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Ν.3691/2008: ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΘ ΤΘΣ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`ΣΚΟΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ, ΟΙΣΜΟΙ, ΥΡΟΧΕΑ ΡΟΣΩΡΑ 
 
Άρκρο 1 - Σκοπόσ 
 
Με τον παρόντα νόμο ςκοπείται θ ενίςχυςθ και βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν πρόλθψθ 

και καταςτολι των αδικθμάτων τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. Προσ τοφτο ενςωματϊνονται ςτθ νομοκεςία οι διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

"ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθν χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ" 

(Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 309/15/25.11.2005), διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2006/70/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 

214/29/4.8.2006) και αντικακίςτανται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), όπωσ 

ιςχφουν. 

 
Άρκρο 2 - Αντικείμενο 
 
1. Αντικείμενο του παρόντοσ νόμου είναι θ πρόλθψθ και καταςτολι των αδικθμάτων τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτά τα αδικιματα ορίηονται κατωτζρω, κακϊσ και θ προςταςία του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ από τουσ κινδφνουσ που ενζχουν. 
 
 2. Νομιμοποίθςθ εςόδων από τισ εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ (ξζπλυμα χριματοσ), που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 3, αποτελοφν οι ακόλουκεσ πράξεισ: 
 
 α) Η μετατροπι ι θ μεταβίβαςθ περιουςίασ εν γνϊςει του γεγονότοσ ότι προζρχεται από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι από πράξθ ςυμμετοχισ ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, με κοπό τθν 
απόκρυψθ ι τθ ςυγκάλυψθ τθσ παράνομθσ προζλευςθσ τθσ ι τθν παροχι ςυνδρομισ ςε 
οποιονδιποτε εμπλζκεται ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, προκειμζνου να αποφφγει τισ ζννομεσ 
ςυνζπειεσ των πράξεων του. 
 
 β) Η απόκρυψθ ι θ ςυγκάλυψθ τθσ αλικειασ με οποιοδιποτε μζςο ι τρόπο, όςον αφορά ςτθ φφςθ, 
προζλευςθ, διάκεςθ, διακίνθςθ ι χριςθ περιουςίασ ι ςτον τόπο όπου αυτι αποκτικθκε ι ευρίςκεται 
ι τθν κυριότθτα επί περιουςίασ ι ςχετικϊν με αυτι δικαιωμάτων, εν γνϊςει του γεγονότοσ ότι θ 
περιουςία αυτι προζρχεται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι από πράξθ ςυμμετοχισ ςε τζτοιεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
 γ) Η απόκτθςθ, κατοχι, διαχείριςθ ι χριςθ περιουςίασ, εν γνϊςει κατά το χρόνο τθσ κτιςθσ ι τθσ 
διαχείριςθσ, του γεγονότοσ ότι θ περιουςία προζρχεται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι από 
πράξθ ςυμμετοχισ ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. 
 
 δ) Η χρθςιμοποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα με τθν τοποκζτθςθ ςε αυτόν ι τθ διακίνθςθ μζςω 
αυτοφ εςόδων που προζρχονται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ, με κοπό να προςδοκεί 
νομιμοφάνεια ςτα εν λόγω ζςοδα. 
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 ε) Η ςφςταςθ οργάνωςθσ ι ομάδασ δφο τουλάχιςτον ατόμων για τθ διάπραξθ μιασ ι περιςςότερων 
από τισ πράξεισ που αναφζρονται ςτα παραπάνω ςτοιχεία α` ζωσ δ` και θ ςυμμετοχι ςε τζτοια 
οργάνωςθ ι ομάδα. 
 
 3. Νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ υπάρχει και όταν οι δραςτθριότθτεσ από 
τισ οποίεσ προζρχεται θ προσ νομιμοποίθςθ περιουςία ζλαβαν χϊρα ςτο ζδαφοσ άλλου κράτουσ, 
εφόςον αυτζσ κα ιταν βαςικό αδίκθμα αν διαπράττονταν ςτθν Ελλάδα και κεωροφνται αξιόποινεσ 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ. 
 
 4. Χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ αποτελείτο αδίκθμα που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 187Α του Ποινικοφ Κϊδικα (,όπωσ αυτι αντικακίςταται με τθν παρ. 1 του άρκρου 53 του 
παρόντοσ νόμου). 

 *** Η φράςθ «, όπωσ αυτι αντικακίςταται με τθν παρ.1 του άρκρου 53 του παρόντοσ νόμου» τθσ παρ.4 διαγράφθκε 
με το άρκρο ζνατο παρ.1 Ν.3875/2010,ΦΕΚ Α 158/20.9.2010. 

 

 5. Η γνϊςθ, θ πρόκεςθ ι ο κοπόσ που απαιτοφνται ωσ ςτοιχεία του πραγματικοφ των αδικθμάτων 
των παραγράφων 2 και 3 μποροφν να ςυνάγονται και από τισ ςυντρζχουςεσ πραγματικζσ περιςτάςεισ. 
 
Άρκρο 3 - Εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ - βαςικά αδικιματα 
 
 Ωσ εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ νοοφνται θ διάπραξθ ενόσ ι περιςςότερων από τα ακόλουκα 
αδικιματα που καλοφνται εφεξισ "βαςικά αδικιματα": 
 
 α) εγκλθματικι οργάνωςθ (άρκρο 187 του Ποινικοφ Κϊδικα (ΠΚ)), 
 
 β) τρομοκρατικζσ πράξεισ και χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (άρκρο 187Α ΠΚ) 
 
 γ) πακθτικι δωροδοκία (άρκρο 235 ΠΚ), 
 
 δ) ενεργθτικι δωροδοκία (236 ΠΚ), 
 
 ε) δωρολθψία και δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων και δικαςτικϊν λειτουργϊν (άρκρα 159, 159Α και 
237 ΠΚ),». 

*** Σο ςτοιχείο ε` αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν υποπαράγραφο ΙΕ.17.  περ.3 άρκρου πρϊτου Ν.4254/2014,ΦΕΚ 
Α 85/7.4.2014.  

 
 ςτ) εμπορία ανκρϊπων (άρκρο 323Α ΠΚ), 
 
 η) απάτθ με υπολογιςτι (άρκρο 386Α Π Κ), 
 
 θ) ςωματεμπορία (άρκρο 351 ΠΚ), 
 
 κ) τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 20, 21, 22 και 23 του ν. 3459/2006 "Κϊδικασ Νόμου για τα 
Ναρκωτικά"(ΦΕΚ 103 Α`), 
 
 ι) τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 15 και 17 του ν. 2168/1993 "Όπλα, πυρομαχικά, εκρθκτικζσ φλεσ 
κ.λπ." (ΦΕΚ 147 Α`), 
 
 ια) τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 "Για τθν προςταςία των 
αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ" (ΦΕΚ 153 Α`), 
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 ιβ) τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 181/1974 "Περί προςταςίασ εξ 
ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν" (ΦΕΚ 347 Α`), 
 
 ιγ) τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 87 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 και ςτο άρκρο 88 του ν. 3386/2005 
"Είςοδοσ, διαμονι και κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια" (ΦΕΚ 212 
Α`), 
 
 ιδ) τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα *τρίτο,+ τζταρτο και ζκτο του ν. 2803/2000 "Προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων" (ΦΕΚ 48 Α`), 

***  Η λζξθ  «τρίτο,» του ςτοιχείου ιδϋ διαγράφθκε  με το άρκρο πρϊτο  υποπαρ.ΙΕ.20 περ.12  
Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. 

 
* ιε) δωροδοκία αλλοδαποφ δθμόςιου λειτουργοφ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο δεφτερο του ν. 
2656/1998 "για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ αλλοδαπϊν δθμοςίων λειτουργϊν ςε διεκνείσ 
επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ" (ΦΕΚ 265 Α`),+ 
*ιςτ) δωροδοκία υπαλλιλων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ  
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ προβλζπεται: α) ςτα άρκρα 2, 3 και 4 τθσ φμβαςθσ περί  
καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 
κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2802/2000 
(ΦΕΚ 47 Α`) και β) ςτα άρκρα τρίτο και τζταρτο του ν. 2802/2000+, 

*** Σα ςτοιχεία ιε` και ιςτ` ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΑΝ  με το άρκρο πρϊτο υποπαρ.ΙΕ.20 περ.13  Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. 
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:  Βλ. παρ.1 άρκρου 4 Ν.2225/1994,όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 15 Ν.4267/2014,ΦΕΚ Α 
137/12.6.2014,ςχετικά με επιτρεπτό άρςθσ απορριτου για τθ διακρίβωςθ των κακουργθμάτων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ άρκρου 

 
 ιη) τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 29 και 30 του ν. 3340/2005 "Για τθν προςταςία τθσ Κεφαλαιαγοράσ 
από πράξεισ προςϊπων που κατζχουν προνομιακζσ πλθροφορίεσ και πράξεισ χειραγϊγθςθσ αγοράσ" 
(ΦΕΚ 112 Α`), 
 
 «ιθ) Σα αδικιματα:  

α) τθσ φοροδιαφυγισ1, που προβλζπονται ςτο άρκρο 17, ςτο άρκρο 18 με τθν εξαίρεςθ τθσ 
περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 και του άρκρου 19 με τθν εξαίρεςθ τθσ περίπτωςθσ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του ν. 2523/1997 (Α 179), όπωσ ιςχφουν,  

                                                           
1 Άρκρο 66 
Εγκλιματα φοροδιαφυγισ 
1. Ζγκλθμα φοροδιαφυγισ διαπράττει όποιοσ με πρόκεςθ: 
α) προκειμζνου να αποφφγει τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ, ενιαίου φόρου ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝΦΙΑ) ι ειδικοφ φόρου ακινιτων 
(ΕΦΑ), αποκρφπτει από τα όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ φορολογθτζα ειςοδιματα από οποιαδιποτε πθγι ι περιουςιακά ςτοιχεία, 
ιδίωσ παραλείποντασ να υποβάλει διλωςθ ι υποβάλλοντασ ανακριβι διλωςθ ι καταχωρίηοντασ ςτα λογιςτικά αρχεία εικονικζσ (ολικά ι 
μερικά) δαπάνεσ ι επικαλοφμενοσ ςτθ φορολογικι διλωςθ τζτοιεσ δαπάνεσ, ϊςτε να μθν εμφανίηεται φορολογθτζα φλθ ι να εμφανίηεται 
αυτι μειωμζνθ, 
β) προκειμζνου να αποφφγει τθν πλθρωμι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, του φόρου κφκλου εργαςιϊν, του φόρου αςφαλίςτρων και των 
παρακρατοφμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελϊν ι ειςφορϊν, δεν αποδίδει ι αποδίδει ανακριβϊσ ι ςυμψθφίηει ι εκπίπτει ανακριβϊσ 
αυτοφσ, κακϊσ και όποιοσ παραπλανά τθ Φορολογικι Διοίκθςθ με τθν παράςταςθ ψευδϊν γεγονότων ωσ αλθκινϊν ι με τθν ακζμιτθ 
παραςιϊπθςθ ι απόκρυψθ αλθκινϊν γεγονότων και δεν αποδίδει ι αποδίδει ανακριβϊσ ι ςυμψθφίηει ι εκπίπτει ανακριβϊσ αυτοφσ ι 
λαμβάνει επιςτροφι, κακϊσ και όποιοσ διακρατεί τζτοιουσ φόρουσ, τζλθ ι ειςφορζσ, 
γ) προκειμζνου να αποφφγει τθν πλθρωμι φόρου πλοίων δεν αποδίδει ι αποδίδει ανακριβϊσ ςτο Δθμόςιο το φόρο αυτόν. 
2. Παρακρατοφμενοι φόροι, τζλθ και ειςφορζσ είναι εκείνοι που ρθτά ορίηονται ςε επί μζρουσ διατάξεισ ότι παρακρατοφνται και τελικά 
αποδίδονται ςτο Δθμόςιο ι άλλο φορζα από πρόςωπο διάφορο του πραγματικοφ φορολογοφμενου. 
3. Πποιοσ διαπράττει ζγκλθμα φοροδιαφυγισ από τα αναφερόμενα ςτθ παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) 
ετϊν:  
α) αν ο φόροσ που αναλογεί ςτα φορολογθτζα ειςοδιματα ι ςτα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό 
ι διαχειριςτικό ζτοσ τισ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ ανά είδοσ φόρου, ι β) αν το προσ απόδοςθ ποςό του κφριου φόρου, τζλουσ ι 
ειςφοράσ που δεν αποδόκθκε ι αποδόκθκε ανακριβϊσ ι επεςτράφθ ι ςυμψθφίςτθκε ι εξζπεςε ι διακρατείται υπερβαίνει ανά 
φορολογικό ι διαχειριςτικό ζτοσ: αα) τισ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ, εφόςον αφορά φόρο προςτικζμενθσ αξίασ ι ββ) τισ εκατό 
χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ ανά είδοσ φόρου, τζλουσ ι ειςφοράσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 
4. Επιβάλλεται κάκειρξθ αν το ποςό του φόρου, τζλουσ ι ειςφοράσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ι 
διαχειριςτικό ζτοσ τισ εκατό χιλιάδεσ(100.000) ευρϊ, εφόςον αφορά φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, ι τισ εκατό πενιντα χιλιάδεσ (150.000) 
ευρϊ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ φόρου, τζλουσ ι ειςφοράσ. 
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β) τθσ λακρεμπορίασ, που προβλζπονται ςτα άρκρα 155,156 και 157 του ν. 2960/2001 (Α 
265), όπωσ ιςχφουν, και γ) τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο, που προβλζπονται ςτο άρκρο 
25 του ν. 1882/1990 (Α 43), όπωσ ιςχφει, με τθν εξαίρεςθ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1, κακϊσ 
και τθσ μθ καταβολισ χρεϊν2 που προκφπτουν από χρθματικζσ ποινζσ ι πρόςτιμα που επιβλικθκαν 
από τα δικαςτιρια ι από διοικθτικζσ ι άλλεσ αρχζσ.» 

*** Η περίπτωςθ ιθ, θ οποία είχε προςτεκεί με τθν παρ. 2 άρκρου 8 Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24, αντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με το άρκρο 
68 παρ.1 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 

 
 «ικ) τα προβλεπόμενα και τιμωροφμενα από τισ διατάξεισ του άρκρου 28 παράγραφοσ 3 εδάφιο α` 
του ν. 1650/19863».  

 *** Η πιο πάνω νζα περίπτωςθ ικ` προςτζκθκε και θ περίπτωςθ ικϋ αναρικμικθκε ςε περίπτωςθ κϋ με τθν παράγραφο 2 άρκρου 8 
Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012. 

 
 "ικ") κάκε άλλο αδίκθμα που τιμωρείται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ, τθσ οποίασ το ελάχιςτο 
όριο είναι άνω των ζξι μθνϊν και από το οποίο προκφπτει περιουςιακό όφελοσ. 
  

                                                                                                                                                                                         
5. Όποιοσ εκδίδει πλαςτά ι εικονικά φορολογικά ςτοιχεία, κακϊσ και όποιοσ αποδζχεται εικονικά φορολογικά ςτοιχεία ι νοκεφει τζτοια ςτοιχεία, ανεξάρτθτα 
από το αν διαφεφγει ι μθ τθν πλθρωμι φόρου, τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, εκτόσ και αν τα φορολογικά ςτοιχεία 
χρθςιμοποιικθκαν για τθ διάπραξθ ι τθν υποςτιριξθ κάποιασ από τισ πράξεισ των παραγράφων 1 ζωσ 4, οπότε ο δράςτθσ τιμωρείται μόνο για τθν τελευταία ωσ 
αυτουργόσ ι ςυμμζτοχοσ. Ειδικά, όποιοσ εκδίδει ι αποδζχεται εικονικά φορολογικά ςτοιχεία για ανφπαρκτθ ςυναλλαγι ςτο ςφνολό τθσ ι για μζροσ αυτισ, 
τιμωρείται: α) με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, εφόςον θ ςυνολικι αξία των εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων υπερβαίνει το ποςό των εβδομιντα πζντε 
χιλιάδων (75.000) ευρϊ και β) με κάκειρξθ ζωσ δζκα (10) ζτθ, εφόςον το ωσ άνω ποςό υπερβαίνει τισ διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ. Για τθν κάλυψθ των 
παραπάνω ορίων δεν υπολογίηονται φορολογικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διάπραξθ ι τθν υποςτιριξθ κάποιασ από τισ πράξεισ των παραγράφων 1 
ζωσ 4, οπότε ο δράςτθσ τιμωρείται μόνο για τθν τελευταία ωσ αυτουργόσ ι ςυμμζτοχοσ. Θεωρείται ωσ πλαςτό και το φορολογικό ςτοιχείο που ζχει διατρθκεί ι 
ςφραγιςτεί με οποιονδιποτε τρόπο, χωρίσ να ζχει καταχωριςτεί ςτα οικεία βιβλία τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ ςχετικι πράξθ κεϊρθςισ του και εφόςον θ 
μθ καταχϊριςθ τελεί ςε γνϊςθ του υπόχρεου για τθ κεϊρθςθ του φορολογικοφ ςτοιχείου. Θεωρείται επίςθσ ωσ πλαςτό το φορολογικό ςτοιχείο και όταν το 
περιεχόμενο και τα λοιπά ςτοιχεία του πρωτότυπου ι αντίτυπου αυτοφ είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται ςτο ςτζλεχοσ του ίδιου ςτοιχείου. 
Εικονικό είναι το φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδεται για ςυναλλαγι ανφπαρκτθ ςτο ςφνολό τθσ ι για μζροσ αυτισ ι για ςυναλλαγι ςτθν οποία το ζνα από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ που αναγράφονται ςτο ςτοιχείο είναι άγνωςτο φορολογικϊσ πρόςωπο, με τθν ζννοια ότι δεν ζχει δθλϊςει τθν ζναρξθ του επιτθδεφματόσ 
του οφτε ζχει κεωριςει ςτοιχεία ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Εικονικό είναι επίςθσ το ςτοιχείο που φζρεται ότι εκδόκθκε ι ζχει λθφκεί από εικονικι εταιρία, 
κοινοπραξία, κοινωνία ι άλλθ οποιαςδιποτε μορφισ επιχείρθςθ ι νομικι οντότθτα ι από φυςικό πρόςωπο για το οποίο αποδεικνφεται ότι είναι παντελϊσ 
αμζτοχο με τθ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι, οπότε ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ ποινικι δίωξθ αςκείται κατά του πραγματικοφ υπευκφνου που υποκρφπτεται. 
Σα φορολογικά ςτοιχεία ςτα οποία αναγράφεται αξία ςυναλλαγισ κατϊτερθ τθσ πραγματικισ κεωροφνται πάντοτε για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ωσ 
ανακριβι, ενϊ τα φορολογικά ςτοιχεία ςτα οποία αναγράφεται αξία μεγαλφτερθ τθσ πραγματικισ κεωροφνται ωσ εικονικά κατά το μζροσ τθσ μεγαλφτερθσ αυτισ 
αξίασ. Δεν είναι εικονικό για τον λιπτθ το φορολογικό ςτοιχείο το οποίο αφορά πραγματικι ςυναλλαγι, αν το πρόςωπο του εκδότθ είναι διαφορετικό από αυτό 
που αναγράφεται ςτο ςτοιχείο. 
  Δεν είναι εικονικό το φορολογικό ςτοιχείο που εξζδωςε ι ζλαβε θ κοινωνία κλθρονόμων  ι ο κλθρονόμοσ ι ςφηυγοσ ι τζκνο αποβιϊςαντοσ ι 
ςυνταξιοδοτθκζντοσ ςυηφγου ι γονζα, το οποίο φζρεται ότι εκδόκθκε ι λιφκθκε από τον αποβιϊςαντα ι ςυνταξιοδοτθκζντα επιτθδευματία, εφόςον αφορά 
πραγματικι ςυναλλαγι και πριν από κάκε είδουσ φορολογικό ζλεγχο, ζχει καταχωρθκεί ςτα βιβλία τόςο του λαμβάνοντα όςο και του εκδϊςαντα το ςτοιχείο, θ 
αξία αυτοφ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτισ οικείεσ δθλϊςεισ ΦΠΑ και φορολογίασ ειςοδιματοσ και ζχει γίνει θ απόδοςθ των φόρων που προκφπτουν από το ςτοιχείο 
αυτό. 

