ θάζε ζπλαιιαγή 

πνπ ζεσξνχλ αζπλήζε ή χπνπηε γηα δηάπξαμε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο 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 ζηνλ 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 

αλαθέξνληνο ππαιιήινπ, ηφηε ν ππάιιεινο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζην αξκφδην δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο. Σν ηειεπηαίν ελεκεξψλεη ζρεηηθά, ηειεθσληθψο ή κε εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ή κε 
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αζθαιέο ειεθηξνληθφ κέζν, ηελ Αξρή, παξέρνληάο ηεο ζπγρξφλσο θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία ή 

ζηνηρείν, αλ κεηά ηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί θξίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία δηθαηνινγνχλ ηελ αλαθνξά. 

Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ κε απνθάζεηο ηνπο λα επηβάιινπλ αληηζηνίρσο ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ζε άιια ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα. 

2. Αλ πεξηζζφηεξα ππφρξεα πξφζσπα αλήθνπλ ζε φκηιν, απηφο νξίδεη 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 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, ιακβάλεη γλψζε ησλ ηπρφλ 

αλαθνξψλ ηνπο πξνο ηελ Αξρή θαη δχλαηαη λα ππνβάιεη αλαθνξέο ζε απηήλ θαη ν ίδηνο, 

παξέρνληαο ζηνηρεία απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. 

Με απνθάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 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  39 

Πνηληθέο θπξώζεηο 

(άξζξν 58 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

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 πεξηπη. γ΄ θαη ε΄ ηνπ άξζξνπ 3, αθφκε θαη αλ γηα απηά 

πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο. 

γ) Ο ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ηεο πεξηπη. 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. 

δ) Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή φπνην 

άιιν ππφρξεν πξνο αλαθνξά ππφπησλ 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) Η πνηληθή επζχλε γηα ην βαζηθφ αδίθεκα δελ απνθιείεη ηελ ηηκσξία ησλ ππαηηίσλ (απηνπξγνχ 

θαη ζπκκέηνρσλ) γηα ηηο πξάμεηο ησλ πεξηπη. α΄, β΄ θαη γ΄ , εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο ησλ πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. 
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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 ηεο πεξίπη. 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 πεξηπη. ζη΄ θαη δ΄ δελ ηζρχνπλ ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο πεξίπη. γ΄ θαη ζηα βαζηθά 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη.β΄  . 

ζ) Αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα βαζηθφ αδίθεκα είλαη θπιάθηζε θαη ηα πξνθχςαληα έζνδα δελ 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ 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 ηεο πεξίπη. 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. 

η) ηα εγθιήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 88 έσο 93 ΠΚ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνπλ δηθαζηήξηα άιισλ θξαηψλ κεξψλ ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ έηνπο 

2005 γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (λ. 4478/2017, Α΄ 91). 

2. Η άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαη ε θαηαδίθε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 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. Η 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 ε πεξηπη. ε΄ ηνπ άξζξνπ 83 ΠΚ. 

5. Σα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 δηθάδνληαη απφ ην Σξηκειέο Δθεηείν 

Καθνπξγεκάησλ. 

 

Άξζξν  40 

Γήκεπζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

(άξζξν 58 θαη 59 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

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 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 



40 
 

(ΚΠΓ), δεκεχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. ε πεξίπησζε αλάκεημεο ηνπ 

πξντφληνο ηνπ αδηθήκαηνο κε πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ λφκηκεο πεγέο, ε θαηάζρεζε θαη ε 

δήκεπζε επηβάιινληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο απηνχ. Η 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 ηνλ ρξφλν θηήζεσο απηψλ. Οη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε απφπεηξαο ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ. 

2. ε πεξίπησζε φπνπ ε πεξηνπζία ή ην πξντφλ θαηά ηελ παξ.1 δελ ππάξρεη πιένλ, 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 πξναλαθεξζείζαο πεξηνπζίαο ή ηνπ πξντφληνο 

θαηά ηνλ 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.  

Η δήκεπζε πνπ επηβάιιεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγεη 

πξνγελέζηεξα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαιφπηζηνη ηξίηνη επί ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  

3. Γήκεπζε δηαηάζζεηαη θαη φηαλ δελ αζθήζεθε δίσμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ππαηηίνπ ή ε δίσμε πνπ 

αζθήζεθε έπαπζε 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 ΚΠΓ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 310 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 373 ΚΠΓ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηάρζεθε δήκεπζε θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηξίηνπ, 

ν νπνίνο δελ ζπκκεηέζρε ζηε δίθε νχηε θιεηεχζεθε ζε απηήλ. 

 

Άξζξν  41 

Απνδεκίωζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

(άξζξν 58 θαη 59 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Σν Γεκφζην κπνξεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, λα 

αμηψζεη ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ηνλ ακεηαθιήησο θαηαδηθαζκέλν ζε 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ γηα πνηληθφ αδίθεκα ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θάζε άιιε πεξηνπζία πνπ απηφο έρεη απνθηήζεη απφ άιιν αδίθεκα ηεο παξ.2. 

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. Η παξ.1 εθαξκφδεηαη ζηα παξαθάησ πνηληθά αδηθήκαηα, εθφζνλ απηά ακέζσο ή εκκέζσο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκηθφ φθεινο: 

α) ζε εθείλα ησλ πεξηπη. α΄ έσο θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 3, 

β) ζε εθείλα ησλ άξζξσλ 207 έσο 208Α ΠΚ, 

γ) ζε εθείλα ησλ άξζξσλ 216, 372, 374 έσο 375 θαη 394 ΠΚ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε κέζα πιεξσκήο 

πιελ ησλ κεηξεηψλ, 

δ) ζε εθείλα ησλ άξζξσλ 348Α έσο 348Γ, 349 παξάγξαθνη 1-2 ΠΚ θαη 

ε) ζε εθείλα ησλ άξζξσλ 292Β παξάγξαθνη 2-3 θαη 381Α παξάγξαθνη 2-3 ΠΚ. 
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3. Αλ ε πεξηνπζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 κεηαβηβάζζεθε ζε ηξίην, ν θαηαδηθαζκέλνο 

ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ίζε κε ηελ αμία ηεο θαηά ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο αγσγήο. Η 

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 ηελ 

πεξηνπζία κεηά ηελ άζθεζε θαηά ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ πνηληθήο δίσμεο γηα ην πην πάλσ έγθιεκα, 

αλ θαηά ην ρξφλν πνπ ηελ απέθηεζε, γλψξηδε ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Ο ηξίηνο θαη ν θαηαδηθαζκέλνο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

Άξζξν  42  

Γέζκεπζε θαη απαγόξεπζε εθπνίεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

(άξζξν 58 θαη 59 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

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 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ 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 ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ή νη ζπξίδεο πεξηέρνπλ ρξήκαηα ή πξάγκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηέιεζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. Σν 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 43 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, ε 

απαγφξεπζε ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ή ηνπ 

αλνίγκαηνο ησλ ζπξίδσλ κπνξεί λα δηαηαρζεί απφ ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην. Η 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, ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ ή ζπξίδα, γλσζηνπνηείηαη κε θάζε κέζν, ππφ 

πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ έγγξαθε απφδεημε θαη επηηξέπνπλ ηελ δηαπίζησζε ηεο 

γλεζηφηεηάο ηνπο, ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, θαη επηδίδεηαη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν. ε πεξίπησζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ 

επηδίδεηαη θαη ζηνλ ζπλδηθαηνχρν, ζε πεξίπησζε δε ζπξίδσλ θαη ζηνλ ηπρφλ πιεξεμνχζην ηνπ 

κηζζσηή. 