6. Για τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ λαμβάνεται ιδίωσ υπόψθ το φψοσ του ποςοφ που αποκρφφτθκε ι δεν αποδόκθκε και θ διάρκεια τθσ 
απόκρυψθσ ι μθ απόδοςθσ ι ανακριβοφσ απόδοςθσ ι διακράτθςθσ. Η μεταχείριςθ από τον δράςτθ ιδιαιτζρων τεχναςμάτων ςυνιςτά 
επιβαρυντικι περίςταςθ. 

 
2  "Αρκρο 25   Ροινικό αδίκθμα μθ καταβολισ χρεϊν   προσ το Δθμόςιο και τρίτουσ  
«1. Όποιοσ δεν καταβάλλει τα βεβαιωμζνα ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τισ 
επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων (4) μθνϊν τιμωρείται 
με ποινι φυλάκιςθσ: 
 α) Ενόσ (1) τουλάχιςτον ζτουσ, εφόςον το ςυνολικό χρζοσ από κάκε αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε είδουσ τόκων ι προςαυξιςεων 
και λοιπϊν επιβαρφνςεων μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του πίνακα χρεϊν, υπερβαίνει το ποςό "των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ". 
 
3 «Με φυλάκιςθ τριϊν µθνϊν  ζωσ δφο ζτθ και χρθµατικι ποινι τιμωρείται όποιοσ: α) προκαλεί  ρφπανςθ  ι υποβακμίηει το περιβάλλον 

µε πράξθ ι παράλειψθ που αντιβαίνει ςτισ διατάξεισ του νόµου αυτοφ ι των κατ' εξουςιοδότθςθ του εκδιδόμενων διαταγμάτων και 
υπουργικϊν ι νομαρχιακϊν αποφάςεων ι β) αςκεί δραςτθριότθτα θ επιχείρθςθ χωρίσ τθν απαιτοφμενθ,  ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του  
νόµου αυτοφ θ των  κατ'  εξουςιοδότθςθ του εκδιδόμενων διαταγμάτων και υπουργικϊν ι νομαρχιακϊν αποφάςεων, άδεια ι ζγκριςθ, ι 
υπερβαίνει τα όρια τθσ άδειασ ι ζγκριςθσ που του ζχει χορθγθκεί και υποβακμίηει το περιβάλλον.  
2. ε περίπτωςθ τζλεςθσ των εγκλθµάτων τθσ παρ. 1 από αµζλεια επιβάλλεται φυλάκιςθ µζχρι ζνα ζτοσ.  
3. Ειδικότερα όςον αφορά ςτα εγκλιµατα τθσ παραγράφου1, αν από το είδοσ ι τθν ποςότθτα των ρφπων ι από τθν ζκταςθ και τθ ςθµαςία 
τθσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ δθμιουργικθκε κίνδυνοσ κανάτου ι βαριάσ ςωµατικισ βλάβθσ, επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον 
ενόσ ζτουσ και χρθµατικι ποινι». 

 



Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων &       ςελ. 9 από 73 

Μελετϊν  

 

Άρκρο 4 - Οριςμοί 
 
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ νόμου οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν εξισ ζννοια: 
 
 1. Ρεριουςία:  
 
Περιουςιακά ςτοιχεία κάκε είδουσ, ενςϊματα ι αςϊματα, κινθτά ι ακίνθτα, υλικά ι άυλα, κακϊσ και 
ζγγραφα ι ςτοιχεία οποιαςδιποτε μορφισ, ζντυπθσ, θλεκτρονικισ ι ψθφιακισ, που αποδεικνφουν 
τίτλο ιδιοκτθςίασ ι δικαιϊματα προσ απόκτθςθ τζτοιων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Για τουσ ςκοποφσ 
του παρόντοσ νόμου τα ζςοδα περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια τθσ περιουςίασ. 

 
 2. Ριςτωτικό Κδρυμα: 
 
 α) Επιχείρθςθ, θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ οποίασ ςυνίςταται ςτθν αποδοχι κατακζςεων ι άλλων 
επιςτρεπτζων κεφαλαίων από το κοινό και ςτθ χοριγθςθ δανείων ι λοιπϊν πιςτϊςεων για 
λογαριαςμό τθσ. 
 
 *β)Κδρυμα θλεκτρονικοφ χριματοσ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 19 του άρκρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 
178 Α`)]. 

 *** Η περίπτωςθ καταργικθκε με τθν παράγραφο 1αϋ άρκρου 29 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α  
218/3.10.2011. 

 
 γ) Σο ςτεροφμενο ιδίασ νομικισ προςωπικότθτασ υποκατάςτθμα ι γραφείο αντιπροςωπείασ ςτθν 
Ελλάδα πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που ζχει τθν ζδρα του ςτθν αλλοδαπι. Περιςςότερα υποκαταςτιματα 
ςτθν θμεδαπι του ιδίου αλλοδαποφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ κεωροφνται ωσ ενιαίο πιςτωτικό ίδρυμα. 
 
 Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ςτθν ζννοια του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ περιλαμβάνονται το 
Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων και θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 
 
 3. Χρθματοπιςτωτικόσ Οργανιςμόσ: 
 
α) Οι εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 
β) Οι εταιρείεσ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων. 
γ) Σα ανταλλακτιρια ςυναλλάγματοσ. 
δ) Σα ιδρφματα πλθρωμϊν 

 *** Η περ.δϋαντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 83 παρ.2 Ν.3862/2010,ΦΕΚ Α 
113/13.7.2010. 

 
 ε) Οι εταιρείεσ παροχισ πιςτϊςεων. 
 ςτ) Οι ταχυδρομικζσ εταιρείεσ ςτθν ζκταςθ που αςκοφν τθ δραςτθριότθτα τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθ 
μεταφορά κεφαλαίων. 
 η) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδφςεων χαρτοφυλακίου. 
 θ) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων. 
 κ) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων ςε ακίνθτθ περιουςία. 
 ι) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν. 
 ια) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. 
 ιβ) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδυτικισ διαμεςολάβθςθσ. 
 ιγ) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που αςκοφν αςφαλίςεισ ηωισ ι/και παρζχουν υπθρεςίεσ ςχετιηόμενεσ 
με επενδφςεισ. 
 ιδ) Οι αςφαλιςτικοί διαμεςολαβθτζσ, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 του π.δ. 
190/2006 (ΦΕΚ 196 Α`), όταν δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ ηωισ ι και τθσ παροχισ 
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υπθρεςιϊν ςχετιηόμενων με επενδφςεισ. Εξαιροφνται οι ςυνδεδεμζνοι αςφαλιςτικοί διαμεςολαβθτζσ, 
όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 2 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ. 
 ιε) Σα ςτεροφμενα ιδίασ νομικισ προςωπικότθτασ υποκαταςτιματα ι γραφεία αντιπροςωπείασ ςτθν 
Ελλάδα χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν οι οποίοι ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι. 
 «ιςτ) Άλλεσ επιχειριςεισ που δεν είναι πιςτωτικά ιδρφματα και των οποίων θ κφρια δραςτθριότθτα 
ςυνίςταται ςτθν απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ι ςτθν άςκθςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ δραςτθριότθτεσ 
που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία β` ζωσ ιβ` και ιε` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν. 3601/2007. 
Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από γνϊμθ του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 
δφναται να ορίηονται και άλλεσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων τθσ κατθγορίασ αυτισ.» 

*** Η περίπτωςθ ιςτϋαντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παράγραφο 1βϋ άρκρου 29 Ν.4021/2011, 
ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 

 
 4. Χρθματοπιςτωτικόσ Πμιλοσ:  
 
φνολο επιχειριςεων από αυτζσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου 
που αποτελοφνται από τθ μθτρικι επιχείρθςθ με ζδρα ςτθν Ελλάδα, τισ κυγατρικζσ τθσ και τισ 
επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ θ μθτρικι ι οι κυγατρικζσ τθσ κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι (εταιρείεσ 
ςυμμετοχισ), από επιχειριςεισ ςυνδεδεμζνεσ με τθ μθτρικι, κυγατρικι ι εταιρεία ςυμμετοχισ, κατά 
τθν ζννοια των περιπτϊςεων β`, γ`, ι δ` του εδαφίου 5 του άρκρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 
Α`) ι επί των οποίων αςκείται από τθ μθτρικι, κυγατρικι ι εταιρεία ςυμμετοχισ ςθμαντικι επιρροι, 
χωρίσ να υφίςταται ςυμμετοχι ι με τισ οποίεσ ςυνδζονται με άλλο ςτενό δεςμό ι ευρίςκονται υπό 
ενιαία διοίκθςθ, χωρίσ να απαιτείται ςχετικι ςφμβαςθ ι ριτρα του καταςτατικοφ. Για τθν ζννοια των 
όρων "μθτρικι - κυγατρικι", "ειδικι ςυμμετοχι" και "ςτενόσ δεςμόσ" εφαρμόηονται οι Οριςμοί του 
άρκρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α`). 
 
 Ωσ μεγαλφτερθ εταιρεία του ομίλου κεωρείται αυτι που εμφανίηει το υψθλότερο μζγεκοσ  
ιςολογιςμοφ κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
5. Αρχι: 
 
 Η Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 7." 

 *** Η παρ.5 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
 
 6. Ρρόςωπο:  
 
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 
 
 7. Θλεκτρονικι Μεταφορά Κεφαλαίων:  
 
Η μεταφορά κεφαλαίων, κατά τθν οποία θ ςυναλλαγι πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 
εντολζα, μζςω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ, με χριςθ θλεκτρονικϊν 
μζςων, με κοπό να τεκεί ςτθ διάκεςθ του δικαιοφχου χρθματικό ποςό ςε άλλο πιςτωτικό ίδρυμα ι 
χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό. Ο εντολζασ και ο δικαιοφχοσ μπορεί να είναι το ίδιο πρόςωπο. 
 
 8. Διαςυνοριακι Μεταφορά Κεφαλαίων: 
 
 Η μεταφορά κεφαλαίων κατά τθν οποία το πιςτωτικό ίδρυμα ι ο χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ που 
λαμβάνει τθν εντολι μεταφοράσ κεφαλαίων υπόκειται ςε διαφορετικι ζννομθ τάξθ από εκείνθ ςτθν 
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οποία υπόκειται το πιςτωτικό ίδρυμα ι ο χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ που κζτει τα μεταφερόμενα 
κεφάλαια ςτθ διάκεςθ του δικαιοφχου. 
 
 9. Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ:  
 
Ο τομζασ τθσ οικονομίασ που αποτελείται από τα νομικά και  
φυςικά πρόςωπα που εποπτεφονται από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, τθν 
Επιτροπι Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ και τθν Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων. 
 
 10. Εικονικι τράπεηα:  
 
Σο πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλου είδουσ ίδρυμα ι εταιρεία αςχολοφμενθ με ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, 
που ζχει ςυςτακεί ςε χϊρα ι δικαιοδοςία ςτθν οποία δεν ζχει φυςικι παρουςία, υπό τθν ζννοια τθσ 
άςκθςθσ από εκεί τθσ πραγματικισ διοίκθςθσ και διεφκυνςθσ και δεν ςυνδζεται με χρθματοπιςτωτικό 
όμιλο που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, ςχετικά με τθ ρφκμιςθ και εποπτεία 
αυτϊν ι τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ απαιτιςεισ. 
 
 11. Ρολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα:  
 
Σα φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία ζχει ι είχε ανατεκεί ςθμαντικό δθμόςιο λειτοφργθμα και οι άμεςοι 
ςτενοί ςυγγενείσ τουσ ι τα πρόςωπα που είναι γνωςτά ωσ ςτενοί ςυνεργάτεσ των προςϊπων αυτϊν, 
όπωσ αυτά εξειδικεφονται ςτο άρκρο 22. 
 
 12. Λογαριαςμόσ πλάγιασ πρόςβαςθσ (Payment through account): 
 
 Σραπεηικόσ λογαριαςμόσ που τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα 
(ανταποκριτισ) και ανοίγεται ςτο πλαίςιο διαςυνοριακισ ςχζςθσ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ 
(correspondent banking) με κοπό τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν πιςτωτικοφ ιδρφματοσ 
εγκατεςτθμζνου ςτθν αλλοδαπι (ίδρυμα τραπεηικισ ανταπόκριςθσ) για τθν εκ μζρουσ τουσ 
διενζργεια χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν ςτθν Ελλάδα. 
 
 13. Φποπτθ ςυναλλαγι ι δραςτθριότθτα:  
 
Η ςυναλλαγι ι οι ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ εκτιμάται ότι προκφπτουν αποχρϊςεσ 
ενδείξεισ ι υπόνοιεσ για πικανι απόπειρα ι διάπραξθ των αδικθμάτων του άρκρου 2 του παρόντοσ 
νόμου ι για εμπλοκι του ςυναλλαςςόμενου ι του πραγματικοφ δικαιοφχου ςε εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ ςυναλλαγισ (φφςθ τθσ ςυναλλαγισ, 
κατθγορία χρθματοπιςτωτικοφ μζςου, ςυχνότθτα, πολυπλοκότθτα και φψοσ τθσ ςυναλλαγισ, χριςθ ι 
μθ μετρθτϊν) και του προςϊπου (επάγγελμα, οικονομικι επιφάνεια, ςυναλλακτικι ι επιχειρθματικι 
ςυμπεριφορά, φιμθ, παρελκόν, επίπεδο διαφάνειασ του νομικοφ προςϊπου - πελάτθ, άλλα 
ςθμαντικά χαρακτθριςτικά). 
 
 14. Αςυνικθσ ςυναλλαγι ι δραςτθριότθτα: 
 
 Η ςυναλλαγι ι οι ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ που δεν ςυνάδουν με τθ ςυναλλακτικι, 
επιχειρθματικι ι επαγγελματικι ςυμπεριφορά του ςυναλλαςςομζνου ι του πραγματικοφ δικαιοφχου 
ι με τθν οικονομικι τουσ επιφάνεια ι που δεν ζχουν προφανι κοπό ι κίνθτρο οικονομικισ, 
επαγγελματικισ ι προςωπικισ φφςεωσ. 
 
 15. Επιχειρθματικι ςχζςθ:  
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Η επιχειρθματικι, επαγγελματικι ι εμπορικι ςχζςθ που ςυνδζει τον πελάτθ με τα Τπόχρεα πρόςωπα, 
εντόσ του πλαιςίου των δραςτθριοτιτων των τελευταίων και θ οποία αναμζνεται, κατά τον χρόνο 
ζναρξθσ τθσ, ότι κα ζχει κάποια διάρκεια.  
 
16. Ρραγματικόσ δικαιοφχοσ:  
 
Σο φυςικό πρόςωπο ι τα φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία τελικά ανικει το νομικό πρόςωπο - πελάτθσ ι 
το νομικό ςχιμα ι το φυςικό πρόςωπο για λογαριαςμό του οποίου διεξάγεται ςυναλλαγι ι 
δραςτθριότθτα.  
 
Ωσ "πραγματικόσ δικαιοφχοσ" νοείται ιδίωσ: 
 
 α) Πςον αφορά τισ εταιρείεσ: 

i) To φυςικό πρόςωπο ι τα φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία τελικά ανικει θ εταιρεία ι ελζγχεται 
από αυτά δια τθσ κατοχισ ι του ελζγχου αμζςωσ ι εμμζςωσ επαρκοφσ ποςοςτοφ των 
μετοχϊν ι των δικαιωμάτων ψιφου αυτισ, μεταξφ άλλων και μζςω μετοχϊν ςτον κομιςτι, 
εκτόσ από εταιρεία που ζχει νόμιμα ειςαχκεί ςε οργανωμζνθ αγορά και θ οποία υπόκειται 
ςτισ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ που ςυνάδουν με τθν κοινοτικι νομοκεςία ι υπόκειται ςε 
ιςότιμα διεκνι πρότυπα ποςοςτό μετοχϊν φψουσ 25% τουλάχιςτον κεωρείται ότι πλθροί το 
κριτιριο αυτό, 

 
ii) το φυςικό πρόςωπο ι τα φυςικά πρόςωπα τα οποία αςκοφν κατ` άλλον τρόπο ζλεγχο ςτθ 

διαχείριςθ τθσ εταιρείασ. 
 
β) Πςον αφορά τα λοιπά νομικά πρόςωπα, τισ νομικζσ οντότθτεσ ι άλλα νομικά ςχιματα, όπωσ τα 
ιδρφματα και οι εταιρείεσ εμπιςτευματικισ διαχείριςθσ ι τα εμπιςτεφματα (trusts), που διοικοφν ι 
διανζμουν κεφάλαια: 
 
i) To φυςικό πρόςωπο ι τα φυςικά πρόςωπα που δικαιοφνται ποςοςτό 25% τουλάχιςτον των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ νομικισ οντότθτασ ι του νομικοφ ςχιματοσ, εφόςον οι 
μελλοντικοί δικαιοφχοι ζχουν ιδθ προςδιοριςκεί, 

 
ii) θ κατθγορία προςϊπων προσ το ςυμφζρον τθσ οποίασ κυρίωσ ζχει ςυςτακεί ι λειτουργεί θ 

νομικι οντότθτα ι το νομικό ςχιμα, εφόςον οι δικαιοφχοι του νομικοφ προςϊπου ι του 
νομικοφ ςχιματοσ δεν ζχουν προςδιοριςκεί ακόμθ, 

 
iii) το φυςικό πρόςωπο ι τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν ζλεγχο ςε ποςοςτό 25% τουλάχιςτον 

επί των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ νομικισ οντότθτασ ι του νομικοφ ςχιματοσ. 
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Άρκρο 5 -Υπόχρεα πρόςωπα 
 
1. Ωσ Τπόχρεα πρόςωπα τα οποία υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ του παρόντοσ νόμου νοοφνται τα εξισ 
φυςικά και νομικά πρόςωπα: 
 
 α) Σα πιςτωτικά ιδρφματα (credit institutions) 
 
 β) Οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί (financial institutions) 
 
 γ) Οι εταιρείεσ κεφαλαίου επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (venture capital companies)  
 
 *δ) Οι εταιρείεσ παροχισ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου+. 

*** Η περίπτωςθ καταργικθκε με το άρκρο 68 παρ.2 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 
 
 ε) Οι ορκωτοί ελεγκτζσ-λογιςτζσ, οι εταιρείεσ ορκωτϊν ελεγκτϊν-λογιςτϊν, οι λογιςτζσ που δεν 
ςυνδζονται με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ και οι ιδιϊτεσ ελεγκτζσ. (chartered accountants, audit 
firms, independent accountants and private auditors) 
 
 ςτ) Οι φορολογικοί ι φοροτεχνικοί ςφμβουλοι και οι εταιρείεσ φορολογικϊν ι φοροτεχνικϊν  
ςυμβουλϊν.(Tax consultants and tax consulting firms) 
 
 η) Οι κτθματομεςίτεσ και οι κτθματομεςιτικζσ εταιρείεσ. (Real estate agents and related firms) 
 
 θ) Οι επιχειριςεισ Καηίνο και τα Καηίνο επί πλοίων με ελλθνικι ςθμαία, κακϊσ και οι επιχειριςεισ, 
οργανιςμοί και άλλοι φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα που διοργανϊνουν ι και διεξάγουν 
τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 
 
 κ) Οι οίκοι δθμοπραςίασ (Auction houses) 
 
 ι) Οι ζμποροι αγακϊν μεγάλθσ αξίασ, όταν θ ςχετικι ςυναλλαγι γίνεται ςε μετρθτά και θ αξία τθσ 
ανζρχεται τουλάχιςτον ςε δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα αν αυτι διενεργείται με μία 
μόνθ πράξθ ι με περιςςότερεσ, μεταξφ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια ςχζςθ. Με κοινι 
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ ορίηονται τα κριτιρια για τον 
προςδιοριςμό των εμπόρων αγακϊν μεγάλθσ αξίασ που υπάγονται ςτθν κατθγορία αυτι. 
 
 ια) Οι εκπλειςτθριαςτζσ (Auctioneers) 
 
 ιβ) Οι ενεχυροδανειςτζσ (Pawnbrokers) 
 
 ιγ) Οι ςυμβολαιογράφοι και οι δικθγόροι, όταν ςυμμετζχουν, είτε ενεργϊντασ εξ ονόματοσ και για 
λογαριαςμό των πελατϊν τουσ ςτο πλαίςιο χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν ι ςυναλλαγϊν επί 
ακινιτων είτε βοθκϊντασ ςτο ςχεδιαςμό ι ςτθν υλοποίθςθ ςυναλλαγϊν για τουσ πελάτεσ τουσ 
ςχετικά με: 
 
i) Σθν αγορά ι πϊλθςθ ακινιτων ι επιχειριςεων, 
ii) τθ διαχείριςθ χρθμάτων, τίτλων ι άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων των πελατϊν τουσ, 
iii) το άνοιγμα ι τθ διαχείριςθ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, λογαριαςμϊν ταμιευτθρίου ι  

  λογαριαςμϊν τίτλων, 
iv) τθν οργάνωςθ των αναγκαίων ειςφορϊν για τθ ςφςταςθ, λειτουργία ι διοίκθςθ εταιρειϊν, 
v) τθ ςφςταςθ, λειτουργία ι διοίκθςθ εταιρειϊν, εμπιςτευμάτων (trusts) ι ανάλογων νομικϊν 

ςχθμάτων. 
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 Η παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν εξακολουκεί να υπόκειται ςτθν τιρθςθ του επαγγελματικοφ 
απορριτου, εκτόσ εάν ο ίδιοσ ο δικθγόροσ ι ο ςυμβολαιογράφοσ ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων ι χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ ι εάν οι νομικζσ ςυμβουλζσ 
του παρζχονται με κοπό τθ διάπραξθ αυτϊν των αδικθμάτων ι εν γνϊςει του γεγονότοσ ότι ο 
πελάτθσ του ηθτεί νομικζσ ςυμβουλζσ προκειμζνου να διαπράξει τα ωσ άνω αδικιματα. 
 
 ιδ) Σα φυςικά και νομικά πρόςωπα που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε εταιρείεσ και εμπιςτεφματα (trusts), 
εξαιρουμζνων των προςϊπων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία ςτ` και ιγ` του άρκρου αυτοφ, τα οποία 
παρζχουν κατά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςε τρίτα 
μζρθ: 
 

 - ςυςτινουν εταιρείεσ ι άλλα νομικά πρόςωπα, 
 
 - αςκοφν ι μεριμνοφν ϊςτε άλλο πρόςωπο να αςκιςει κακικοντα διευκυντι ι διαχειριςτι 
εταιρείασ ι εταίρου εταιρείασ ι παρόμοιασ κζςθσ, ςε άλλα νομικά πρόςωπα ι ςχιματα, - 
παρζχουν καταςτατικι ζδρα, επιχειρθματικι διεφκυνςθ, ταχυδρομικι ι διοικθτικι διεφκυνςθ 
και οποιεςδιποτε άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ για εταιρεία ι κάκε άλλο νομικό πρόςωπο ι 
ςχιμα, 
 
 - ενεργοφν ι μεριμνοφν ϊςτε να λειτουργοφν άλλα πρόςωπα ωσ εμπιςτευματοδόχοι ρθτοφ 
εμπιςτεφματοσ (express trust) ι ανάλογου νομικοφ ςχιματοσ, 
 
 - ενεργοφν ωσ πλθρεξοφςιοι μετόχων εταιρείασ, εφόςον θ εταιρεία αυτι δεν είναι ειςθγμζνθ 
υπό τθν ζννοια του ςτοιχείου α` τθσ παρ. 2 του άρκρου 17 του παρόντοσ νόμου και δεν 
υπόκειται ςε απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ και πλθροφόρθςθσ κατά τθν κοινοτικι νομοκεςία ι 
ςφμφωνα με ανάλογα διεκνι πρότυπα ι μεριμνοφν ϊςτε άλλο πρόςωπο να ενεργεί με ίδιο 
τρόπο. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ ορίηονται οι όροι και προχποκζςεισ ςφςταςθσ, 
χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ, εγγραφισ ςε ειδικό μθτρϊο και άςκθςθσ των δραςτθριοτιτων 
που αναφζρονται ςτο παρόν ςτοιχείο από φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

 
 2. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ δφναται να 
ορίηονται και άλλεσ κατθγορίεσ υπόχρεων προςϊπων και οι αντίςτοιχεσ Αρμόδιεσ αρχζσ με τθν ζννοια 
του άρκρου 6 του παρόντοσ. 
 
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με τθν παράγραφο 7 άρκρου 3  και τθν παρ.5 άρκρου 6 Ν.3213/2003 «Διλωςθ 
και ζλεγχοσ περιουςιακισ κατάςταςθσ βουλευτϊν, δθμοςίων λειτουργϊν, ιδιοκτθτϊν ΜΜΕ και άλλων 
κατθγοριϊν προςϊπων», οι οποίεσ προςτζκθκαν με το άρκρο 6 και 7 αντίςτοιχα Ν.4065/2012,ΦΕΚ Α 
77/9.4.2012,ορίηεται ότι: 
«7. Σα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 του ν. 3691/2008 πρόςωπα ζχουν υποχρζωςθ να ενθμερϊνουν 
αμελλθτί τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ του παρόντοσ άρκρου όταν γνωρίηουν ι ζχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ι 
υποψίεσ ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχκεί, ζχει διαπραχκεί ι επιχειρικθκε να διαπραχκεί 
οποιαδιποτε παράβαςθ των υποχρεϊςεων των ελεγχόμενων που απορρζουν από τον παρόντα νόμο 
ι τισ κατ` εξουςιοδότθςθ αυτοφ υπουργικζσ αποφάςεισ.» 
"5. Σα φυςικά πρόςωπα και οι υπάλλθλοι των νομικϊν προςϊπων του άρκρου 5 του ν. 3691/2008 
που παραβιάηουν τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 3 του παρόντοσ τιμωροφνται 
με φυλάκιςθ μζχρι δφο ετϊν.» 
 
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.9 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011: 
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 "9. Οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ και άλλεσ διοικθτικζσ πράξεισ Τπουργϊν ι αρμόδιων αρχϊν του 
άρκρου 6 του ν. 3691/2008 που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου νόμου ι του ν. 
3213/2003 παραμζνουν ςε ιςχφ μζχρι τθν τροποποίθςθ ι κατάργθςθ τουσ, εφόςον δεν αντίκεινται 
ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` - ΑΜΟΔΙΕΣ ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΕΙΣ 
 
Άρκρο 6 - Αρμόδιεσ αρχζσ 
 

1. Ωσ Αρμόδιεσ αρχζσ νοοφνται οι δθμόςιεσ αρχζσ οι οποίεσ εποπτεφουν, για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του παρόντοσ νόμου, τα Τπόχρεα πρόςωπα. 

 
2. Αρμόδιεσ αρχζσ είναι: 
 
α) Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ: 
 
- τα πιςτωτικά ιδρφματα  (credit institutions), 
 
- τισ εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing companies), 
 
- τισ εταιρείεσ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων (factoring companies), 
 
- τα ανταλλακτιρια ςυναλλάγματοσ (bureaux de change), 
 
-  «- τα ιδρφματα πλθρωμϊν» (payment institutions), 

*** Η φράςθ  «- τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ ςτθ μεταφορά 
κεφαλαίων» του ςτοιχείου αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 166 παρ.4 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 

 
 
- τισ εταιρείεσ παροχισ πιςτϊςεων (credit companies), 
 
- τισ επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ ιςτ` τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του παρόντοσ νόμου, 
 
- τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ, ςτθν ζκταςθ που αςκοφν τθ δραςτθριότθτα τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθ 
μεταφορά κεφαλαίων. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτα πλαίςια τθσ εποπτείασ τθσ επί των εταιρειϊν 
αυτϊν, ςυνεργάηεται με το Τπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και με τθν Εκνικι Επιτροπι 
Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων. (postal companies)  
 

- «- τα ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ.». (electronic money institutions) 
*** Οι λζξεισ «- τα ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ.» προςτζκθκαν ςτο τζλοσ του εδαφίου αϋμε 
τθν παράγραφο 2 άρκρου 29 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 

 
β) Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ: 
 
- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδφςεων χαρτοφυλακίου (portfolio investment companies in the form 

of a société anonyme), 
 
- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων, (management companies of mutual 

funds) 
 
- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων ςε ακίνθτθ περιουςία, (management 

companies of mutual funds investing in real estate) 
 
- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, (management companies of mutual 

funds for venture capital) 
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- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδυτικισ διαμεςολάβθςθσ, (investment intermediary firms) 

 
- τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν και τισ 

εταιρείεσ κεφαλαίου επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, από τθ ςτιγμι που κα γνωςτοποιθκεί ςτθν 
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ θ αδειοδότθςι τουσ από τον αρμόδιο φορζα.»  (management 
companies of mutual funds for venture capital) 

 
*** Η περίπτωςθ βϋ αντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.3 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 
170/26.7.2013. 

 
γ) Θ Επιτροπι Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ για τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και τουσ 
αςφαλιςτικοφσ διαμεςολαβθτζσ. 
 
*** ΠΡΟΟΧΗ: ΒΛ ΚΑΙ  άρκρο 1 Ν.3867/2010,ΦΕΚ Α 128/03.08.2010,με τθν παρ.1 του οποίου ορίηεται 
ότι: 
"Σο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Επιτροπι Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ» 
(ΕΠ.Ε.Ι.Α.), που ςυνεςτικθ με τθ διάταξθ του άρκρου 1 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α) καταργείται από 
τθν πρϊτθ θμζρα του τζταρτου μινα μετά τθ δθμοςίευςθ αυτοφ του νόμου και ο κοπόσ αυτοφ, όπωσ 
κακορίηεται ςτο άρκρο 2 του παραπάνω νόμου, ανατίκεται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτθν οποία 
μεταφζρονται από τθν ίδια θμερομθνία όλεσ οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπωσ αυτζσ ενδεικτικά 
απαρικμοφνται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 του ίδιου νόμου, πλθν τθσ υπό ςτοιχείο ι`, θ οποία 
καταργείται. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υποβάλλει ςτθ Βουλι ςχετικι ετιςια ζκκεςθ". 
 
δ) Θ Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων: 
      (Accounting and Auditing Supervisory Commission) 
- τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ-λογιςτζσ και τισ εταιρείεσ ορκωτϊν ελεγκτϊν-λογιςτϊν. 
 
ε) Το Υπουργείο Οικονομικϊν (Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων): 
 
- τουσ φορολογικοφσ ι φοροτεχνικοφσ ςυμβοφλουσ και τισ εταιρείεσ παροχισ φορολογικϊν ι 

φοροτεχνικϊν ςυμβουλϊν, 
 

- τουσ λογιςτζσ που δεν ςυνδζονται με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ και τουσ ιδιϊτεσ ελεγκτζσ, 
 
- τουσ κτθματομεςίτεσ και τισ κτθματομεςιτικζσ εταιρείεσ, 

 
-  τουσ οίκουσ δθμοπραςίασ, 

 
-  τουσ εμπόρουσ αγακϊν μεγάλθσ αξίασ, 

 
 - τουσ εκπλειςτθριαςτζσ, 
 
 - τουσ ενεχυροδανειςτζσ.» 
 

*** Η περίπτωςθ εϋ αντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.4 Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α 
170/26.7.2013. 

 
ςτ) Θ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Τυχερϊν Ραιχνιδιϊν:  
του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α`) για: 
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- τισ επιχειριςεισ Καηίνο, 
 
- τα Καηίνο επί πλοίων με ελλθνικι ςθμαία, 
 
- τισ επιχειριςεισ, τουσ οργανιςμοφσ και τουσ άλλουσ φορείσ που διοργανϊνουν ι και διεξάγουν 
τυχερά παιχνίδια, 
 
- τα πρακτορεία. 
 
η) Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ: 
- για τουσ ςυμβολαιογράφουσ και τουσ δικθγόρουσ. 
 
θ) Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ: 
 για τα πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ ιδ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 5. 
 
 κ) Για τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα υποκαταςτιματα χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, οι οποίοι 
ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι, αρμόδια αρχι είναι θ κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι των 
ελλθνικϊν χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν οι οποίοι αςκοφν αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ με τουσ 
αλλοδαποφσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ που εγκακιςτοφν υποκαταςτιματα ςτθν Ελλάδα. 
 