2. Η θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απαγφξεπζε ηζρχεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

απνδεδεηγκέλεο γλσζηνπνίεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ βνπιεχκαηνο ζην πηζησηηθφ 

ίδξπκα ή ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ. 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. Η 

απαγφξεπζε δελ ζίγεη πξνγελέζηεξα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαιφπηζηνη ηξίηνη επί ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, ησλ ηίηισλ ή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ. Σα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα 

αζθεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

3. Αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ,κπνξεί ν αλαθξηηήο ή ην 

δηθαζηηθφ ζπκβνχιην λα δηαηάμεη ηελ απαγφξεπζε εθπνίεζεο νξηζκέλνπ αθηλήηνπ ή άιινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Η δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή ή ην βνχιεπκα επέρεη ζέζε 

έθζεζεο θαηάζρεζεο, εθδίδεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη 

γλσζηνπνηείηαη κε θάζε κέζν, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ έγγξαθε απφδεημε θαη 

επηηξέπνπλ ηελ δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο, θαηά πεξίπησζε ζηνλ αξκφδην ππνζεθνθχιαθα 
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ή πξντζηάκελν θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ ή λενινγίνπ ή άιιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνο 

θαηαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο εγγξαθήο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ηελ ίδηα εκέξα ζε ζρεηηθή 

ζεκείσζε ζηα νηθεία βηβιία θαη λα αξρεηνζεηήζνπλ ην έγγξαθν πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθε. Η 

δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή ή ην βνχιεπκα επηδίδεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν. Κάζε δηθαηνπξαμία, 

ππνζήθε, θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε πνπ εγγξάθεηαη ζηα βηβιία ησλ σο άλσ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

κεηά ηελ εγγξαθή ηεο πην πάλσ ζεκείσζεο είλαη άθπξε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

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 εηζαγγειέα, κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ ηεο δηάηαμεο ή 

ηνπ βνπιεχκαηνο. ηε ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δελ κεηέρεη ν αλαθξηηήο. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θαη ε πξνζεζκία πξνο ηνχην δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηάηαμεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο. Η 

δηάηαμε ή ην βνχιεπκα αλαθαιείηαη αλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία. 

5. Όηαλ δηεμάγεηαη έξεπλα απφ ηελΑξρή, 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 παξ 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 παξ. 4. 

6. Σα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα, κε αίηεζή ηνπο πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αξρή πνπ απνθάζηζε ηε 

δέζκεπζε ή κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο παξ. 4 θαη 5 πξνζθπγή, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηελ 

απνδέζκεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ γεληθφηεξσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο, ζπληήξεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ εμφδσλ γηα ηε λνκηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ησλ 

βαζηθψλ εμφδσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκεπκέλσλ σο άλσ ζηνηρείσλ. 

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο εθηφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηα ινηπά ππφρξεα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5. 

 

Άξζξν  43  

Δθαξκνγή θπξώζεωλ επηβαιιόκελωλ από δηεζλείο νξγαληζκνύο 

(άξζξν 58 θαη 59 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Όηαλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο επηβάιιεηαη, κε Απνθάζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή κε Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ θαη ε 

απαγφξεπζε ηεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηά, αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία, κεηά απφ ηελ έληαμε ησλ ελ ιφγσ Απνθάζεσλ ή Καλνληζκψλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη φπνπ απηή απαηηείηαη: 

α) Οη αλσηέξσ Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνί, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ή αλαζεσξεηηθέο απηψλ 

Απνθάζεηο, δηαβηβάδνληαη άκεζα κεηά ηελ έθδνζε ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηελ  

αξκφδηα Μνλάδα ηεο Αξρήο, ε νπνία ηεξεί αλαιπηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ θαηνλνκαδφκελσλ 

πξνζψπσλ.  

β) Η Μνλάδα ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε φια ηα ππφρξεα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5 γηα ηηο 

αλσηέξσ Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο θαη δεηεί επηζηακέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πάζεο θχζεσο ησλ θαηνλνκαδφκελσλ πξνζψπσλ. ηα πεξηνπζηαθά 
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ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ άκεζα ή έκκεζα αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ ηα σο άλσ 

πξφζσπα. Η Μνλάδα δεηεί, επίζεο, αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θάζε είδνπο ζπλαιιαγέο ή 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, γηα ην αλ απηά είραλ ή 

έρνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ην αλαθέξνλ 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 πεξίπη. ζη΄, θαη γηα ηνλ ηξφπν άξζεο ησλ κέηξσλ 

δέζκεπζεο θαηά δηαγξαθέλησλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. δ΄. 

γ) Η 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) Η Μνλάδα εθηειεί άκεζα ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο Απνθάζεηο θαη ζηνπο Καλνληζκνχο 

ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηνλνκαδφκελσλ πξνζψπσλ, 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. Η εθηειεζηηθή δηάηαμε ηεο Μνλάδαο επηδίδεηαη ζηα παξαπάλσ πξφζσπα. 

ε) Σν πξφζσπν 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 επίδνζή ηεο. Οη πξνζθεχγνληεο κπνξνχλ 

λα ακθηζβεηήζνπλ κφλν ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δέζκεπζεο ή ηεο απαγφξεπζεο. 