3. Οι αρχζσ τθσ παραγράφου 2 ζχουν τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
 
 α) Εποπτεφουν τα Τπόχρεα πρόςωπα για τα οποία είναι αρμόδιεσ ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ τουσ με 
τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλει ο παρϊν νόμοσ και εκδίδουν τισ ςχετικζσ ατομικζσ και κανονιςτικζσ 
διοικθτικζσ πράξεισ. 
 
 β) Κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των επί μζρουσ υποχρεϊςεων των εποπτευόμενων 
προςϊπων ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου.  
 
γ) Κακοδθγοφν με κατάλλθλεσ οδθγίεσ και εγκυκλίουσ τα Τπόχρεα πρόςωπα, ςυλλογικά ι ατομικά, ωσ 
προσ τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων, τον κακοριςμό πρακτικϊν ςυμπεριφοράσ 
ζναντι των πελατϊν, τθν επιλογι των κατάλλθλων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν υιοκζτθςθ 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τον εντοπιςμό φποπτων ι αςυνθκϊν ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων 
που ενδζχεται να ςχετίηονται με τα αδικιματα των άρκρων 2 και 3. 
 
 δ) Κακορίηουν με κανονιςτικζσ αποφάςεισ τουσ τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθ 
διενζργεια από τα Τπόχρεα πρόςωπα τθσ πιςτοποίθςθσ και επαλικευςθσ κατά τθν εφαρμογι μζτρων 
ςυνικουσ, απλουςτευμζνθσ ι αυξθμζνθσ δζουςασ επιμζλειασ, κακϊσ και κατά τθν εφαρμογι 
ανάλογων μζτρων ςτισ περιπτϊςεισ που τα πρόςωπα αυτά βαςίηονται ςε τρίτα μζρθ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 23 του παρόντοσ. 

  ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Βλζπε ςχετικι ΤΑ 1051027/20340/ΔΕ-Ε/22.4.2010 (ΦΕΚ Βϋ605/7.5.2010) "Οριςμόσ εγγράφων και 
ςτοιχείων για τθν πιςτοποίθςθ και επαλικευςθ από τα Τπόχρεα πρόςωπα τθσ ταυτότθτασ των πελατϊν κατά τθν 
εφαρμογι των μζτρων δζουςασ επιμζλειασ του ν. 3691/2008." 

 
ε) Ενθμερϊνουν τα Τπόχρεα πρόςωπα για πλθροφορίεσ και καταςτάςεισ που αφοροφν τθ 
ςυμμόρφωςθ ι μθ χωρϊν προσ τθν κοινοτικι νομοκεςία και τισ υςτάςεισ τθσ FATF Ομάδασ 
Χρθματοπιςτωτικισ Δράςθσ (Financial Action Task Force FATF). 
 
 ςτ) Καταρτίηουν και διανζμουν ςτα Τπόχρεα πρόςωπα καταςτάςεισ και πλθροφορίεσ για υποκζςεισ 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν νζεσ μζκοδοι και πρακτικζσ, που εντοπίηονται ςτθν Ελλάδα ι ςτο 
εξωτερικό, για τθ διάπραξθ των αδικθμάτων του άρκρου 2 (τυπολογία). Προσ το κοπό αυτόν 
ςυνεργάηονται με άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ, με τθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι, με τθν Επιτροπι του 
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άρκρου 7 και ενδεχομζνωσ με αλλοδαπζσ αντίςτοιχεσ αρχζσ, παρακολουκοφν τισ εργαςίεσ διεκνϊν 
φορζων για τθν τυπολογία και επικαιροποιοφν τισ προαναφερκείςεσ καταςτάςεισ τυπολογίασ. 
 
 η) Λαμβάνουν μζτρα για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τουσ, ιδιαίτερα των 
ελεγκτϊν, κακϊσ και των υπόχρεων προςϊπων και των υπαλλιλων αυτϊν με εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ςεμινάρια, ςυναντιςεισ και με άλλουσ τρόπουσ. 
 
 θ) Διενεργοφν τακτικοφσ και ζκτακτουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επιτόπιων, ςτα κεντρικά 
γραφεία και τισ εγκαταςτάςεισ των υπόχρεων προςϊπων, αλλά και ςε υποκαταςτιματα και 
κυγατρικζσ που εδρεφουν ι λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό για τον ζλεγχο τθσ επάρκειασ 
των μζτρων και διαδικαςιϊν που ζχουν υιοκετιςει τα Τπόχρεα πρόςωπα εφόςον επιτρζπεται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ υποδοχισ. 
 
 κ) Απαιτοφν από τα Τπόχρεα πρόςωπα κάκε ςτοιχείο ι δεδομζνο οποιαςδιποτε φφςθσ ι μορφισ 
που είναι απαραίτθτο για τθν εκπλιρωςθ των εποπτικϊν και ελεγκτικϊν τουσ κακθκόντων. 
 
 ι) Λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ από τα Τπόχρεα πρόςωπα τθσ ορκισ διαχείριςθσ 
και τιρθςθσ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με ςυναλλαγζσ ι με 
δραςτθριότθτεσ που ενδζχεται να ςυνδζονται με τα αδικιματα των άρκρων 2 και 3, κακϊσ και για τθν 
τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ. 
 
 ια) Επιβάλλουν πεικαρχικζσ και Διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβάςεισ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από τον παρόντα νόμο, ςφμφωνα με τα άρκρα 51 και 52 και κατά τισ διακρίςεισ αυτϊν, 
κατά των υπόχρεων νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων και των υπαλλιλων τουσ. 
 
ιβ) Κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
 

4. Με αποφάςεισ των αρμοδίων αρχϊν δφναται να διαφοροποιοφνται οι υποχρεϊςεισ που 
προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο για τα Τπόχρεα πρόςωπα, αφοφ λθφκεί ιδίωσ υπόψθ θ 
οικονομικι επιφάνεια αυτϊν, θ φφςθ των επαγγελματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, ο βακμόσ 
κινδφνου που ενζχουν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ και ςυναλλαγζσ ωσ προσ τθν απόπειρα ι διάπραξθ 
των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3, το νομικό πλαίςιο που διζπει τισ επαγγελματικζσ 
δραςτθριότθτεσ τουσ και θ τυχόν αντικειμενικι αδυναμία εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων μζτρων από 
οριςμζνεσ κατθγορίεσ υπόχρεων προςϊπων. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ εκτιμϊντασ τουσ κινδφνουσ 
που προζρχονται από τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ που δφναται να ενζχουν οριςμζνεσ εργαςίεσ τθσ κακορίηει με 
ειδικι απόφαςθ τθσ κατάλλθλα μζτρα. 

 
5. Με αποφάςεισ των αρμοδίων αρχϊν δφναται να κακορίηονται πρόςκετεσ ι αυςτθρότερεσ 

υποχρεϊςεισ πζραν των προβλεπομζνων ςτον παρόντα νόμο, προκειμζνου να αντιμετωπίηονται 
κίνδυνοι απόπειρασ ι διάπραξθσ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3. 

 
6. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, θ Επιτροπι Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, 

θ Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων και θ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, ςυγκροτοφν αντίςτοιχεσ ειδικζσ υπθρεςιακζσ 
μονάδεσ οι οποίεσ ςτελεχϊνονται επαρκϊσ με τουλάχιςτον τρία πρόςωπα πλιρουσ απαςχόλθςθσ, 
με κοπό τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των εποπτευόμενων από αυτζσ υπόχρεων προςϊπων προσ 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που επιβάλλονται με τον παρόντα νόμο. Οι ειδικζσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ 
ςυνεπικουροφνται από τουσ υπαλλιλουσ των ανωτζρω αρμόδιων αρχϊν και ιδίωσ από τουσ 
υπαλλιλουσ που ελζγχουν, άμεςα ι ζμμεςα, τα εποπτευόμενα από αυτζσ Τπόχρεα πρόςωπα. 
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7. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ τθσ παραγράφου 2 υποβάλλουν κάκε θμερολογιακό εξάμθνο αναλυτικι ζκκεςθ 
ςτθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τουσ, τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ 
και εγκυκλίουσ τουσ, τα αποτελζςματα των διενεργθκζντων ελζγχων και τθσ αξιολόγθςθσ των 
υπόχρεων προςϊπων και τα τυχόν επιβλθκζντα από αυτζσ μζτρα ι κυρϊςεισ. Οι αρμόδιεσ αρχζσ 
που εποπτεφουν πολυπλθκείσ κατθγορίεσ υπόχρεων προςϊπων, ιδίωσ φυςικϊν, διενεργοφν 
ελζγχουσ με βάςθ τθν αρχι τθσ εκτίμθςθσ του βακμοφ κινδφνου. Η υποβολι των ανωτζρω 
εκκζςεων των αρμοδίων αρχϊν ςτθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι πραγματοποιείται κατά 
παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ περί τραπεηικοφ, χρθματιςτθριακοφ, φορολογικοφ ι 
επαγγελματικοφ απορριτου. 
 

8. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 40, υπογράφουν 
διμερι ι πολυμερι μνθμόνια για ανταλλαγι εμπιςτευτικϊν και μθ πλθροφοριϊν, διευκόλυνςθ και 
διενζργεια κοινϊν ελζγχων και μελζτθ τρόπων και μεκόδων για ςφγκλιςθ εποπτικϊν πρακτικϊν. 

 

9. «Οι Αρμόδιεσ Αρχζσ ςυνεργάηονται με τθν Ευρωπαϊκι Εποπτικι Αρχι (Ευρωπαϊκι Αρχι Σραπεηϊν) 
(εφεξισ EAT), που ιδρφκθκε με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και υμβουλίου, τθν Ευρωπαϊκι Εποπτικι Αρχι (Ευρωπαϊκι Αρχι Αςφαλίςεων και 
Επαγγελματικϊν υντάξεων) (εφεξισ «ΕΑΑΕ»), που ιδρφκθκε με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 
1094/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου, τθν Ευρωπαϊκι Εποπτικι Αρχι 
(Ευρωπαϊκι Αρχι Κινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν) (εφεξισ «ΕΑΚΑΑ»), που ιδρφκθκε με τον Κανονιςμό 
(ΕΕ) αρικμ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (ςυλλογικϊσ: 
Ευρωπαϊκζσ Εποπτικζσ Αρχζσ «ΕΕΑ»). 
Οι Αρμόδιεσ Αρχζσ παρζχουν χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτισ ΕΕΑ όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ προσ 
διευκόλυνςθ του εποπτικοφ τουσ ζργου». 

*** Η παρ.9 προςτζκθκε με τθν παρ.1 άρκρου 116 Ν.4099/2012, ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.  
 
Άρκρο 7 - Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και 
τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ 
 
1. υνιςτάται "Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ 

και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ 
Κατάςταςθσ" (εφεξισ "Αρχι"). κοπόσ τθσ Αρχισ είναι θ λιψθ και εφαρμογι των αναγκαίων 
μζτρων για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των δθλϊςεων 
περιουςιακισ κατάςταςθσ των προςϊπων που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ ςτ` ζωσ και ιε` τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α`). 

 
2. Η Αρχι απολαμβάνει διοικθτικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ. Η ζδρα τθσ είναι ςτο Νομό 

Αττικισ, ςε τόπο που κακορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. Ο προχπολογιςμόσ 
τθσ Αρχισ αποτελεί τμιμα του προχπολογιςμοφ του Τπουργείου Οικονομικϊν. Η ίδια θ Αρχι 
μπορεί με απόφαςθ τθσ να εγκακιςτά και να λειτουργεί γραφεία τθσ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ 
Ελλάδασ. 

 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.6 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:  
"6. Μζχρι τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία γραφείων τθσ Αρχισ ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
2 του άρκρου 7 του ν. 3691/2008, όπωσ αντικακίςταται με το άρκρο 2 του παρόντοσ νόμου, επιτρζπεται θ 
μετακίνθςθ υπαλλιλων τθσ Αρχισ εκτόσ ζδρασ για τθν εκτζλεςθ ειδικϊν αποςτολϊν. Σο Αντικείμενο τθσ εκάςτοτε 
αποςτολισ κακορίηεται με απόφαςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται το χρονικό 
διάςτθμα τθσ εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`)". 

 
3. Για οποιαδιποτε διαφορά διοικθτικισ ι αςτικισ φφςθσ ανακφπτει από τθ λειτουργία τθσ Αρχισ 

αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 
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4. Η Αρχι ςυγκροτείται από τον Πρόεδρο και «δϊδεκα (14) Μζλθ»4, κακϊσ και από ιςάρικμουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ, οι οποίοι πρζπει να διακζτουν τισ αυτζσ ιδιότθτεσ και προςόντα με αυτοφσ. Ο 
Πρόεδροσ και τα Μζλθ τθσ Αρχισ απολαμβάνουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ 
προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και δεςμεφονται μόνο από το νόμο και τθ ςυνείδθςθ 
τουσ. Η κθτεία τουσ είναι τριετισ και μπορεί να ανανεϊνεται για μια ακόμα φορά. 

 
5. Πρόεδροσ τθσ Αρχισ ορίηεται ανϊτατοσ ειςαγγελικόσ λειτουργόσ εν ενεργεία, με γνϊςθ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ, ο οποίοσ επιλζγεται μαηί με τον αναπλθρωτι του με απόφαςθ του Ανϊτατου 
Δικαςτικοφ υμβουλίου. Ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ο διοριςμόσ του 
γίνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 
εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ του 
Ανϊτατου Δικαςτικοφ υμβουλίου. 

 
6. Σα Μζλθ τθσ Αρχισ και οι αναπλθρωτζσ τουσ διορίηονται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του Τπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα 
από πρόταςθ κατά λόγο αρμοδιότθτασ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Οικονομικϊν, Εξωτερικϊν και Προςταςίασ του Πολίτθ, του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ και του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, οι οποίοι 
προτείνουν πρόςωπα που διακρίνονται για τθν επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ, το ικοσ τουσ και 
τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα και εμπειρία ςτον τραπεηικό, οικονομικό, νομικό ι 
επιχειρθςιακό τομζα, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των επί μζρουσ Μονάδων τθσ Αρχισ. Ο 
διοριςμόσ των τακτικϊν Μελϊν γίνεται αφοφ προθγθκεί γνϊμθ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Θεςμϊν 
και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ για τθν καταλλθλότθτα των προτεινόμενων προςϊπων. Για το κοπό 
αυτόν εφαρμόηεται κατ` αναλογία θ διαδικαςία των παραγράφων 3 ζωσ 5 του άρκρου 49Α του 
Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, θ οποία κινείται με πρωτοβουλία του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων." 

 
 *** Σο άρκρο 7 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 2 παρ.1 Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 

 
 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.7 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:  
"7. Σα αρχεία τθσ πενταμελοφσ Επιτροπισ του άρκρου 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπωσ ίςχυε πριν από 
τθν τροποποίθςθ του με το άρκρο 9 του παρόντοσ νόμου, αποτελοφν αρχεία τθσ Γ` Μονάδασ τθσ Αρχισ 
του άρκρου 7 του ν. 3691/2008". 

 
 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.4 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:  
"4. Όπου ςε νομοκετικι ι κανονιςτικι διάταξθ αναφζρεται θ "Επιτροπι του άρκρου 7 του ν. 
3691/2008" ι θ "Επιτροπι καταπολζμθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ", νοείται θ Α` Μονάδα τθσ Αρχισ του άρκρου 7 του ν. 3691/2008". 

  

                                                           
4  Η φράςθ  «ζντεκα (11) Μζλθ» ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ.4,θ οποία  είχε αντικαταςτακεί από τθ φράςθ «δϊδεκα (12) Μζλθ» με το 
άρκρο 68 παρ.5 Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α 170/26.7.2013, αντικαταςτάκθκε  από τθ φράςθ «δεκατζςςερα (14) Μζλθ», ωσ άνω,με τθ παρ.1 
άρκρου 182 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016. 
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Άρκρο 7Α - Μονάδεσ και αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ 
 
Η Αρχι απαρτίηεται από τρεισ αυτοτελείσ Μονάδεσ, με διακριτζσ αρμοδιότθτεσ, προςωπικό και 
υποδομζσ, υπό κοινό Πρόεδρο. Οι Μονάδεσ ςυνεδριάηουν νόμιμα, εφόςον μετζχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ 
ο Πρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του και τα μιςά τουλάχιςτον από τα μζλθ τουσ ι τουσ αναπλθρωτζσ 
τουσ, και αποφαςίηουν με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ 
υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου. Οι Μονάδεσ και οι αρμοδιότθτεσ τουσ ζχουν ωσ εξισ: 
 
 Α Μονάδα Διερεφνθςθσ Χρθματοοικονομικϊν Ρλθροφοριϊν 
 
 α5) Η Α Μονάδα ςυγκροτείται από τον Πρόεδρο και οκτϊ (8) Μζλθ τθσ Αρχισ με τουσ αναπλθρωτζσ 
τουσ, με γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και ειδικότερα:  
αα) ζνα ςτζλεχοσ από το ϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ και ζνα από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 
Οικονομικισ Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν που προτείνονται από τον αρμόδιο Τπουργό,  
ββ) ζνα ςτζλεχοσ από τθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων που προτείνεται από τον Γενικό 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων,  
γγ) ζνα ςτζλεχοσ από το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων που 
προτείνεται από τον αρμόδιο Τπουργό,  
δδ) ζνα ςτζλεχοσ από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ που προτείνεται από τον Διοικθτι τθσ,  
εε) ζνα ςτζλεχοσ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ που προτείνεται από το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο,  
ςτςτ) ζνα ςτζλεχοσ από το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που προτείνεται από τον Τπουργό 
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και  
ηη) ζνα ςτζλεχοσ από το Αρχθγείο του Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ που προτείνεται 
από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου.». 
 
 β) Η Α` Μονάδα πλαιςιϊνεται και υποςτθρίηεται αυτοτελϊσ από διοικθτικό και βοθκθτικό 
προςωπικό, κακϊσ και από επιςτθμονικό προςωπικό με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτθν 
αντιμετϊπιςθ υποκζςεων νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ, 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ ι αντίςτοιχθσ ςοβαρισ οικονομικισ εγκλθματικότθτασ, κατά 
προτίμθςθ δε και με γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, ςυνιςτϊνται ςτθν 
Αρχι πενιντα (50) κζςεισ, από τισ οποίεσ οι είκοςι πζντε (25) είναι κζςεισ επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ. Οι κζςεισ αυτζσ πλθροφνται με αποςπάςεισ από τουσ φορείσ από όπου προζρχονται τα 
Μζλθ τθσ Μονάδασ, κακϊσ και από τθν Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων. 
 Οι αποςπάςεισ είναι τριετοφσ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ. Δφο (2) κατ` ανϊτατο όριο κζςεισ 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ μποροφν να πλθροφνται με πρόςωπα εκτόσ του δθμοςίου τομζα, με 
εξαιρετικά επιςτθμονικά ι επαγγελματικά προςόντα και τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτο 
Αντικείμενο τθσ Μονάδασ. Σο εν λόγω προςωπικό προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου τριετοφσ διάρκειασ που μπορεί να ανανεϊνεται για μια ακόμα φορά. 
 
 γ) Σο προςωπικό τθσ Μονάδασ ςυγκεντρϊνει, διερευνά και αξιολογεί τισ αναφορζσ υπόπτων ι 
αςυνθκϊν ςυναλλαγϊν που υποβάλλουν ςτθν Αρχι τα υπόχρεα πρόςωπα, κακϊσ και τισ 
πλθροφορίεσ που διαβιβάηονται ςτθν Αρχι από άλλουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ ι 
περιζρχονται ςε αυτιν από τα μζςα ενθμζρωςθσ, το διαδίκτυο ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι και 
αφοροφν επιχειρθματικζσ, επαγγελματικζσ ι ςυναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ενδεχομζνωσ 
ςχετίηονται με νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ. Ομοίωσ, διερευνά και αξιολογεί κάκε τζτοια πλθροφορία που διαβιβάηεται ςτθν Αρχι 
από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, με τουσ οποίουσ και ςυνεργάηεται για τθν παροχι κάκε δυνατισ 
ςυνδρομισ. Η Μονάδα δίνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςτα Τπόχρεα πρόςωπα και τουσ ανωτζρω 
φορείσ αναφορικά με τθ διαχείριςθ μιασ υπόκεςθσ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ. 
 

                                                           
5  Η περίπτωςθ αϋαντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.6 Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 
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 δ) ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ ο Πρόεδροσ διατάςςει τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των 
ελεγχόμενων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 παράγραφοσ 5. 
Μετά το πζρασ μιασ ζρευνασ θ Μονάδα αποφαςίηει αν πρζπει να τεκεί θ υπόκεςθ ςτο αρχείο ι να 
παραπεμφκεί με αιτιολογθμζνο πόριςμα τθσ ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα, εφόςον τα ςυλλεγζντα 
ςτοιχεία κρίνονται επαρκι για μια τζτοια παραπομπι. Τπόκεςθ που αρχειοκετικθκε μπορεί 
οποτεδιποτε να αναςυρκεί για να ςυνεχιςκεί θ ζρευνα ι να ςυςχετιςκεί με οποιαδιποτε άλλθ 
ζρευνα τθσ Αρχισ. 
 
 ε) Η Μονάδα ςυμμετζχει ςε διεκνείσ φορείσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ αντίςτοιχων με αυτιν 
αρχϊν, ιδίωσ ςτο Δίκτυο των Μονάδων Διερεφνθςθσ Χρθματοοικονομικϊν Πλθροφοριϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (FlU-Net) και ςτθ διεκνι Ομάδα`Εγκμοντ (Egmont Group), παρακολουκεί τισ 
εργαςίεσ τουσ και ςυμμετζχει ςε ομάδεσ εργαςίασ των εν λόγω φορζων. 
 
 ςτ) το τζλοσ κάκε ζτουσ θ Μονάδα υποβάλλει ζκκεςθ των πεπραγμζνων τθσ ςτθν Επιτροπι κεςμϊν 
και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ και ςτουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Προςταςίασ του Πολίτθ. 
 
 Β Μονάδα Οικονομικϊν Κυρϊςεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίασ 
 
 α) Η Β` Μονάδα ςυγκροτείται από τον Πρόεδρο και δφο (2) Μζλθ τθσ Αρχισ με γνϊςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ, και ειδικότερα: αα) ζνα ςτζλεχοσ από το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που 
προτείνεται από τον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ, και ββ) ζνα ςτζλεχοσ από το Τπουργείο 
Εξωτερικϊν που προτείνεται από τον αρμόδιο Τπουργό. 
 
 β) Η Β` Μονάδα πλαιςιϊνεται και υποςτθρίηεται αυτοτελϊσ από διοικθτικό και βοθκθτικό 
προςωπικό, κακϊσ και από επιςτθμονικό προςωπικό με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτθν 
αντιμετϊπιςθ υποκζςεων τρομοκρατίασ, κατά προτίμθςθ δε και με γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Για 
τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, ςυνιςτϊνται ςτθν Αρχι πζντε (5) κζςεισ, από τισ οποίεσ οι δφο (2) είναι 
κζςεισ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. Οι κζςεισ αυτζσ πλθροφνται με αποςπάςεισ από τουσ φορείσ από 
όπου προζρχονται τα Μζλθ τθσ Μονάδασ. Οι αποςπάςεισ είναι τριετοφσ διάρκειασ με δυνατότθτα 
ανανζωςθσ. 
 
 γ) Σο προςωπικό τθσ Μονάδασ ςυγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ πλθροφορίεσ που διαβιβάηονται ςτθν 
Αρχι από τισ αςτυνομικζσ και ειςαγγελικζσ αρχζσ ι περί- ζρχονται ςε αυτιν με οποιονδιποτε άλλον 
τρόπο και αφοροφν ςτθν τζλεςθ πράξθσ από αυτζσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 187Α6 του Ποινικοφ 
Κϊδικα. Ομοίωσ, διερευνά και αξιολογεί κάκε τζτοια πλθροφορία που διαβιβάηεται ςτθν Αρχι από 
φορείσ τθσ αλλοδαπισ, με τουσ οποίουσ και ςυνεργάηεται για τθν παροχι κάκε δυνατισ ςυνδρομισ. 
 
 δ) Ο Πρόεδροσ και τα Μζλθ τθσ Μονάδασ είναι αρμόδιοι για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 49 ςχετικά με τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ δζςμευςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που 
επιβάλλεται με αποφάςεισ του υμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΗΕ και των οργάνων του και με 
κανονιςμοφσ και αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

                                                           
6 ……..με τρόπο ι ςε ζκταςθ ι υπό ςυνκικεσ που είναι δυνατό να βλάψουν ςοβαρά μια χϊρα ι ζναν διεκνι οργανιςμό και με ςκοπό να 
εκφοβίςει ςοβαρά ζναν πλθκυςμό ι να εξαναγκάςει παρανόμωσ δθμόςια αρχι ι διεκνι οργανιςμό να εκτελζςει οποιαδιποτε πράξθ ι να 
απόςχει από αυτιν ι να βλάψει ςοβαρά ι να καταςτρζψει τισ κεμελιϊδεισ ςυνταγματικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ δομζσ μιασ χϊρασ ι ενόσ 
διεκνοφσ οργανιςμοφ τιμωρείται:…… 
 §6. Όποιοσ παρζχει κάκε είδουσ περιουςιακά ςτοιχεία, υλικά ι άυλα, κινθτά ι ακίνθτα ι κάκε είδουσ χρθματοοικονομικά μζςα, ανεξάρτθτα 
από τον τρόπο κτιςθσ τουσ, ςε τρομοκρατικι οργάνωςθ ι ςε μεμονωμζνο τρομοκράτθ ι για τθ ςυγκρότθςθ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ ι 
για να καταςτεί κάποιοσ τρομοκράτθσ ι τα ειςπράττει, ςυλλζγει ι διαχειρίηεται χάριν των ανωτζρω, ανεξάρτθτα από τθ διάπραξθ 
οποιουδιποτε εγκλιματοσ από τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1, τιμωρείται με Κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν.Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται 
και όποιοσ, εν γνϊςει τθσ μελλοντικισ αξιοποίθςθσ τουσ, παρζχει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ για να διευκολφνει ι να υποβοθκιςει τθν τζλεςθ 
από τρομοκρατικι οργάνωςθ ι από μεμονωμζνο τρομοκράτθ οποιουδιποτε από τα κακουργιματα τθσ παραγράφου 1. 
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 Η Μονάδα είναι επίςθσ αρμόδια για τον προςδιοριςμό των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι 
οντοτιτων που ςχετίηονται με τθν τρομοκρατία και τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 49Α. 
 
 ε) το τζλοσ κάκε ζτουσ θ Μονάδα υποβάλλει ζκκεςθ των πεπραγμζνων τθσ ςτουσ Τπουργοφσ 
Εξωτερικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Προςταςίασ του Πολίτθ. 
 
 Γ Μονάδα Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ 
 
«α7) Η Γ` Μονάδα ςυγκροτείται από τον Πρόεδρο και τζςςερα (4) Μζλθ τθσ Αρχισ και ειδικότερα: 
 
 αα) ζνα ςτζλεχοσ από τθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου 
Οικονομικϊν, που προτείνεται από τον αρμόδιο Τπουργό, 
 ββ) ζνα ςτζλεχοσ από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, που προτείνεται από τον Διοικθτι τθσ, 
 γγ) ζνα ςτζλεχοσ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, που προτείνεται από το Διοικθτικό τθσ  
υμβοφλιο και  
 δδ) ζνα ςτζλεχοσ από το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με  
πτυχίο νομικισ ςχολισ, που προτείνεται από τον αρμόδιο Τπουργό.» 
 
«β) Η Γ` Μονάδα πλαιςιϊνεται και υποςτθρίηεται αυτοτελϊσ από διοικθτικό και βοθκθτικό 
προςωπικό, κακϊσ και από επιςτθμονικό προςωπικό με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτον ζλεγχο 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθ διερεφνθςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν. Για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, 
ςυνιςτϊνται ςτθν Αρχι τριάντα (30) κζςεισ, από τισ οποίεσ οι δζκα (10) είναι κζςεισ επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ. Οι κζςεισ αυτζσ πλθροφνται με αποςπάςεισ από τουσ φορείσ από όπου προζρχονται τα 
Μζλθ τθσ Μονάδασ. Οι αποςπάςεισ είναι τριετοφσ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ.» 
 
 «γ) Η Μονάδα δζχεται τισ δθλϊςεισ περιουςιακισ κατάςταςθσ των προςϊπων που αναφζρονται ςτο 
ςτοιχείο αα` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 3213/2003, πλθν εκείνων του άρκρου 14 του 
ιδίου νόμου. Διερευνά και αξιολογεί τισ πλθροφορίεσ που διαβιβάηονται ι περιζρχονται ςτθν Αρχι 
ςχετικά με τθ μθ υποβολι ι με ανακρίβειεσ των δθλϊςεων αυτϊν.  
Προβαίνει ςε ζλεγχο όλων των δθλϊςεων:  
αα) των Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων τθσ Βουλισ και τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ,  
ββ) των Γενικϊν Γραμματζων των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των υντονιςτϊν 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, όταν αυτοί διοριςτοφν (άρκρο 28 του ν. 4325/2015),  
γγ) των Προζδρων, των Αντιπροζδρων, των Διοικθτϊν και των διευκυνόντων ςυμβοφλων των νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου, δθμοςίων επιχειριςεων και δθμοςίων οργανιςμϊν,  
δδ) των Δικαςτικϊν και Ειςαγγελικϊν λειτουργϊν των Ανωτάτων Δικαςτθρίων τθσ χϊρασ,  
εε) του Προζδρου και των Αντιπροζδρων του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ,  
ςτςτ) των ιδιοκτθτϊν, των βαςικϊν μετόχων, των προζδρων, των διευκυνόντων ςυμβοφλων, των 
διαχειριςτϊν, κακϊσ και των γενικϊν διευκυντϊν και των διευκυντϊν ειδιςεων και ενθμζρωςθσ κάκε 
μορφισ επιχειριςεων ι εταιρειϊν, που κατζχουν άδεια λειτουργίασ ι εν γζνει ζχουν τθν 
εκμετάλλευςθ: 

i) τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, ελεφκερθσ λιψθσ ι παροχισ κάκε μορφισ ςυνδρομθτικϊν 
τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν, και  

ii) ii) επιχειριςεων ι εταιρειϊν που εκμεταλλεφονται ι εκδίδουν θμεριςια ι 
περιοδικά ζντυπα πανελλινιασ κυκλοφορίασ, όπωσ και των βαςικϊν μετόχων 
αυτϊν,  

ηη) των Αρχθγϊν και των Τπαρχθγϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. 

                                                           
7
 Οι περιπτωςεισ αϋβϋκαι γϋτθσ παρ.3  αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω,με τισ παραγράφουσ 2,3 και 4 αντίςτοιχα  

άρκρου 182 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016. 
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 Ωσ προσ τα λοιπά υπόχρεα πρόςωπα, θ Μονάδα προβαίνει ςε δειγματολθπτικό, κατά τθν κρίςθ τθσ, ι 
ςτοχευμζνο ζλεγχο τθσ περιουςιακισ τουσ κατάςταςθσ. Ο ζλεγχοσ, πζραν τθσ διαπίςτωςθσ τθσ 
υποβολισ και του αλθκοφσ περιεχομζνου τθσ διλωςθσ, περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ τθ 
διακρίβωςθ, κατά πόςον θ απόκτθςθ νζων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι θ επαφξθςθ υφιςτάμενων 
δικαιολογείται από το φψοσ των πάςθσ φφςεωσ εςόδων των υπόχρεων ςε διλωςθ προςϊπων, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ δαπάνεσ διαβίωςθσ τουσ. Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 3 του ν. 3213/2003 όπωσ 
ιςχφει, εφαρμόηεται αναλόγωσ. 
 
 Η Μονάδα μπορεί να καλεί τουσ ελεγχόμενουσ για να δϊςουν διευκρινίςεισ ι να προςκομίςουν 
ςυμπλθρωματικά παραςτατικά ςτοιχεία εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτο άρκρο 3 παρ. 4 
του ν. 3213/2003.»8 
 
 δ) Μετά το πζρασ ενόσ ελζγχου, θ Μονάδα αποφαςίηει αν πρζπει να τεκεί θ υπόκεςθ ςτο αρχείο ι να 
παραπεμφκεί με αιτιολογθμζνο πόριςμα τθσ ςτον αρμόδιο, κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 10 του ν. 
3213/2003, Ειςαγγελζα, εφόςον τα ςυλλεγζντα ςτοιχεία κρίνονται επαρκι για μια τζτοια παραπομπι. 
Αν ςυντρζχει περίπτωςθ καταλογιςμοφ κατά το άρκρο 12 του ν. 3213/2003, το πόριςμα αποςτζλλεται 
και ςτον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ ςτο Ελεγκτικό υνζδριο. Αν διαπιςτωκεί ανάγκθ 
διερεφνθςθσ κεμάτων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα φορολογικισ ι άλλθσ αρχισ, το πόριςμα 
αποςτζλλεται και ςτθν αρχι αυτι. Τπόκεςθ που αρχειοκετικθκε μπορεί οποτεδιποτε να αναςυρκεί 
για να ςυνεχιςκεί ο ζλεγχοσ ι να ςυςχετιςκεί με οποιαδιποτε άλλθ ζρευνα τθσ Αρχισ. 
 
 ε) το τζλοσ κάκε ζτουσ θ Μονάδα υποβάλλει ζκκεςθ των πεπραγμζνων τθσ ςτθν Επιτροπι κεςμϊν 
και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ και ςτουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 

*** Σο άρκρο 7Α προςτζκθκε με το άρκρο 2 παρ.2 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 

 
 Άρκρο 7Β - Εξουςίεσ των Μονάδων τθσ Αρχισ 
 
 1. Οι Μονάδεσ τθσ Αρχισ ζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε μορφισ αρχείο δθμόςιασ αρχισ ι οργανιςμοφ που 
τθρεί και επεξεργάηεται δεδομζνα, κακϊσ και ςτο ςφςτθμα "Σειρεςίασ". 
 
 2. Οι Μονάδεσ μποροφν να ηθτοφν ςτο πλαίςιο των ελζγχων και των ερευνϊν τουσ τθ ςυνεργαςία και 
τθν παροχι ςτοιχείων κάκε είδουσ από φυςικά πρόςωπα, δικαςτικζσ, προανακριτικζσ ι ανακριτικζσ 
αρχζσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, νομικά πρόςωπα δθμόςιου ι ιδιωτικοφ δικαίου και οργανιςμοφσ 
οποιαςδιποτε μορφισ. Ενθμερϊνουν εγγράφωσ ι με αςφαλζσ θλεκτρονικό μζςο τουσ διαβιβάηοντεσ 
τισ πλθροφορίεσ ότι τισ ζλαβαν και τουσ παρζχουν άλλα ςχετικά ςτοιχεία, ςτο μζτρο που δεν 
παραβιάηεται το απόρρθτο των ερευνϊν τουσ και δεν δυςχεραίνεται θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 
τουσ. 
 