ζη) Η Μνλάδα κπνξεί λα ρνξεγήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ, εηδηθή 

άδεηα γηα ηελ επαχμεζε, απνδέζκεπζε ή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δεζκεχζεθαλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

δ) ε πεξίπησζε δηαγξαθήο πξνζψπνπ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο, χζηεξα απφ Απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

αλαζεσξεί ή ηξνπνπνηεί πξνεγνχκελε Απφθαζε ή Καλνληζκφ, ε Μνλάδα δηαηάζζεη άκεζα ηελ 

άξζε ηεο δέζκεπζεο θαη θάζε άιινπ ιεθζέληνο κέηξνπ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Σα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ 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 πξνζψπνπ απνθξχπηεη ηελ 

ηαπηφηεηα ή ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή ηελ χπαξμε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή φια ή κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε πξφζσπα απφ απηά πνπ 

δηαιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο 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 ή νληνηήησλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν, επηβάιινληαη απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα  αξρή νη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο ησλ  ππνπεξηπη. αα),εε) θαη ζηζη) ηεο πεξηπη. α ηεο παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 46 

εθαξκνδνκέλσλ αληηζηνίρσο ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη εθεί δηαιακβαλφκελσλ δηαθξίζεσλ . 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο 

δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ Απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, γηα άιινπο – πιελ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο – ιφγνπο, 

φπσο εθάζηνηε θαζνξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ Απνθάζεηο ή Καλνληζκνχο. 
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Άξζξν  44 

Πξόζβαζε δηθαζηηθώλ αξρώλ 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 

ππφρξεα πξφζσπα θαη λα επηζπλάπηνπλ ζηε δηθνγξαθία κφλν απφζπαζκα ησλ βηβιίσλ ή ησλ 

ζηνηρείσλ κε ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζην πξφζσπν γηα ην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. 

Σελ αθξίβεηα ηνπ απνζπάζκαηνο βεβαηψλεη ν εθπξφζσπνο ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

νληφηεηαο 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 ζην σο άλσ 

πξφζσπν. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ηελ χπαξμε ησλ εγγξαθψλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

ην αθνξνχλ. 

 

Άξζξν   45  

Δπζύλε λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη νληνηήηωλ 

(άξζξν 58 θαη 59 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Αλ αμηφπνηλε πξάμε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θάπνην απφ ηα 

βαζηθά αδηθήκαηα ηειείηαη πξνο φθεινο ή γηα ινγαξηαζκφ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο απφ 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί είηε αηνκηθά είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

νληφηεηαο θαη θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε εληφο απηψλ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπο ή 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ εληφο 

απηψλ, επηβάιινληαη αηηηνινγεκέλα ζην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα, ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη αθφινπζεο θπξψζεηο: 

α) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) επξψ, 

β) νξηζηηθή ή πξνζσξηλή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα κήλα έσο δχν έηε αλάθιεζε ή αλαζηνιή 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

γ) απαγφξεπζε άζθεζεο νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή εγθαηάζηαζεο 

ππνθαηαζηεκάησλ ή αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δ) νξηζηηθφο ή πξνζσξηλφο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο παξνρέο, 

εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο, αλαζέζεηο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, πξνκήζεηεο, δηαθεκίζεηο θαη 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο α΄ επηβάιιεηαη πάληνηε, αλεμαξηήησο ηεο επηβνιήο άιισλ 

θπξψζεσλ. Οη ίδηεο θπξψζεηο επηβάιινληαη θαη φηαλ θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη θάπνηα απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζην πξψην εδάθην ηδηφηεηεο είλαη εζηθφο απηνπξγφο ή ζπλεξγφο ζηηο ίδηεο πξάμεηο. 

2. Όηαλ ε έιιεηςε επνπηείαο ή ειέγρνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ηέιεζε απφ ηεξαξρηθά θαηψηεξν ζηέιερνο ή απφ εληνινδφρν ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο ηεο πξάμεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο πξνο φθεινο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, 

επηβάιινληαη αηηηνινγεκέλα ζην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη 

αθφινπζεο θπξψζεηο: 

α) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) έσο πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ, 

β) νη πξνβιεπφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θπξψζεηο, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έλα (1) έηνο. 
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3. Αλ πξφθεηηαη γηα ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα νη σο άλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο. Αλ πξφθεηηαη γηα κε ππφρξεν λνκηθφ 

πξφζσπν ή νληφηεηα, επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο 

πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο ηνπ .Γ.Ο.Δ. 

4. Γηα ηε ζσξεπηηθή ή δηαδεπθηηθή επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξψζεσλ απηψλ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο: 

α) ε βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο,  

β) ν βαζκφο επζχλεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο,  

γ) ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο,  

δ) ην χςνο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ ή ηνπ ηπρφλ πξνθχςαληνο νθέινπο, 

ε) νη δεκίεο ηξίησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην αδίθεκα, 

ζη) νη ελέξγεηεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο κεηά ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο, θαη  

ε) ε ηπρφλ ππνηξνπή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο. 

5. Κακηά θχξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήηεπζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο πξνο παξνρή εμεγήζεσλ. Η θιήζε θνηλνπνηείηαη  ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο. Καηά ηα 

ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο ) Γηα ηε δηαπίζησζε ηέιεζεο ησλ παξαβάζεσλ θαη γηα ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, νη αξκφδηεο αξρέο αζθνχλ ηηο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε πεξίπησζε επηβνιήο θχξσζεο, ε 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί ηελ ζρεηηθή απφθαζε ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ ηήξεζε 

κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ ή παξφρσλ ππεξεζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

6. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αζηηθή, 

πεηζαξρηθή ή πνηληθή επζχλε ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηέο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

7. Οη εηζαγγειηθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ ακέζσο, θαηά πεξίπησζε, ηελ αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ 

θπξψζεσλ αξρή γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο επί ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη εκπινθή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο ππφ ηελ έλλνηα ησλ παξ. 1 θαη 2, θαη ηνπο απνζηέιινπλ αληίγξαθν 

ηεο ζρεηηθήο δηθνγξαθίαο. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο 

παξ. 1 θαη 2 αμηφπνηλεο πξάμεηο, ην δηθαζηήξην κπνξεί αληίζηνηρα λα δηαηάμεη ηελ απνζηνιή 

αληηγξάθνπ ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηθνγξαθίαο ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ αξρή. 

8. Η επζχλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ γηα ηα θαθνπξγήκαηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

187Α ΠΚ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 41 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄93). Δηδηθέο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο 

θαζηεξψλεηαη επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα άιια βαζηθά αδηθήκαηα, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 

 

Άξζξν  46  

Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

(άξζξα 58 έωο 60 ηεο Οδεγίαο 2015/849 ) 

 

1. ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 847/2015, ησλ ινηπψλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, επηβάιινληαη κε απνθάζεηο ησλ 

αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, είηε ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ εληφο ηαθηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαησηέξσ θπξψζεηο: 
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α) ηα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο: 

αα) πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 

επξψ θαη, αλ ην ππφρξεν πξφζσπν είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο, κέρξη 

πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ. 

ββ) πξφζηηκν ζε βάξνο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή άιισλ ππαιιήισλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, ππεχζπλσλ 

γηα ηελ ηέιεζε ησλ παξαβάζεσλ ή αζθνχλησλ αλεπαξθή έιεγρν ή επνπηεία επί ησλ ππεξεζηψλ, 

ππαιιήισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ησλ ελ γέλεη θαζεθφλησλ ηνπο, κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

θαη, αλ ην ππφρξεν πξφζσπν είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο, κέρξη πέληε 

εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ. 