 Οι Μονάδεσ μποροφν, επιπλζον, ςε ςοβαρζσ κατά τθν κρίςθ τουσ υποκζςεισ, να διενεργοφν ειδικοφσ 
επιτόπιουσ ελζγχουσ ςε οποιαδιποτε δθμόςια υπθρεςία ι ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ του 
δθμόςιου τομζα, ςυνεργαηόμενεσ, αν κρικεί αναγκαίο, με τισ εκάςτοτε Αρμόδιεσ αρχζσ. 
 
 3. Οι Μονάδεσ ηθτοφν από τα Τπόχρεα πρόςωπα όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν 
εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και ομαδοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ 
που αφοροφν οριςμζνεσ κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι 
οντοτιτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Επιπλζον, μποροφν να διενεργοφν επιτόπιουσ ελζγχουσ 

                                                           
8
 Οι περιπτωςεισ αϋβϋκαι γϋτθσ παρ.3  αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω,με τισ παραγράφουσ 2,3 και 4 αντίςτοιχα  άρκρου 182 

Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016 
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και ςτισ εγκαταςτάςεισ των υπόχρεων προςϊπων, υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ - εφόςον ςυντρζχει 
τζτοια περίπτωςθ - των άρκρων 9 παράγραφοσ 1, 9Α και 19 παράγραφοσ 1 του υντάγματοσ, και 
ενθμερϊνουν τισ Αρμόδιεσ αρχζσ για περιπτϊςεισ ελλιποφσ ςυνεργαςίασ ι μθ ςυμμόρφωςθσ των εν 
λόγω προςϊπων προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
 
 4. Ζναντι των Μονάδων δεν ιςχφει, κατά τθ διάρκεια των ελζγχων και ερευνϊν τουσ, οποιοδιποτε 
τραπεηικό, χρθματιςτθριακό, φορολογικό ι επαγγελματικό απόρρθτο, με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 
212, 261 και 262 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ. 
 
 5. Οι Μονάδεσ δφνανται να ςυνεργάηονται και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με τουσ 
αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 40 φορείσ και τθροφν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 38. 
 
 6. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ο Πρόεδροσ, τα Μζλθ και το προςωπικό τθσ Αρχισ ζχουν 
υποχρζωςθ να τθροφν τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αμερολθψίασ και να απζχουν από τθν 
εξζταςθ υποκζςεων για τισ οποίεσ υπάρχει πικανότθτα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι ςτισ οποίεσ 
εμπλζκονται πρόςωπα ςυγγενικά ι οικεία. Επίςθσ, ζχουν κακικον να τθροφν εχεμφκεια για 
πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνουν γνϊςθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Η υποχρζωςθ 
αυτι διατθρείται και μετά από τθν εκοφςια ι ακοφςια αποχϊρθςθ τουσ από τθν Αρχι. Οι 
παραβαίνοντεσ το ανωτζρω κακικον εχεμφκειασ τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. 
 

*** Σο άρκρο 7Β προςτζκθκε με το άρκρο 2 παρ.2 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
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 Άρκρο 7Γ - Ρροςωπικό και λειτουργία των Μονάδων τθσ Αρχισ 
 
 1. Οι αποςπάςεισ του προςωπικοφ των Μονάδων τθσ Αρχισ, όπωσ και οι ανανεϊςεισ τθσ 
κθτείασ του, γίνονται μετά από πρόταςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ, κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων 
διατάξεων: 
 
 α) Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του αρμόδιου κατά περίπτωςθ Τπουργοφ, αν ο 
αποςπϊμενοσ προζρχεται από Τπουργείο ι από τισ Γραμματείεσ των Δικαςτθρίων και των 
Ειςαγγελιϊν. 
 
 β) Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από γνϊμθ του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ, του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ι του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ 
Συποποίθςθσ και Ελζγχων, αν ο αποςπϊμενοσ προζρχεται από τουσ φορείσ αυτοφσ. 
 
«Η διαδικαςία τθσ απόςπαςθσ ολοκλθρϊνεται υποχρεωτικά εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από  
τθν πρόταςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ.»9 
 
 2. Σα ανωτζρω Τπουργεία και φορείσ μεριμνοφν για τθν επαρκι ςτελζχωςθ τθσ Αρχισ και 
εξαςφαλίηουν ότι οι υπάλλθλοί τουσ που αποςπϊνται ςε αυτι ωσ προςωπικό ζχουν τθν απαιτοφμενθ 
επιςτθμονικι κατάρτιςθ, γλωςςικι επάρκεια, υπθρεςιακι εμπειρία και ικανότθτα για τθν ανάλθψθ 
ςυγκεκριμζνων κζςεων ςτισ επί μζρουσ Μονάδεσ, κακϊσ και άριςτο υπθρεςιακό Μθτρϊο. 
 
 3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ, θ 
αποηθμίωςθ του Προζδρου και των Μελϊν τθσ Αρχισ, κακϊσ και οι πρόςκετεσ αμοιβζσ του 
προςωπικοφ που υπθρετεί ςε αυτιν με απόςπαςθ. Οι υπθρετοφντεσ με απόςπαςθ λαμβάνουν το 
ςφνολο των αποδοχϊν και επιδομάτων τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ που δεν ςυνδζονται άμεςα με τθν 
ενεργό άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, κακϊσ και τισ προαναφερόμενεσ πρόςκετεσ αμοιβζσ και τισ 
πραγματοποιοφμενεσ υπερωρίεσ. Οι πρόςκετεσ αμοιβζσ δεν υπόκεινται ςε κρατιςεισ υπζρ τρίτων. 
 
«Οι αποδοχζσ του προςωπικοφ που ζχει αποςπαςτεί ι μετακινθκεί ςτθν Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ 
Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ 
και Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, ςυνεχίηουν να καταβάλλονται από τθν 
υπθρεςία προζλευςισ του, κατ` εξαίρεςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του Ν. 4354/2015. Η διάταξθ 
εφαρμόηεται και για το προςωπικό που αποςπάται ι μετακινείται μετά τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ.»10 
 
 4. Η πρόςλθψθ προςωπικοφ εκτόσ του δθμόςιου τομζα ςτθν Α` Μονάδα γίνεται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των νόμων 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α`) και 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α`), όπωσ ιςχφουν. Οι 
προςλαμβανόμενοι αποχωροφν αυτοδικαίωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ τουσ, θ δε παροχι 
υπθρεςίασ ςτισ κζςεισ αυτζσ δεν γεννά οποιοδιποτε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι άλλθ αξίωςθ. Με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν ρυκμίηονται, κατά παρζκκλιςθ από κάκε άλλθ διάταξθ, τα 
κζματα που αφοροφν ςτισ αποδοχζσ και τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ του εν λόγω προςωπικοφ. 
 
 5. Ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ αποφαςίηει για τθν κατανομι των υποκζςεων, κακϊσ και ςε ποιεσ 
περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ εμπλοκι δφο ι και όλων των Μονάδων ςτθν ζρευνα τθσ ίδιασ 
υπόκεςθσ. το τζλοσ κάκε ζτουσ ςυντάςςει ζκκεςθ αναφορικά με τθν απόδοςθ και τθ ςυμπεριφορά 
κάκε αποςπαςμζνου υπαλλιλου τθσ Αρχισ, τθν οποία αποςτζλλει ςτον φορζα από τον οποίο 
προζρχεται ο υπάλλθλοσ. Δφναται ακόμθ να ηθτεί τθν αντικατάςταςθ υπαλλιλου, εφόςον κρίνει τθν 
απόδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά του μθ ικανοποιθτικι. τθν περίπτωςθ αυτι διακόπτεται θ απόςπαςθ 

                                                           
9 Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 προςτζκθκε με τθ παρ.5  άρκρου 182 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016. 
10  Σα δφο τελευταία εδάφια τθσ παρ.3 προςτζκθκαν  με το άρκρο 54 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.  
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του υπαλλιλου και ο φορζασ από τον οποίο προζρχεται προβαίνει υποχρεωτικά ςε αντικατάςταςθ 
του με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1. 
 
 6. Ο Πρόεδροσ και τα Μζλθ τθσ κάκε Μονάδασ μεριμνοφν για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ 
ςυνεχι κατάρτιςθ του προςωπικοφ τθσ, ςυντονίηουν, εποπτεφουν και αξιολογοφν το ζργο του και 
λαμβάνουν μζτρα για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Μονάδασ. 
 
 7. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικϊν, Εξωτερικϊν και Προςταςίασ του Πολίτθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του 
Προζδρου και των Μελϊν τθσ Αρχισ, ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία 
των επί μζρουσ Μονάδων τθσ Αρχισ, το οργανόγραμμα τουσ, ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ, οι 
ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ του Προζδρου, των Μελϊν και του προςωπικοφ τουσ, ο τρόποσ διαχείριςθσ 
των υποκζςεων και θ ςυνεργαςία τουσ με τισ εκνικζσ και τισ αλλοδαπζσ αρχζσ. 
 
 8. Ο Πρόεδροσ, τα Μζλθ και οι υπάλλθλοι τθσ Αρχισ που παραβαίνουν εκ δόλου τα κακικοντα και τισ 
υποχρεϊςεισ του παρόντοσ νόμου υπζχουν, ανεξάρτθτα από τθν ποινικι, και πεικαρχικι ευκφνθ. Η 
πεικαρχικι δίωξθ κατά του Προζδρου αςκείται και θ υπόκεςθ εκδικάηεται από τα όργανα που 
προβλζπονται ςτο φνταγμα και τον Κϊδικα Δικαςτικϊν Λειτουργϊν. Η πεικαρχικι δίωξθ κατά των 
Μελϊν αςκείται από τον Τπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ενϊπιον 
του Πεικαρχικοφ υμβουλίου του άρκρου 18 παρ. 3 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α`). Σα αρμόδια 
πεικαρχικά όργανα αποφαςίηουν ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό τθν απαλλαγι ι τθν παφςθ του 
εγκαλουμζνου. Η πεικαρχικι δίωξθ κατά των υπαλλιλων αςκείται και θ υπόκεςθ εκδικάηεται από τα 
αρμόδια πεικαρχικά όργανα των φορζων από τουσ οποίουσ προζρχονται, μετά από ςχετικι αναφορά 
του Προζδρου τθσ Αρχισ. 
 
 9. Ο Πρόεδροσ, τα Μζλθ και οι υπάλλθλοι τθσ Αρχισ υποβάλλουν κατ` ζτοσ ςτθν Επιτροπι του 
άρκρου 21 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146Α`) τθν προβλεπόμενθ από το ν. 3213/2003 διλωςθ 
περιουςιακισ κατάςταςθσ."11 
 
*** Σο άρκρο 7Γ προςτζκθκε με το άρκρο 2 παρ.2 Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
 
  

                                                           

11 *** Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με τη παρ.6 άρθρου 182 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016. 
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Άρκρο 8 - Κεντρικόσ Συντονιςτικόσ Φορζασ 
 
 1. Σο Τπουργείο Οικονομικϊν λειτουργεί ωσ Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του παρόντοσ νόμου που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, για τθν αξιολόγθςθ και 
ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχετικϊν μθχανιςμϊν και για το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των 
αρμόδιων αρχϊν. το πλαίςιο αυτό ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
 
 α) Εκτιμά και αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων που εφαρμόηονται ανά κατθγορία 
υπόχρεων προςϊπων και το βακμό ςυμμόρφωςθσ αυτϊν προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, ςφμφωνα με 
τον παρόντα νόμο. 
 
 β) Εξετάηει, αναλφει και ςυγκρίνει τισ εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ που του υποβάλλουν οι Αρμόδιεσ αρχζσ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 6 και προτείνει τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων προσ 
ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εποπτείασ. 
 
 γ) Αναλφει, ειδικότερα, τον αρικμό, τθν ποιότθτα και τισ τάςεισ των αναφορϊν υπόπτων ι αςυνθκϊν 
ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων προσ τθν Αρχι, ανά κατθγορία υπόχρεων προςϊπων. 
 
 δ) Επιδιϊκει τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ των αρμόδιων αρχϊν μεταξφ τουσ και 
με τθν Αρχι, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθ διενζργεια κοινϊν ελζγχων, τθν 
υιοκζτθςθ κοινϊν εποπτικϊν πρακτικϊν και τθν παροχι εναρμονιςμζνων οδθγιϊν προσ τα Τπόχρεα 
πρόςωπα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διαφορζσ ςτθ ςυγκρότθςθ, το οικονομικό μζγεκοσ, τισ 
λειτουργικζσ δυνατότθτεσ και τισ επιχειρθματικζσ, ςυναλλακτικζσ ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 
των κατθγοριϊν των υπόχρεων προςϊπων. 
 
 ε) Διοργανϊνει ςυναντιςεισ, ςυςκζψεισ και ςεμινάρια με εκπροςϊπουσ των αρμόδιων αρχϊν, τθσ 
Αρχισ και των υπόχρεων προςϊπων για ανταλλαγι απόψεων, αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων 
και ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και φορείσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και 
καταςτολι των αδικθμάτων του άρκρου 2. 
 
 ςτ) υντονίηει τθ ςφνταξθ μελετϊν, τθ ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ για τθν εξζταςθ επί μζρουσ 
κεμάτων και τθν υποβολι προτάςεων για τθν ανακεϊρθςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κεςμικοφ 
πλαιςίου, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Επιτροπι τρατθγικισ του άρκρου 9, τθν Αρχι και τισ Αρμόδιεσ 
αρχζσ. 
 
 η) Ζχει τθν κεντρικι ευκφνθ για τθ διεκνι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτα κζματα τθσ αρμοδιότθτασ 
του. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τθν προετοιμαςία και το ςυντονιςμό - ο οποίοσ, εφόςον κρίνεται 
αναγκαίο, περιλαμβάνει και τθν πρόςκλθςθ εμπειρογνωμόνων ι εξειδικευμζνου προςωπικοφ από 
άλλεσ υπθρεςίεσ και φορείσ - τθσ ςυμμετοχισ ςτισ διαςκζψεισ, ςυνόδουσ και ομάδεσ εργαςίασ των 
διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων που αςχολοφνται με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων 
από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, ςτουσ οποίουσ θ 
Ελλάδα είναι μζλοσ, ιδίωσ τθσ Ευρωπαϊκισ `Ζνωςθσ, του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Ομάδασ 
Χρθματοπιςτωτικισ Δράςθσ (Financial Action Task Force - FATF). Μεριμνά ακόμα για τθ ςυμπλιρωςθ 
των ερωτθματολογίων που οι οργανιςμοί αυτοί αποςτζλλουν, για τθν υποβολι ςχολίων ι προτάςεων 
προσ αυτοφσ, για τθ ςφνταξθ και υποβολι χεδίων Δράςθσ και για το ςυντονιςμό των απαντιςεων 
ςτισ διενεργοφμενεσ από αυτοφσ αξιολογιςεισ τθσ χϊρασ, ςυνεργαηόμενο με τθν Αρχι, τισ Αρμόδιεσ 
αρχζσ και τουσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ υπόχρεων προςϊπων. Ενθμερϊνεται, τζλοσ, για τισ εξελίξεισ ςε 
άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ι φορείσ, ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν οι Αρμόδιεσ αρχζσ, θ Αρχι ι 
φορείσ εκπροςϊπθςθσ οριςμζνων κατθγοριϊν υπόχρεων προςϊπων, και φροντίηει για τθ διάχυςθ ςε 
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν. 
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 θ) Παρζχει ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ τρατθγικισ του άρκρου 9 πλιρθ ενθμζρωςθ για τθν 
αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Επιτροπισ αυτισ. 
 
 κ) Επικοινωνεί με το φορζα του άρκρου 11, του παρζχει κάκε δυνατι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ και 
αξιολογεί τισ προτάςεισ και ειςθγιςεισ του. 
 
 2. Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ που 
ςυνεργάηεται, όταν απαιτείται, με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν." 
 

*** Σο άρκρο 8 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω  με το άρκρο 3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 

 
 
Άρκρο 9 - Επιτροπι Επεξεργαςίασ Στρατθγικισ και Ρολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του ξεπλφματοσ 
χριματοσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 
 
Επιτροπι Επεξεργαςίασ τρατθγικισ και Πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του ξεπλφματοσ  χριματοσ 
και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 
 
 1. υνιςτάται ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν Επιτροπι Επεξεργαςίασ τρατθγικισ και Πολιτικϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ του ξεπλφματοσ χριματοσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, (εφεξισ: 
Επιτροπι τρατθγικισ). 
 
 2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 
ςυγκροτείται θ Επιτροπι τρατθγικισ με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Πολιτικισ του 
Τπουργείου Οικονομικϊν και μζλθ υψθλόβακμα ςτελζχθ που προτείνονται από τουσ παρακάτω 
φορείσ: 
 
 α) Τπουργείο Οικονομικϊν (Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ, Γενικι Διεφκυνςθ  
Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ και ϊμα  
Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ), 
 
 β) Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ), 
 
 γ) Τπουργείο Εξωτερικϊν, 
 
 δ) Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενικι Γραμματεία για τθν  
Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ), 
 
 ε) Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, 
 
 ςτ) Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ), 
 
 η) Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ  
Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, 
 
 θ) Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 
 
 κ) Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, 
 
 ι) Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων και 
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 ια) Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων. 
 
 3. Οι φορείσ μαηί με τα μζλθ ορίηουν και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, οι οποίοι τουσ αντικακιςτοφν ςε  
περίπτωςθ κωλφματοσ. 
 
 4. Η Επιτροπι τρατθγικισ μπορεί να καλεί, κατά περίπτωςθ, εκπροςϊπουσ άλλων δθμόςιων ι 
ιδιωτικϊν φορζων με ςκοπό τθν εξζταςθ οριςμζνων κεμάτων. 
 
 5. Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Επιτροπι τρατθγικισ παρζχει θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ 
Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν. 
 