γγ) απνκάθξπλζε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ απφ ηε ζέζε ηνπο, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, θαη 

απαγφξεπζε αλάιεςεο άιιεο αληίζηνηρεο ζέζεο, 

δδ) δεκφζηα αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα θαη ηελ θχζε ηεο 

παξάβαζεο, 

εε) απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, 

ηεο ίδξπζεο λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ αλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξεία, 

ζηζη) ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ, νξηζηηθή ή πξνζσξηλή αλάθιεζε ή 

αλαζηνιή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

νληφηεηαο ή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

β) ηα ππφρξεα θπζηθά πξφζσπα: 

αα) πξφζηηκν κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ, 

ββ) δεκφζηα αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη ην θπζηθφ πξφζσπν θαη ηελ θχζε ηεο παξάβαζεο, 

γγ) νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3251/2004. Κακηά θχξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήηεπζε πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο ή ησλ 

ππαίηησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 2. Σα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ ππαίηηα γηα 

παξαβάζεηο πνπ ηεινχληαη πξνο φθειφο ηνπο απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί είηε αηνκηθψο είηε 

σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο θαη θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε εληφο 

απηνχ κε βάζε εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπ ή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ εληφο απηνχ. Γχλαηαη, επίζεο, λα ζεσξεζνχλ ππαίηηα 

φηαλ ε έιιεηςε επνπηείαο ή ειέγρνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο απφ ηεξαξρηθά θαηψηεξν ζηέιερνο πξνο 

φθεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο. 

3. Οη απνθάζεηο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ δεκνζηεχνληαη, φηαλ γίλνπλ ακεηάθιεηεο, κε αλάξηεζή 

ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο 

αξρήο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη 

δπζαλάινγε δεκία ζην πξφζσπν ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

έθβαζε δηεμαγφκελεο έξεπλαο ή ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ έθιεηςε ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ ή 

ελδερνκέλσο ρσξίο αλαθνξά ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππαίηησλ πξνζψπσλ. 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο, κε απνθάζεηο ηνπο πνπ δεκνζηεχνληαη α) ηαμηλνκνχλ, θαηά ιφγν 

αξκνδηφηεηαο, ηηο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηέο πξνζψπσλ, θαζψο θαη 

ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηνπο, είηε μερσξηζηά είηε αλά θαηεγνξίεο, ηδίσο θαζφζνλ αθνξά ζηελ 
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εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο, ηελ αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ ηήξεζε 

αξρείσλ θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη β) νξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο θάζε ππνρξέσζεο 

ή θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ, κε ελδεηθηηθή αλαθνξά πηζαλψλ θπξψζεσλ γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, θαζψο θαη γεληθά ή εηδηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ θαη επηκέηξεζεο ησλ 

θπξψζεσλ, ηα νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ε εθάζηνηε αξκφδηα αξρή. ηα θξηηήξηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, ν βαζκφο επζχλεο ηνπ 

ππαίηηνπ πξνζψπνπ, ε νηθνλνκηθή ηζρχο ηνπ, ην θέξδνο πνπ απνθφκηζε απφ ηελ παξάβαζε, νη 

δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε ηξίηνπο, ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ ππαίηηνπ πξνζψπνπ κε ηελ 

αξκφδηα αξρή θαη ηπρφλ πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ηνπ. 

5. 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. 

6. Οη θπξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιινληαη, εθηφο αλ κε άιιεο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνληαη βαξχηεξεο θπξψζεηο, θαηά ησλ αλαθεξφκελσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. 

7. 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) (λ.δ. 

356/1974/Α/ 90) 

 

Μέξνο Γεύηεξν 

Οξγαλωηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ Αξρή Ννκηκνπνίεζεο Δζόδωλ από Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Άξζξν   47  

Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδωλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

(άξζξν 32 παξ. 1 θαη 3 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

1. Η Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο», ε 

νπνία ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3986/2011 κεηνλνκάδεηαη ζε « Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο»  (εθεμήο «Αξρή»). θνπφο ηεο Αξρήο 

είλαη α) ε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, β) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία 

πξνζψπσλ θαη ε επηβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπο θαη ζε βάξνο πξνζψπσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη κε Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ ή κε Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη γ) ν 

έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. 

αα΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3213/2003 (Α΄ 309). 

2. Η Αξρή απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Η έδξα ηεο είλαη ζηνλ Ννκφ 

Αηηηθήο, ζε ηφπν πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Η Αξρή δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε ζθνπφ 

ηελ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημή ηεο ζε ειεγθηηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν.  
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3. Η Αξρή κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα εγθαζηζηά θαη λα ιεηηνπξγεί γξαθεία ηεο θαη ζε άιιεο πφιεηο 

ηεο Διιάδαο. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά δηνηθεηηθήο ή αζηηθήο θχζεο αλαθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Η δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε θαη ε 

θαζνδήγεζε δηα γλσκνδνηήζεσλ ηεο Αξρήο δηεμάγνληαη απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. 

Ννκηθή ππνζηήξημε παξέρεη ζηελ Αξρή ην Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

4. Η Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δεθαεπηά (17) Μέιε, θαζψο θαη απφ ηζάξηζκνπο  

αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απηέο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα κε ηα Μέιε πνπ 

αλαπιεξψλνπλ. Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Αξρήο απνιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη δεζκεχνληαη κφλν απφ ηνλ λφκν 

θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο. Η ζεηεία ηνπο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, ζε 

θακηά φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζπλνιηθά ηα έμη έηε. ε πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο 

ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο, δηνξίδεηαη λένο Πξφεδξνο ή κέινο γηα ην ππφινηπν ηεο  

ζεηείαοηνπ απνρσξήζαληνο κέινπο. Μέρξη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ή ηαθηηθνχ κέινπο, ηε 

ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ  απφ ηνλ αλαπιεξσηή. 

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 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γίλεηαη  κε ηελ απφθαζε ηεο παξ. 6  εληφο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο απφθαζεο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ 

6. Σα Μέιε ηεο Αξρήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη   Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηεο 

Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ θαη ηεο  Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

Παηγλίσλ, 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 Μειψλ γίλεηαη αθνχ πξνεγεζεί γλψκε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ 

θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνζψπσλ.  