 6. Σο ζργο τθσ Επιτροπισ τρατθγικισ ςυνίςταται: 
 
 α) τθν προετοιμαςία και ςχεδιαςμό ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εντοπιςμζνων 
αδυναμιϊν ςτο γενικό μθχανιςμό τθσ χϊρασ με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. 
 
 β) τθ μελζτθ και ςχεδιαςμό των απαραίτθτων μζτρων νομοκετικισ, κανονιςτικισ και οργανωτικισ 
φφςθσ για τθ βελτίωςθ του εποπτικοφ πλαιςίου και τθ ςυμμόρφωςθ τθσ χϊρασ μασ με τα διεκνι 
πρότυπα και απαιτιςεισ. 
 
 γ) τθν ενθμζρωςι τθσ για το μελετθτικό ζργο του Κεντρικοφ υντονιςτικοφ Φορζα, του Σμιματοσ 
Μελετϊν και Διεκνϊν χζςεων τθσ Αρχισ, των αρμόδιων αρχϊν και άλλων φορζων και ςτθν 
αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ αυτϊν των μελετϊν. 
 
 δ) τθν εξζταςθ τρόπων ενίςχυςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Αρχισ όςον αφορά ςτθ ςτελζχωςι 
τθσ με εξειδικευμζνο προςωπικό, τθν αναβάκμιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τθν 
αφξθςθ των αναφορϊν φποπτων και αςφνθκων ςυναλλαγϊν και βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ, μζςω 
τθσ αποτελεςματικότερθσ εποπτείασ των αρμόδιων αρχϊν και μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ και 
οργάνωςθσ άλλων δθμόςιων φορζων για τθν υποβολι αναφορϊν ι διαβίβαςθ πλθροφοριϊν από 
αυτοφσ προσ τθν Αρχι. 
 
 ε) τθν παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν εξελίξεων ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και φορείσ, ιδίωσ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο και ςτθν Ομάδα 
Χρθματοοικονομικισ Δράςθσ (Financial Action Task Force F.A.T.F.). Προσ τοφτο ενθμερϊνεται ςχετικά 
από τον Κεντρικό υντονιςτικό Φορζα, που ζχει τθν αρμοδιότθτα εκπροςϊπθςθσ τθσ χϊρασ ςε 
διεκνείσ οργανιςμοφσ και φορείσ, από τθν Αρχι, από άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ και από τον Φορζα 
Διαβοφλευςθσ του άρκρου 11. 
 
 ςτ) τθν παρακολοφκθςθ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ μασ με τα διεκνι πρότυπα για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ 
τθσ τρομοκρατίασ και τθν ταχεία και αποτελεςματικι εφαρμογι των αποφάςεων του υμβουλίου 
Αςφαλείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν και 
φορζων, ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και τθσ διαςποράσ 
όπλων μαηικισ καταςτροφισ. 
 
 η) τθ διαρκι ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ των Τπουργείων και φορζων τθσ παραγράφου 2 και ςτθν 
προϊκθςθ διμερϊν ι πολυμερϊν μνθμονίων ςυνεργαςίασ. 
 
 θ) τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό τομζα, με ςκοπό τθν ανταλλαγι 
εμπειριϊν και τθ μελζτθ των αναγκαίων προςαρμογϊν που απαιτοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ 
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ςυνειςφοράσ των προςϊπων του ιδιωτικοφ τομζα, για τθν αντιμετϊπιςθ των αδικθμάτων του άρκρου 
2. 
 
 7. Η Επιτροπι τρατθγικισ ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου, τουλάχιςτον μία φορά 
το δίμθνο και εκτάκτωσ, με πρωτοβουλία του ιδίου. Ο Πρόεδροσ μπορεί να ςυγκαλεί ζκτακτεσ 
ςυνεδριάςεισ με οριςμζνα μζλθ που ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι/και να ανακζτει ςε 
υποεπιτροπζσ τθν εξζταςθ εξειδικευμζνων κεμάτων. Η Επιτροπι τρατθγικισ ςυντάςςει Κανονιςμό 
Λειτουργίασ που εγκρίνει ο Τπουργόσ Οικονομικϊν. Με τον Κανονιςμό ορίηεται ο τρόποσ κατάρτιςθσ 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των ςυνεδριάςεων, λιψθσ αποφάςεων, οργάνωςθσ τθσ γραμματειακισ και 
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ και άλλα ςχετικά κζματα. 
 
 8. Η Επιτροπι τρατθγικισ καταρτίηει ετιςια ζκκεςθ που υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και 
Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, ςτθν οποία περιγράφονται οι ενζργειεσ και δραςτθριότθτζσ τθσ και 
προτείνονται πολιτικζσ και ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ του μθχανιςμοφ τθσ χϊρασ 
μασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ των αδικθμάτων του άρκρου 2. Η ζκκεςθ 
υποβάλλεται εντόσ του Ιανουαρίου εκάςτου ζτουσ. 
 
 9. Οι πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ τρατθγικισ 
κεωροφνται εμπιςτευτικζσ.» 
 
*** Σο άρκρο 9 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 57 Ν.4370/2016,ΦΕΚ Α 37/7.3.2016. 
 
Άρκρο 10 - Άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
 
 1. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, οι οποίεσ ςυγκεντρϊνουν και 
καταχωροφν ςτοιχεία και ζγγραφα για αγοραπωλθςίεσ ακινιτων πάςθσ φφςεωσ ι ειςπράττουν τουσ 
ςχετικοφσ φόρουσ και τζλθ, λαμβάνουν τα αναγκαία οργανωτικά μζτρα για τον εντοπιςμό πικανϊν 
περιπτϊςεων διάπραξθσ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ νόμου μζςω αυτϊν των 
ςυναλλαγϊν. Σα μζτρα αυτά είναι ςυμπλθρωματικά με αυτά που ελζγχουν το πόκεν ζςχεσ των 
αγοραςτϊν ακινιτων και προβλζπουν διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ του βακμοφ κινδφνου με 
κατθγοριοποίθςθ των ςυναλλαγϊν και των ςυναλλαςςομζνων, φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, που 
παρουςιάηουν μεγαλφτερο κίνδυνο και απαιτοφν αυξθμζνο ζλεγχο. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ορίηονται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, οι αρμοδιότθτεσ εκάςτθσ, ο τρόποσ 
ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχεσ αλλοδαπζσ υπθρεςίεσ ι φορείσ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ και οι τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω μζτρων. 
 
 2. Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ και φορολογικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και θ Τπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων 
(ΤΠ.Ε.Ε.) του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν λαμβάνουν τα αναγκαία οργανωτικά μζτρα για 
τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ χρθςιμοποίθςθσ του διαςυνοριακοφ και εςωτερικοφ εμπορίου με 
κοπό τθ διάπραξθ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ νόμου. Σα μζτρα αυτά 
προβλζπουν διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ του βακμοφ κινδφνου αναλόγωσ του είδουσ και τθσ ποςότθτασ 
των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και αγακϊν, τθ χϊρα προζλευςθσ ι προοριςμοφ, τθ 
ςυμβατότθτα των ανωτζρω ςτοιχείων με τθν οικονομικι επιφάνεια και τισ επιχειρθματικζσ, εμπορικζσ 
ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ των ςυναλλαςςομζνων, τθν αξιοπιςτία των μεταφορικϊν εταιρειϊν 
και κάκε άλλο ςχετικό ςτοιχείο. Οι ανωτζρω αρχζσ ςυνεργάηονται και διαςταυρϊνουν ςτοιχεία με 
άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κακϊσ και με τα πιςτωτικά 
ιδρφματα που διενεργοφν, άμεςα ι ζμμεςα, ςυναλλαγζσ ςυνδεόμενεσ με τισ ωσ άνω εμπορικζσ 
πράξεισ ι ζχουν επιχειρθματικι ςχζςθ με τουσ ςυναλλαςςομζνουσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ορίηονται οι επί μζρουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, οι αρμοδιότθτεσ εκάςτθσ, 
οι διαδικαςίεσ και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω μζτρων. 
 



Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων &       ςελ. 33 από 73 

Μελετϊν  

 

 3. Οι αρμόδιεσ φορολογικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και θ Τπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ 
και άλλων Τπουργείων ι δθμόςιων φορζων που τθροφν μθτρϊα εταιρειϊν κάκε νομικισ μορφισ τα 
οποία αφοροφν τθ ςφςταςθ, λειτουργία, αλλαγζσ του καταςτατικοφ ι των εγγράφων ςφςταςθσ, τουσ 
ιδρυτζσ, εταίρουσ ι μετόχουσ ι εγκρίνουν αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου ι ζχουν άλλεσ ςχετικζσ 
αρμοδιότθτεσ, λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ και καταςτολι χρθςιμοποίθςθσ 
εταιρειϊν ι εταιρικϊν ςχθμάτων για ςκοποφσ διάπραξθσ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3 του 
παρόντοσ νόμου. τα μζτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίωσ: 
 
 α) ο ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ φερεγγυότθτασ των εταίρων και μετόχων, μελϊν διοικθτικϊν 
ςυμβουλίων ι διευκυντικϊν ςτελεχϊν, 
 
 β) ο κακοριςμόσ διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ τθσ νόμιμθσ προζλευςθσ των αρχικϊν και νζων  
κεφαλαίων, ιδίωσ κατά τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ανωνφμων εταιρειϊν, ειςθγμζνων ςε 
οργανωμζνθ αγορά ι μθ, 
 
 γ) θ αυξθμζνθ εποπτεία για τθν ορκι και νόμιμθ χριςθ των εκνικϊν και κοινοτικϊν επιδοτιςεων, 
χορθγιςεων και άλλων ενιςχφςεων προσ εταιρείεσ και άλλεσ επιχειριςεισ ι φυςικά πρόςωπα. 
 
 Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ ι των κατά  
περίπτωςθ αρμόδιων Τπουργϊν και με αποφάςεισ των αρμόδιων εποπτικϊν δθμόςιων αρχϊν και 
φορζων ορίηονται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, οι επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ τουσ, οι διαδικαςίεσ και 
τεχνικζσ λεπτομζρειεσ ςυγκεκριμζνων δράςεων και ενεργειϊν, με βάςθ τθν εκτίμθςθ του βακμοφ 
κινδφνου και τθ ςχζςθ κόςτουσ-οφζλουσ ωσ προσ τθν επιβολι πρόςκετων υποχρεϊςεων των 
εταιρειϊν ι πρόςκετων ελζγχων των αρχϊν και υπθρεςιϊν, με κοπό τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 
των ανωτζρω μζτρων. 
 
 4. Με κοινζσ αποφάςεισ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν και των κατά περίπτωςθ  
αρμόδιων Τπουργϊν για τθν αδειοδότθςθ, καταχϊρθςθ, επιχοριγθςθ ι ζλεγχο των εταιρειϊν, 
οργανιςμϊν, οργανϊςεων, ςωματείων και άλλων μορφϊν ενϊςεων προςϊπων μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα, κακορίηονται τρόποι, μζτρα και διαδικαςίεσ για τθν αποτροπι χρθςιμοποίθςθσ των 
ανωτζρω για ςκοποφσ διάπραξθσ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ νόμου. τα 
μζτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίωσ θ τιρθςθ μθτρϊου των ανωτζρω από αρμόδια αρχι, ανά 
κατθγορία, θ υποχρεωτικι διεκπεραίωςθ των κυριότερων ςυναλλαγϊν τουσ μζςω πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων και θ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων επί αυτϊν από αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ, 
ανάλογα με το βακμό κινδφνου. 
 
 5. Οι υπθρεςίεσ του Τπουργείου Εξωτερικϊν, που είναι αρμόδιεσ για τθν εποπτεία και επιχοριγθςθ 
μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων ι μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα 
για τθν ορκι διαχείριςθ των επιδοτιςεων, επιχορθγιςεων ι χορθγιςεων πάςθσ φφςεωσ και ιδίωσ 
όταν τα κεφάλαια αυτά διατίκενται για προγράμματα κάκε είδουσ ςε χϊρεσ με υψθλό δείκτθ 
διαφκοράσ ι εγκλθματικότθτασ ι ευάλωτεσ ςτθν τρομοκρατία. 
 
 6. Σα Τπουργεία, οι Αρμόδιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ και οι άλλοι δθμόςιοι φορείσ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 5 του παρόντοσ άρκρου αναφζρουν χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Επιτροπι κάκε 
περίπτωςθ για τθν οποία υπάρχουν ενδείξεισ ι υπόνοιεσ απόπειρασ ι διάπραξθσ των αδικθμάτων των 
άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ νόμου, ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ μποροφν 
αρμοδίωσ να προβοφν. 
 
Άρκρο 11 - Φορζασ διαβοφλευςθσ ιδιωτικοφ τομζα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 
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 1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν ςυγκροτείται ειδικόσ Φορζασ από φορείσ 
εκπροςϊπθςθσ των κατθγοριϊν των υπόχρεων προςϊπων, με τθν επωνυμία "Φορζασ διαβοφλευςθσ 
ιδιωτικοφ τομζα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 
και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ" (εφεξισ: Φορζασ). 
 
 2. Ωσ Πρόεδροσ του Φορζα ορίηεται ο γενικόσ γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ`Ενωςθσ Σραπεηϊν. Σα μζλθ 
προτείνονται από τουσ επί μζρουσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ των κατθγοριϊν των υπόχρεων προςϊπων. 
Η κθτεία των ανωτζρω είναι τριετισ και δφναται να ανανεϊνεται. 
 
 3. Ζδρα του Φορζα ορίηονται τα γραφεία τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Σραπεηϊν. Ο Φορζασ ςυνεδριάηει 
τακτικϊσ τουλάχιςτον τρεισ φορζσ το ζτοσ, εκτάκτωσ δε με πρωτοβουλία του Προζδρου. τθν πρϊτθ 
ςυνεδρίαςθ ο Πρόεδροσ και τα μζλθ γνωςτοποιοφν τουσ αναπλθρωτζσ που τουσ αντικακιςτοφν ςε 
περίπτωςθ κωλφματοσ. 
 
 4. Ο Πρόεδροσ μπορεί να καλεί οριςμζνα μόνο μζλθ ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ, για εξζταςθ 
ςυγκεκριμζνων κεμάτων που αφοροφν αυτά τα μζλθ. 
 
 5. Η Ολομζλεια του Φορζα καταρτίηει Κανονιςμό Λειτουργίασ, που εγκρίνεται από τον Τπουργό 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν. ε αυτόν προςδιορίηονται οι διαδικαςίεσ ςφγκλθςθσ των ςυνεδριάςεων, 
θ τιρθςθ πρακτικϊν, ο τρόποσ κατάρτιςθσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των ςυνεδριάςεων, θ 
γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλα τεχνικά κζματα και λεπτομζρειεσ. 
 
 6. Ο Κανονιςμόσ περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ και δράςεισ του Φορζα οι οποίεσ ενδεικτικά είναι: 
 
 α) θ ςυνεργαςία και διαβοφλευςθ των ςυμμετεχόντων για τθν αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων τουσ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο, 
 
 β) θ ανταλλαγι τθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ τουσ επί των διεκνϊν εξελίξεων, θ μελζτθ ςυγκεκριμζνων 
προβλθμάτων και ο εντοπιςμόσ ευάλωτων τομζων ι κλάδων ι καταςτάςεων ωσ προσ τουσ κινδφνουσ 
τθσ απόπειρασ ι διάπραξθσ των αδικθμάτων του άρκρου 2, 
 
 γ) θ παροχι διευκρινιςτικϊν οδθγιϊν προσ τα Τπόχρεα πρόςωπα, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν 
οποία ανικουν, για τθν αντιμετϊπιςθ οριςμζνων τεχνικϊν κεμάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου και των κανονιςτικϊν αποφάςεων των αρμόδιων αρχϊν, 
 
 δ) θ διάχυςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε εκκζςεισ τυπολογίασ ελλθνικϊν φορζων και 
διεκνϊν οργανιςμϊν, θ μελζτθ και θ ανάλυςθ αυτϊν και θ υποβολι προτάςεων προσ τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ανακφπτουν, 
 
 ε) θ ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ για τθν εξζταςθ κεμάτων που αφοροφν όλουσ ι μερικοφσ από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ, ιδίωσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν, 
μζτρων και πρακτικϊν για τον εντοπιςμό φποπτων ι αςυνθκϊν ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων και τθ 
βελτίωςθ αυτϊν, με κοπό τθν πλθρζςτερθ ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων προςϊπων προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
 
 ςτ) θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων, θμερίδων ι ςυναντιςεων και θ ζκδοςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ με κοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των υπόχρεων προςϊπων ςτουσ κινδφνουσ που 
ενζχουν τα αδικιματα του άρκρου 2 για τθν κοινωνία, τθν αξιοπιςτία και φιμθ τουσ, κακϊσ και τθν 
ενθμζρωςθ τουσ για τθν ενδεχόμενθ πεικαρχικι, διοικθτικι ι ποινικι ευκφνθ τουσ από τθ μθ τιρθςθ 
των υποχρεϊςεων τουσ. 
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 7. ε εξετάςεισ τθσ χϊρασ μασ από διεκνείσ οργανιςμοφσ ι φορείσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των 
διεκνϊν προτφπων όςον αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ των αδικθμάτων του άρκρου 2, ο Φορζασ και οι 
φορείσ εκπροςϊπθςθσ των υπόχρεων προςϊπων ςυνεργάηονται με τισ Αρμόδιεσ αρχζσ και 
ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι. 
 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το  το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011: 
   "3. Όπου ςτο ν. 3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο 
"Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου". 