 

Άξζξν 48 

Μνλάδεο θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο 

(άξζξα 32 παξ. 7, 46 παξ. 3 θαη  άξζξν  52 ηεο Οδεγίαο 2015/849)  

 

Η 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 Γηεξεύλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

α) Η Α΄ Μνλάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη  δέθα (10) Μέιε ηεο Αξρήο κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, κε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, θαη εηδηθφηεξα: 



49 
 

αα) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

(.Γ.Ο.Δ.) θαη έλα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, 

ββ) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο, 

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 Αζηπλνκίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα ζέκαηα Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  

δδ) έλα ζηέιερνο απφ ην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

εε) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξφ ηεο. 

ζζ) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξφ ηεο. 

β) Η Α΄ Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ 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) ηνπιάρηζηνλ είλαη ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία. 

Οη ζέζεηο απηέο πιεξνχληαη κε απνζπάζεηο απφ ηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνξείο απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο. 

Γχν 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 θαη’ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε αληίζεηε δηάηαμε, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ απνρψξεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Η 

παξνρή ππεξεζίαο ζηηο ζέζεηο απηέο δελ γελλά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιε αμίσζε. 

Η ηδηφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε ηεο Αξρήο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ  επαγγεικαηηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε απφ 

θάζε άιιε δηάηαμε, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ,  ζχκθσλα κε 

ηελ πεξίπη.  ηζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ  7 ηνπ λ. 4354/2015.  

 

γ) Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο είλαη αξκφδην γηα ηελ: 

αα) Λήςε, δηεξεχλεζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη ηπρφλ ζπζρέηηζε ησλ αλαθνξψλ ππφπησλ ή 

αζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηήλ απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο θαη άιινπο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο ή πεξηέξρνληαη ζε απηήλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ην δηαδίθηπν ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πεγή θαη αθνξνχλ ζε επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο ή ζπλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

ββ) πλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ άιισλ θξαηψλ. 
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γγ) Παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη ηνπο αλσηέξσ θνξείο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε κηαο ππφζεζεο πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο θαη ελεκέξσζε 

απηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ αλαθνξψλ ηνπο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

δδ) Γηελέξγεηα επηρεηξεζηαθψλ αλαιχζεσλ, φηαλ πθίζηαληαη ελδείμεηο ή ππφλνηεο δηάπξαμεο 

ζνβαξήο ή νξγαλσκέλεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε ζηφρν ηε δηαζχλδεζε ππνζέζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ 

εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ ή νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ ππφπησλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο 

απηψλ.  

εε) Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

δ) ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ππάξρεη ππφλνηα φηη πεξηνπζία ή ζπλαιιαγή ζρεηίδεηαη κε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν 

Πξφεδξνο δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή δέζκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε βαζηκφηεηα ηεο ππφλνηαο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε  (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δθφζνλ ε 

έξεπλα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ρσξίο επηβεβαίσζε ηεο ππφλνηαο, ν 

Πξφεδξνο αίξεη ηελ πξνζσξηλή δέζκεπζε ή ηελ αλαζηνιή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ε 

πξνζσξηλή δέζκεπζε ή αλαζηνιή αίξεηαη απηνδηθαίσο. Η πξνζσξηλή δέζκεπζε ή αλαζηνιή 

δηαηάζζεηαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη φηαλ δεηείηαη απφ αληίζηνηρε αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όηαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο Αξρήο πξνθχπηνπλ βάζηκεο ππφλνηεο γηα ηέιεζε ησλ αλσηέξσ 

αδηθεκάησλ, ν Πξφεδξνο δηαηάζζεη ηελ δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεγρφκελσλ 

πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ  42 . Μεηά ην πέξαο ηεο εθάζηνηε 

έξεπλαο ε Μνλάδα απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν ή λα παξαπεκθζεί κε 

αηηηνινγεκέλν πφξηζκά ηεο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, εθφζνλ ηα ζπιιεγέληα ζηνηρεία θξίλνληαη 

επαξθή γηα ηέηνηα παξαπνκπή. Τπφζεζε πνπ αξρεηνζεηήζεθε κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αλαζπξζεί 

γηα λα ζπλερηζζεί ε έξεπλα ή λα ζπζρεηηζζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε έξεπλα ηεο Αξρήο. 

ε) Η Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηδίσο ζηελ FATF, ζηελ νκάδα Έγθκνλη ησλ Μνλάδσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Egmont Group of FIUs) θαη ζηελ Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FIU Platform). 

ζη) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, 

ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα ζέκαηα Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

2. Β΄ Μνλάδα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κπξώζεωλ 

α) Η 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 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα ζέκαηα Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαη  

ββ) έλα ζηέιερνο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. 

β) Η Β΄ Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ πξνζσπηθφ κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε 

ππνζέζεσλ ηξνκνθξαηίαο. Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ζπληζηψληαη ζηελ Αξρή πέληε (5) ζέζεηο, 
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απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) είλαη ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. Οη ζέζεηο απηέο 

πιεξνχληαη κε απνζπάζεηο απφ ηα ππνπξγεία απφ φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο. 

γ) Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη 

ζηελ Αξρή απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ή πεξηέξρνληαη ζε απηήλ κε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ ηξφπν θαη αθνξνχλ ζηελ ηέιεζε πξάμεο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 187Α ηνπ 

ΠΚ. 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  43 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

επηβάιιεηαη κε Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη κε 

Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Η Μνλάδα είλαη επίζεο αξκφδηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 51. 

ε) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ζηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα 

ζέκαηα Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

3. Γ΄ Μνλάδα Διέγρνπ Γειώζεωλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

α) Η Γ΄ Μνλάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη πέληε (5) Μέιε ηεο Αξρήο θαη εηδηθφηεξα: 

αα) έλα ζηέιερνο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο θαη έλα απφ ηε Γηεχζπλζε Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ πνπ πξνηείλνληαη 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) Η Γ΄ Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ 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) ηνπιάρηζηνλ είλαη ζέζεηο πξνζσπηθνχ 

κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. Οη ζέζεηο απηέο πιεξνχληαη κε απνζπάζεηο απφ ηα ππνπξγεία θαη 

ηνπο θνξείο απφ φπνπ πξνέξρνληαη ηα κέιε ηεο Μνλάδαο, θαζψο θαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

γ) Η Μνλάδα δέρεηαη ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξηπη. αα΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3213/2003 θαη πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε 

δεηγκαηνιεπηηθφ ή ζηνρεπκέλν έιεγρν ησλ δειψζεσλ απηψλ εθαξκφδνληαο θξηηήξηα θαη ηερληθέο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ. ην πιαίζην απηφ δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηε κε ππνβνιή ή κε αλαθξίβεηεο ησλ δειψζεσλ απηψλ. Ο 

έιεγρνο, πέξαλ ηεο δηαπίζησζεο ηεο ππνβνιήο θαη ηνπ αιεζνχο πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο, 

πεξηιακβάλεη 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. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3213/2003 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

Η Μνλάδα πξνβαίλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε έιεγρν ησλ δειψζεσλ: αα) 

ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ββ) ησλ Γεληθψλ 
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Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ πληνληζηψλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, 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 θπθινθνξίαο, δδ) ησλ Αξρεγψλ θαη ησλ Τπαξρεγψλ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο. 

ε εμαηξεηηθά ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ε Μνλάδα 

κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθήο ή νηθνλνκηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιισλ 

ειεγθηηθψλ πξάμεσλ ζε νξθσηνχο ειεγθηέο εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, θαζψο θαη ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία ησλ 

δειψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπληάζζνπλ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηε Μνλάδα γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία, ν πξνυπνινγηζκφο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Η Μνλάδα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηα ππφρξεα πξνο δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

πξφζσπα θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζχληαμε θαηαιφγσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη 

γηα νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. Γχλαηαη δε λα θαιεί ηνπο 

ειεγρφκελνπο γηα λα δψζνπλ δηεπθξηλίζεηο ή λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία ή λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3213/2003. 

δ) Μεηά ην πέξαο ελφο ειέγρνπ, ε Μνλάδα απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν ή 

λα παξαπεκθζεί κε αηηηνινγεκέλν πφξηζκά 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. 

ε) Η Γ΄ Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζε θνξείο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αληίζηνηρσλ κε απηήλ αξρψλ, παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπο 

θαη ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο. 

ζη) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, 

ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Άξζξν  49 

Δμνπζίεο ηωλ Μνλάδωλ ηεο Αξρήο 

( άξζξν  56 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 
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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». Όπνπ ιεηηνπξγνχλ 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δεκφζηαο αξρήο ή νξγαληζκνχ, ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ηεο απεπζείαο 

ζχλδεζεο κε απηά. 

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. Σα αηηήκαηα ηεο Αξρήο εθηεινχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

Οη Μνλάδεο κπνξνχλ, επηπιένλ, ζε ζνβαξέο θαηά ηελ θξίζε ηνπο ππνζέζεηο, λα δηελεξγνχλ 

εηδηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα , πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξεπλεζεί ε ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,  ζπλεξγαδφκελεο, αλ θξηζεί αλαγθαίν, 

κε ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο. 

3. Οη Μνλάδεο δεηνχλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νκαδνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή 

ηεο αιινδαπήο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ άξζξσλ 9 παξ. 1, 9Α θαη 19 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, θαη ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο ο 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 επηθχιαμε ησλ 

άξζξσλ 212, 261 θαη 262 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

5. Οη Μνλάδεο δχλαηαη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 34 θνξείο θαη ηεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 32. 

6. Γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιινπο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο νη Μνλάδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο πνπ δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, ηερλνινγίεο αηρκήο  πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλψλπκε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ. Δηδηθά ε Α΄ Μνλάδα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο κε 

θνξείο ηεο αιινδαπήο αζθαιείο δηαχινπο, φπσο ηδίσο ην δίθηπν FlU.Net ή ην δηάδνρφ ηνπ θαη ην 

δίθηπν αζθαινχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηεο νκάδαο Egmont ησλ Μνλάδσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Egmont Secure Web). 

7. 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 ζπγγεληθά ή νηθεία. Δπίζεο, έρνπλ θαζήθνλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα 

πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Η ππνρξέσζε 

απηή δηαηεξείηαη θαη κεηά ηελ εθνχζηα ή αθνχζηα απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Αξρή. Οη 

παξαβαίλνληεο ην αλσηέξσ θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

κελψλ. 

 

Άξζξν    50 

Πξνζωπηθό θαη ιεηηνπξγία ηωλ Μνλάδωλ ηεο Αξρήο 
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1. Οη απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη γίλνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξφεδξνπ 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 Γξακκαηεία Γηθαζηεξίνπ ή Δηζαγγειίαο   

β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο , ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αλ ν απνζπψκελνο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο. 

γ) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., αλ ν απνζπψκελνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ.. 

 2. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο πξνηείλεη πξνο απφζπαζε ππάιιεινπο πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, αθεξαηφηεηα, ππεξεζηαθή εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο 

ζε Μνλάδα ηεο Αξρήο, θαζψο θαη άξηζην ππεξεζηαθφ κεηξψν, θαηά πξνηίκεζε δε θαη γλψζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα απεπζχλεη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, πξνζδηνξίδνληαο ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά πξνζφληα. Οη αξκφδηνη θνξείο 

νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηεο Αξρήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηνπ Πξνέδξνπ. 

Η δηαδηθαζία ηεο απφζπαζεο νινθιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηελ 

πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο. Ο ρξφλνο απφζπαζεο ινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο ζηε ζέζε πνπ ν απνζπψκελνο ππάιιεινο θαηέρεη νξγαληθά.. Ο Πξφεδξνο κε απφθαζή 

ηνπ ηνπνζεηεί ή κεηαθηλεί ηνπο ππαιιήινπο ζηηο επηκέξνπο Μνλάδεο ηεο Αξρήο. Η απφζπαζε 

κπνξεί λα παχεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο απνθιεηζηηθά αλαγφκελνπο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Αξρήο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.  

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 απνζπαζζέληνο πξνζσπηθνχ ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη απφ ηελ ππεξεζία 

πξνέιεπζήο ηνπ, θαη’ εμαίξεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4354/2015. 

4. 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.  

5. Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο θάζε Μνλάδαο κεξηκλνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε 

ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζπληνλίδνπλ, επηβιέπνπλ θαη αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπ θαη 

ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. ην ηέινο θάζε έηνπο ν 

Πξφεδξνο 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. 

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ  Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 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 νξγαλφγξακκά 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. 

7. Ο Πξφεδξνο, ηα Μέιε θαη νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο πνπ παξαβαίλνπλ εθ δφινπ ή βαξεηάο 

ακέιεηαο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε 

αλεμαξηήησο ηπρφλ πνηληθήο. Η πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ Πξνέδξνπ αζθείηαη θαη ε ππφζεζε 

εθδηθάδεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην χληαγκα θαη ηνλ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ. Η πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ Μειψλ αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αξρήο. ελψπηνλ 



55 
 

ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο ησλ Μειψλ. Σα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα 

απνθαζίδνπλ ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ γηα ηελ απαιιαγή ή ηελ παχζε ηνπ εγθαινπκέλνπ. Η 

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. 

 

 

Άξζξν 51 

Αξκνδηόηεηεο ηεο Β΄ Μνλάδαο ηεο Αξρήο γηα ηελ επηβνιή θπξώζεωλ θαηά ππόπηωλ 

ηξνκνθξαηίαο 

 

1. Η Β΄ Μνλάδα ηεο Αξρήο πξνζδηνξίδεη ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ηξνκνθξαηία πξφζσπα, βαζηδφκελε 

ζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ή ηηο εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο ή άιιεο δησθηηθέο αξρέο. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ ή θαηέρνπλ πεξηνπζία, 

ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ΠΚ, 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 ΠΚ. 

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 πξνζψπσλ πνπ είηε βνεζνχλ ή παξέρνπλ 

νηθνλνκηθή, πιηθή, ηερλνινγηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε ππνζηήξημε κε ζθνπφ 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. 

Η Μνλάδα ζπληάζζεη θαη ηεξεί θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ σο 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία πξνζψπσλ, 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. Η Μνλάδα ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε φια ηα ππφρξεα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5 θαη δεηεί 

επηζηακέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πάζεο θχζεσο ησλ αλαθεξφκελσλ 

πξνζψπσλ. Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα παξάζρνπλ ακειιεηί ηα αηηνχκελα ζηνηρεία. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν  46. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ελεξγεηψλ ησλ αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ, ε Μνλάδα κε απφθαζή 

ηεο δηαηάζζεη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ 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. Η δέζκεπζε εθηείλεηαη θαη ζηηο πξνζφδνπο ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ωο δέζκεπζε, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο, λνείηαη ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε 
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θίλεζεο, κεηαβίβαζεο, κεηαβνιήο, ρξήζεο ή δηαπξαγκάηεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζα 

θαζηζηνχζε δπλαηή ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ. 

4. Η Μνλάδα δηαβηβάδεη ζε αξκφδηεο αιινδαπέο αξρέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξ. 1, ζε βάξνο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ σο ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία πξνζψπσλ, πνπ 

δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ ή θαηέρνπλ πεξηνπζία, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α 

ΠΚ, ζηελ εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηα θαη ππνβάιιεη αηηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ηα 

νλφκαηα απηψλ ησλ πξνζψπσλ 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 απφθαζή ηεο ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ πξνζψπσλ 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 νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ. Η Μνλάδα εθδίδεη 

νδεγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν. 

6. Η Μνλάδα πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο ππνβάιινληαη θαηά 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ή ησλ αηηεκάησλ ηεο παξ. 4 θαη απνθαζίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα 

ηελ έληαμε ησλ πξνζψπσλ ζηνλ θαηάινγν ή ηε δέζκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

7. Η επίδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Μνλάδαο ζηα ζηγφκελα πξφζσπα γίλεηαη θαηά ην εδάθην α΄ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 155 ΚΠΓ, ακέζσο κεηά ηελ έληαμε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζηνλ θαηάινγν ή ηε 

δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

8. Η Μνλάδα κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηεο γηα ηελ έληαμε ηνπ νλφκαηνο ζηνλ ζρεηηθφ 

θαηάινγν ή ηε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, 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 (10) εκεξψλ, 

αλ πεηζζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

9. Σα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ε αλσηέξσ αίηεζε δελ έγηλε δεθηή, κπνξνχλ κέζα ζε δηάζηεκα 

ηξηάληα (30) 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 (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ εηζαγγειέα, πνπ ππνβάιιεηαη ζην ζπκβνχιην εληφο δέθα (10)  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 δηεπθξίληζε, θαιείηαη 

δε γηα ην ζθνπφ απηφλ πξηλ απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπιάρηζηνλ ψξεο. 

11. Η Μνλάδα κπνξεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, λα απνθαζίζεη εληφο δέθα 

(10) 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. 

Η πξνζθπγή εθδηθάδεηαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Η εθδηδφκελε επί ηεο πξνζθπγήο απφθαζε ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο έλδηθα κέζα, ε εθδίθαζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαη’ 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 
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12. Σα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν είλαη δπλαηφλ λα 

επαλεμεηάδνληαη θαη απηεπαγγέιησο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ 

θαηάινγν είλαη δηθαηνινγεκέλε. 

13. Η Μνλάδα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ησλ Ηλσκέλσλ 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 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 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 ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηε 

Μνλάδα γηα λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνχ. 

16. ε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ  43. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 52      

Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4170/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

1. Οη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ζηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο πεξηπη. ε΄, δ΄, θαη ζ΄ ηεο παξ.  3 ηνπ άξζξνπ 6, αζθνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

Δηδηθά γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο πεξίπη. ζ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 απφ ηηο αλσηέξσ 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, πιελ ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, απαηηείηαη θαη ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Γηα ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ 

αξκνδηνηήησλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170).  

2. Σν  άξζξν 62Α ηνπ λ. 4170/2013 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 62Α Τπνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο  

1. ηηο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο, φπσο ελδεηθηηθά κέζσ 

κεηαθνξάο απφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), κέζσ ρξήζεο θάξηαο πιεξσκήο 

θαζψο θαη κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ πιεξσκψλ, φπσο ελδεηθηηθά αιιά φρη 

πεξηνξηζηηθά, ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη, ειεθηξνληθφ ρξήκα, θνππφλη, voucher, θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ.  Η ρξήζε κε-ηαπηνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

πιεξσκήο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεηαη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ παξφληνο. 

Η παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κε νπνηαδήπνηε κνξθή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4261/2014 (Α΄107), ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ηνπ λ. 3862/2010 (Α΄ 113), θαη ησλ ηδξπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηνπ λ. 4021/2011 (Α΄ 218) πνπ είηε έρνπλ αδεηνδνηεζεί θαη εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα είηε απνηεινχλ αιινδαπά Ιδξχκαηα θξάηνπο κέινπο ηνπ ΔΟΥ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζηελ Διιάδα. 
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2. Με απφθαζή ηνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα εμαηξεί απφ ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο κε-

ηαπηνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ, 

δξαζηεξηφηεηεο δηθαηνχρσλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο 

Γξαζηεξηφηεηαο. 

3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηαλνκή θαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, 

θαζψο θαη ε είζπξαμε έλαληη ηξίηνπ ελ γέλεη, κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο θαη κεηξεηά, απφ 

παληφο είδνπο νληφηεηεο ηνπ λ. 4308/2014, πνπ δελ απνηεινχλ λνκίκσο αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή αληηπξνζψπνπο ή ππνθαηαζηήκαηα απηψλ, βάζεη ησλ νξηδφκελσλ ζην 

λ. 3862/2010 θαη ην λ. 4021/2011. Η αληηπξνζψπεπζε παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αθνξά κφλν 

ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαη ζηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3862/2010 θαη λ. 4021/2011.  

4. ηελ πεξίπησζε αθχξσζεο, επηζηξνθήο, απνδεκίσζεο ή απφδνζεο θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο κε ειεθηξνληθφ κέζν πιεξσκήο, ε πίζησζε ηνπ πιεξσηή 

δηελεξγείηαη απφ ηελ νληφηεηα ηνπ λ. 4308/2014 ππνρξεσηηθά ζην ίδην ειεθηξνληθφ κέζν 

πιεξσκήο θαη δηα κέζνπ ηνπ ηδίνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, απφ ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή ζπλαιιαγή.» 

 

Άξζξν 53 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

ησλ  λ. 2331/1995 θαη 3691/2008, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπο, 

εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2.  Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008 λνείηαη ε  

Αξρή ηνπ άξζξνπ 47.  

 

Άξζξν 54  Σξνπνπνηνύκελεο -Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

(άξζξν 66 ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

1. 3 Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8β΄ ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Α΄ 37/30.3.1963) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Οη αλψλπκεο κεηνρέο εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

αγνξάο απηψλ, κεηαβηβάδνληαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ έγγξαθν βεβαίαο 

ρξνλνινγίαο. Σν έγγξαθν απηφ δηαβηβάδεηαη εληφο κελφο ζηελ εηαηξεία θαη δηαηεξείηαη ζην αξρείν 

ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε απφ ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο 

απηψλ.» 

 

2. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 

α) νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 52 (Κεθάιαηα Α΄-Η΄) θαη 53 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 3691/2008, 

β) Οη απνθάζεηο 37342/Β.1907 (Β΄ 1554/28.7.2009) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαη 12965/Β.578 (ΤΟΓΓ΄ 127/19.3.2012) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

γ) ε αξ. 1077797/20542/ΓΔ−Δ/8.6.2010 κοινή απόθαζη ηων ςποςπγών  Οικονομικών και Οικονομίαρ, 

Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ  « Οπιζμόρ κπιηηπίων πποζδιοπιζμού ηων εμπόπων αγαθών μεγάληρ αξίαρ ωρ 
ςπόσπεων πποζώπων ηος ν. 3691/2008» (Β΄ 918) 
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δ) θάζε άιιε δηάηαμε λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ή θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ αληίθεηηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

(Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

 

Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ηχπσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ 

χπαξμε δπλεηηθά ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ  15  

1. Παξάγνληεο θηλδχλνπ σο πξνο ηνλ πειάηε:  

1) εηαηξεία, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ή ζε άιιν θξάηνο κε λνκνζεζία ζπκβαηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ (L 173/12.06.2014), πνπ δηαζθαιίδεη επαξθή δηαθάλεηα σο πξνο ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, 

2) δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή επηρείξεζε πνπ αλήθεη  θαηά 

πιεηνςεθία ζε θξαηηθφ θνξέα, ή φξγαλν ή νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή δεκφζηνο 

δηεζλήο νξγαληζκφο, 

3) πειάηεο πνπ είλαη θάηνηθνη ή εδξεχνπλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, 

φπσο θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 3.  

2. Παξάγνληεο θηλδχλνπ σο πξνο πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ:  

1) αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο δσήο, φηαλ ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο είλαη ρακειφ, 

2) ζπκβάζεηο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη ζπκβάζεηο απηέο δελ 

πεξηιακβάλνπλ ξήηξα εμαγνξάο, νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εγγχεζε, 

3) πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη εηζθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο απνδνρέο ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη φξνη δελ επηηξέπνπλ 

ηελ εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

4) ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ ζε πεξηνξηζκέλεο, θαηάιιεια θαζνξηζκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα,  

5) πξντφληα φπνπ νη θίλδπλνη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πεξηνξίδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηα ρακειά 

φξηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή ε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πειάηε.   

3. Γεσγξαθηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ:  

1) θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

2) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί κε βάζε ιεπηνκεξείο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο δεκφζησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ σο ρακεινχ επηπέδνπ δηαθζνξάο, νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή άιισλ 

εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

3) ηξίηεο ρψξεο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε αμηφπηζηεο πεγέο φπσο, ιεπηνκεξείο εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο δεκφζησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, έρνπλ ζεζπίζεη θαη εθαξκφδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ζπλάδνπλ 

πξνο ηηο αλαζεσξεκέλεο ζπζηάζεηο ηεο FATF. 



60 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

(Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο 2015/849) 

Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ηχπσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ 

χπαξμε δπλεηηθά πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ  άξζξνπ  16  

1. Παξάγνληεο θηλδχλνπ σο πξνο ηνλ πειάηε:  

α) επηρεηξεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε αζπλήζηζηεο πεξηζηάζεηο, 

β) πειάηεο πνπ είλαη θάηνηθνη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, φπσο θαζνξίδνληαη 

ζην ζηνηρείν 3, 

γ) λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο πνπ είλαη θνξείο θαηνρήο πξνζσπηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

δ) εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεηφρνπο αζθνχληεο θαζήθνληα εμ νλφκαηνο άιινπ πξνζψπνπ ή κεηνρέο 

ζηνλ θνκηζηή (αλψλπκεο), 

ε) επηρεηξήζεηο έληαζεο κεηξεηψλ, 

ζη) ηδηνθηεζηαθή δνκή εηαηξείαο πνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηε ή ππεξβνιηθά πνιχπινθε, δεδνκέλεο 

ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. 

2. Παξάγνληεο θηλδχλνπ σο πξνο πξντφληα, ππεξεζίεο, ζπλαιιαγέο ή δηαχινπο παξνρήο πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ:  

α) ηδησηηθή ηξαπεδηθή, 

β) πξντφληα ή ζπλαιιαγέο πνπ επλννχλ ηελ αλσλπκία, 

γ) επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο (ρσξίο θπζηθή παξνπζία ησλ κεξψλ), 

ρσξίο  δηαζθαιίζεηο, φπσο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο,  

δ) πιεξσκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηξίηνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε νπνηαζδήπνηε 

ζρέζεο, 

ε) λέα πξντφληα θαη λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ δηαχισλ παξνρήο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ή αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ.  

3. Γεσγξαθηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ:  

α)  ρψξεο ζηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί ζχκθσλα κε αμηφπηζηεο πεγέο, πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο ιεπηνκεξείο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο δεκφζησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

β) ρψξεο ζηηο νπνίεο έρνπλ δηαπηζησζεί, ζχκθσλα κε αμηφπηζηεο πεγέο, φπσο ιεπηνκεξείο εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο δεκφζησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πςειά επίπεδα δηαθζνξάο, νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

ή άιισλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

γ) ρψξεο πνπ ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο, εκπνξηθφ απνθιεηζκφ ή παξεκθεξή πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 

έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

δ) ρψξεο πνπ παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ή ππνζηήξημε ζε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή πνπ ζην 

έδαθφο ηνπο δξνπλ νξγαλψζεηο ραξαθηεξηζκέλεο σο ηξνκνθξαηηθέο. 

 

Άξζξν 55  

Έλαξμε ηζρύνο 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο.  
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