 
8. Ο Φορζασ καταρτίηει εντόσ των δφο πρϊτων μθνϊν κάκε ζτουσ, ενθμερωτικι ζκκεςθ για τισ 
δραςτθριότθτεσ του κατά το προθγοφμενο ζτοσ τθν οποία υποβάλλει ςτισ Αρμόδιεσ αρχζσ, ςτθν 
Επιτροπι, ςτθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι και ςτθν Επιτροπι τρατθγικισ. Η ζκκεςθ πρζπει να είναι 
διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ`Ενωςθσ Σραπεηϊν. Η πρϊτθ ζκκεςθ υποβάλλεται το ζτοσ 
2009. 
 
 9. Οι πλθροφορίεσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα δεν επιτρζπεται να δθμοςιοποιοφνται. Ο 
Πρόεδροσ μπορεί να ειςθγθκεί ςτθν Ολομζλεια τα κριτιρια και τισ κατθγορίεσ εμπιςτευτικϊν 
πλθροφοριϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΔΕΟΥΣΑ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΡΕΛΑΤΘ 
 
Άρκρο 12 -Ρεριπτϊςεισ εφαρμογισ δζουςασ επιμζλειασ 
 
Σα Τπόχρεα πρόςωπα εφαρμόηουν τα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ ωσ προσ τον πελάτθ ςτισ εξισ 
περιπτϊςεισ: 
 
 α) όταν ςυνάπτουν επιχειρθματικζσ ςχζςεισ, 
 
 β) όταν διενεργοφν περιςταςιακζσ ςυναλλαγζσ που ανζρχονται ςε ποςό τουλάχιςτον δεκαπζντε 
χιλιάδων (15.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα από το αν θ ςυναλλαγι διενεργείται με μία μόνθ πράξθ ι με 
περιςςότερεσ, μεταξφ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια ςχζςθ, 
 
 γ) όταν υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ι διάπραξθ αδικθμάτων του άρκρου 2, ανεξάρτθτα από κάκε 
παρζκκλιςθ, εξαίρεςθ ι όριο ποςοφ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 13, των 
παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 14 και των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρκρου 17, 
 
 δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίεσ για τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθν καταλλθλότθτα των ςτοιχείων 
που ςυγκεντρϊκθκαν προθγουμζνωσ για τθν πιςτοποίθςθ και επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ του 
πελάτθ, άλλου προςϊπου για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί ο πελάτθσ και του πραγματικοφ 
δικαιοφχου ι των πραγματικϊν δικαιοφχων του πελάτθ. 
 
Άρκρο 13 - Μζτρα ςυνικουσ δζουςασ επιμζλειασ 
 
1. Σα μζτρα τθσ ςυνικουσ δζουςασ επιμζλειασ που εφαρμόηουν τα υπόχρεα πρόςωπα ωσ προσ τον 
πελάτθ περιλαμβάνουν: 
 
 α) Σθν πιςτοποίθςθ και τθν επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ βάςει εγγράφων, δεδομζνων ι 
πλθροφοριϊν από αξιόπιςτεσ και ανεξάρτθτεσ πθγζσ. 
 
 β) Σθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του πραγματικοφ δικαιοφχου ι των πραγματικϊν δικαιοφχων τθσ 
εταιρείασ -πελάτθ, τθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων και τθ λιψθ εφλογων μζτρων, αναλόγωσ 
του βακμοφ κινδφνου, για επαλικευςθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ τουσ ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι το 
υπόχρεο πρόςωπο γνωρίηει τον πραγματικό δικαιοφχο ι τουσ πραγματικοφσ δικαιοφχουσ. Σα 
ανωτζρω ιςχφουν και για άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί ο 
πελάτθσ. Όςον αφορά άλλα νομικά πρόςωπα, εμπιςτεφματα (trusts) και ανάλογα νομικά ςχιματα, τα 
Τπόχρεα πρόςωπα λαμβάνουν εφλογα μζτρα, αναλόγωσ του βακμοφ κινδφνου, για να κατανοιςουν 
τθ διάρκρωςθ τθσ κυριότθτασ και του ελζγχου του πελάτθ. Ωσ κίνδυνοσ νοείται θ ςοβαρι πικανότθτα 
εμπλοκισ του πελάτθ ςε διάπραξθ ι απόπειρα διαπράξεωσ αδικιματοσ των άρκρων 2 και 3. 
 
«γ) Σθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για το ςκοπό και τθ ςκοποφμενθ φφςθ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ ι 
ςθμαντικϊν ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων του πελάτθ ι του πραγματικοφ δικαιοφχου και τθν 
επαλικευςθ των ειςοδθμάτων των ανωτζρω από τα πιςτωτικά ιδρφματα και τουσ 
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ με βάςθ προςκομιηόμενο πρόςφατο εκκακαριςτικό ςθμείωμα 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, πλθν των περιπτϊςεων που ο πελάτθσ δεν υποχρεοφται να υποβάλει 
διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ.» 

*** Σο ςτοιχείο γϋ,όπωσ είχε αντικαταςτακεί με τθν παρ.1 άρκρ.13 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 
40,αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.7 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 

 
 δ) Σθν εξζταςθ με ιδιαίτερθ προςοχι κάκε ςυναλλαγισ ι δραςτθριότθτασ, θ οποία από τθ φφςθ τθσ 
ι από τα ςτοιχεία που αφοροφν το πρόςωπο ι τθν ιδιότθτα του ςυναλλαςςομζνου μπορεί να 
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ςυνδεκεί με νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι με χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ. τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνονται ιδίωσ οι πολφπλοκεσ ι αςυνικιςτα μεγάλεσ 
ςυναλλαγζσ και όλα τα αςυνικιςτα είδθ ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται χωρίσ προφανι 
οικονομικό ι ςαφι νόμιμο λόγο. 
 
 ε) Σθ λιψθ κάκε άλλου πρόςφορου μζτρου ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ κατάρτιςθσ τθσ 
ςυναλλαγισ και τθσ άρνθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ι άςκθςθσ δραςτθριοτιτων, εφόςον δεν ζχουν 
ικανοποιθκεί οι όροι τθσ πιςτοποίθςθσ και επαλικευςθσ τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ. 
 
 ςτ) Σθν άςκθςθ ςυνεχοφσ εποπτείασ όςον αφορά τθν επιχειρθματικι ςχζςθ, με ενδελεχι εξζταςθ των 
ςυναλλαγϊν και δραςτθριοτιτων των ωσ άνω προςϊπων κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ επιχειρθματικισ 
ςχζςθσ, προκειμζνου τα Τπόχρεα πρόςωπα να διαπιςτϊνουν ότι οι ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ 
ςυνάδουν με τισ γνϊςεισ που ζχουν για τον πελάτθ και τον πραγματικό δικαιοφχο, τισ επαγγελματικζσ 
δραςτθριότθτεσ τουσ και τα χαρακτθριςτικά του εκτιμϊμενου κινδφνου και εφόςον απαιτείται, τθν 
προζλευςθ των κεφαλαίων, ςφμφωνα με κριτιρια που δφνανται να ορίηουν οι Αρμόδιεσ αρχζσ. Σα 
Τπόχρεα πρόςωπα διαςφαλίηουν επιπλζον τθν τιρθςθ ενθμερωμζνων εγγράφων, δεδομζνων ι 
πλθροφοριϊν. 
 
 2. Ειδικά τα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί ςυνεκτιμοφν και το ςυνολικό 
χαρτοφυλάκιο το οποίο διατθρεί ο ςυναλλαςςόμενοσ ςε αυτά και ενδεχομζνωσ ςε άλλεσ εταιρείεσ 
του ομίλου ςτον οποίο ανικει το υπόχρεο πρόςωπο, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 32 του 
παρόντοσ νόμου, προκειμζνου να εξακριβϊςουν τθ ςυνάφεια και ςυμβατότθτα τθσ εξεταηόμενθσ 
ςυναλλαγισ με το χαρτοφυλάκιο ι τα χαρτοφυλάκια αυτά. 
 
 3. Όταν ο ςυμβαλλόμενοσ ι ςυναλλαςςόμενοσ ενεργεί για λογαριαςμό άλλου, εκτόσ από τθν 
απόδειξθ τθσ δικισ του ταυτότθτασ κατά τθν παράγραφο 1 οφείλει να προβαίνει ςε ςχετικι διλωςθ 
και να αποδεικνφει τα ςτοιχεία του τρίτου, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, για λογαριαςμό του 
οποίου ενεργεί. Σα υπόχρεα πρόςωπα ςε κάκε περίπτωςθ οφείλουν να εξακριβϊςουν τθν αλικεια 
και των ςτοιχείων αυτϊν και όταν ο ςυμβαλλόμενοσ ι ςυναλλαςςόμενοσ δεν προβεί ςτθν ωσ άνω 
διλωςθ, αλλά υπάρχει βάςιμθ αμφιβολία για το αν ενεργεί για δικό του λογαριαςμό ι υπάρχει 
βεβαιότθτα ότι ενεργεί για λογαριαςμό άλλου. 
 
 4. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ δθμιουργθκοφν αμφιβολίεσ ςτο υπόχρεο 
πρόςωπο για το αν οι ςυμβαλλόμενοι ι ςυναλλαςςόμενοι ενεργοφν για ίδιο λογαριαςμό ι ςε 
περίπτωςθ βεβαιότθτασ για το ότι δεν ενεργοφν για ίδιο λογαριαςμό, τα Τπόχρεα πρόςωπα 
λαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα, προκειμζνου να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για τθν πραγματικι 
ταυτότθτα των προςϊπων για λογαριαςμό των οποίων αυτοί ενεργοφν. 
 
 5. Σα Τπόχρεα πρόςωπα εφαρμόηουν, τθν κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι και ανάλογα με το βακμό 
κινδφνου, τισ διαδικαςίεσ δζουςασ επιμζλειασ όχι μόνο ςτουσ νζουσ αλλά και ςτουσ υφιςτάμενουσ 
πελάτεσ. Με αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν δφναται να κακορίηονται τα κριτιρια και ο τρόποσ 
εφαρμογισ των διαδικαςιϊν δζουςασ επιμζλειασ ςτουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ. 
 
 6. ε περίπτωςθ κοινϊν λογαριαςμϊν κατακζςεων, τίτλων ι άλλθσ φφςεωσ χρθματοοικονομικϊν 
προϊόντων, οι δικαιοφχοι των λογαριαςμϊν αυτϊν κεωροφνται ωσ πελάτεσ και εφαρμόηονται γι` 
αυτοφσ οι διαδικαςίεσ δζουςασ επιμζλειασ. 
 
 7. Με αποφάςεισ των αρμοδίων αρχϊν δφναται να εξειδικεφονται διατάξεισ του Κανονιςμοφ ΕΚ 
1781/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (L 345/8.12.2006), όςον αφορά τα 
ςτοιχεία του πλθρωτι ςτθν θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων. 
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 8. Όταν υπόχρεο φυςικό πρόςωπο αναλαμβάνει επαγγελματικι δραςτθριότθτα ωσ υπάλλθλοσ 
υπόχρεου νομικοφ προςϊπου, οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον παρόντα νόμο βαρφνουν το 
νομικό πρόςωπο και όχι το φυςικό. Αν αναλαμβάνει επαγγελματικι δραςτθριότθτα ωσ υπάλλθλοσ ι 
ςυνεργαηόμενοσ με οποιαδιποτε ςφμβαςθ ι ςυμφωνία με μθ υπόχρεο νομικό πρόςωπο, το υπόχρεο 
φυςικό πρόςωπο τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον παρόντα νόμο, ςφμφωνα με τισ 
αποφάςεισ τθσ αρμόδιασ αρχισ που εποπτεφει τθν κατθγορία των υπόχρεων προςϊπων ςτθν οποία 
ανικει το ανωτζρω φυςικό πρόςωπο. 
 
 9. Αν ςε μία ςυναλλαγι ι ςε ςειρά ςυνδεόμενων ςυναλλαγϊν ςυμμετζχουν κακ` οιονδιποτε τρόπο 
δφο ι περιςςότερα πιςτωτικά ιδρφματα, χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί ι άλλα Τπόχρεα πρόςωπα, 
κακζνασ από αυτοφσ οφείλει να εφαρμόςει τα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Δ`. Σα ανωτζρω ιςχφουν ιδίωσ για αςφαλιςτικά ςυμβόλαια, 
αγοραπωλθςίεσ μετοχϊν, ςυμβολαίων παραγϊγων, ομολόγων ι άλλων χρθματοπιςτωτικϊν 
προϊόντων και για ςυναλλαγζσ με κάρτεσ οποιαςδιποτε φφςεωσ. 
 
 10. Σα Τπόχρεα πρόςωπα εφαρμόηουν τισ διαδικαςίεσ δζουςασ επιμζλειασ ωσ προσ τον πελάτθ, κατά 
τθν παράγραφο 1, αλλά μποροφν να κακορίηουν τθν ζκταςθ των μζτρων αυτϊν ανάλογα με το βακμό 
κινδφνου, ο οποίοσ εξαρτάται από το είδοσ και το οικονομικό μζγεκοσ του πελάτθ, τθσ 
επιχειρθματικισ ςχζςθσ, του προϊόντοσ ι τθσ ςυναλλαγισ, ςυμμορφοφμενα με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ 
των αρμόδιων αρχϊν που λαμβάνονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 6. Σα Τπόχρεα 
πρόςωπα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξουν ςτισ Αρμόδιεσ αρχζσ ότι θ ζκταςθ των μζτρων είναι 
ανάλογθ με τουσ κινδφνουσ των αδικθμάτων του άρκρου 2, ότι εφαρμόηουν αυτά τα μζτρα με 
ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα και ότι ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν. 
 

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βλζπε ςχετικι ΤΑ 1051027/20340/ΔΕ-Ε/22.4.2010 (ΦΕΚ Βϋ605/7.5.2010) 
"Οριςμόσ εγγράφων και ςτοιχείων για τθν πιςτοποίθςθ και επαλικευςθ από τα Τπόχρεα 
πρόςωπα τθσ ταυτότθτασ των πελατϊν κατά τθν εφαρμογι των μζτρων δζουςασ επιμζλειασ του 
ν. 3691/2008." 

Άρκρο 14 - Χρόνοσ εφαρμογισ δζουςασ επιμζλειασ 
 
 
1. Η πιςτοποίθςθ και επαλικευςθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ του πελάτθ, άλλου προςϊπου για 
λογαριαςμό του οποίου ενεργεί ο πελάτθσ και του πραγματικοφ δικαιοφχου πραγματοποιείται πριν 
από τθ ςφναψθ επιχειρθματικϊν ςχζςεων ι τθ διενζργεια τθσ ςυναλλαγισ. 
 
 2. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1, επιτρζπεται να ολοκλθρϊνεται θ επαλικευςθ των ςτοιχείων 
ταυτότθτασ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 1 προςϊπων κατά τθ ςφναψθ επιχειρθματικϊν 
ςχζςεων, εφόςον αυτό απαιτείται για να μθν διακοπεί θ ομαλι διεξαγωγι των ςυναλλαγϊν και 
εφόςον ο κίνδυνοσ διάπραξθσ των αδικθμάτων του άρκρου 2 είναι μικρόσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι 
εν λόγω διαδικαςίεσ επαλικευςθσ περατϊνονται το ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν αρχικι επαφι. 
 
 3. Κατά παρζκκλιςθ των παραγράφων 1 και 2, όςον αφορά τισ δραςτθριότθτεσ που εντάςςονται ςτισ 
αςφάλειεσ ηωισ, επιτρζπεται θ επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ του αςφαλιςμζνου ι/ και του δικαιοφχου 
του αςφαλίςματοσ και του πραγματικοφ δικαιοφχου να πραγματοποιείται μετά τθ ςφναψθ τθσ 
επιχειρθματικισ ςχζςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ επαλικευςθ πραγματοποιείται το ςυντομότερο 
δυνατόν και οπωςδιποτε πριν ο δικαιοφχοσ ι ο αςφαλιςμζνοσ προβεί ςε ςυναλλαγι, ιδίωσ πριν 
αςκιςει δικαιϊματα που του παρζχει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Επαλικευςθ επίςθσ 
πραγματοποιείται ςτθν περίπτωςθ του δεφτερου εδαφίου του ςτοιχείου α` τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 17. 
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 4. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το υπόχρεο πρόςωπο δεν μπορεί να ςυμμορφωκεί με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου ι των περιπτϊςεων α` ζωσ γ` και ςτ` τθσ παρ. 1 
του άρκρου 13, δεν εκτελεί τθ ςυναλλαγι, δεν ςυνάπτει επιχειρθματικι ςχζςθ ι διακόπτει οριςτικά 
αυτιν και εξετάηει αν ςυντρζχει υποχρζωςθ αναφοράσ ςτθν Επιτροπι. Σο προθγοφμενο εδάφιο δεν 
εφαρμόηεται ωσ προσ τουσ δικθγόρουσ όταν ενεργοφν ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ νομικισ 
κατάςταςθσ των πελατϊν τουσ ι εκτελοφν δραςτθριότθτεσ ωσ υπεραςπιςτζσ ι ωσ εκπρόςωποι των 
πελατϊν τουσ ςε δικαςτικζσ διαδικαςίεσ ι ςχετικά με αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ παροχισ ςυμβουλϊν για τθν ζναρξθ δικαςτικισ διαδικαςίασ ι τθν αποφυγι τθσ. 
 
Άρκρο 15 -Ανϊνυμοι λογαριαςμοί 
 
Σα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί δεν επιτρζπεται να τθροφν μυςτικοφσ, 
ανϊνυμουσ ι μόνον αρικμθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι ανϊνυμα βιβλιάρια κατακζςεων ι λογαριαςμοφσ 
με εικονικά ονόματα ι λογαριαςμοφσ που δεν ζχουν το πλιρεσ όνομα του δικαιοφχου τουσ, ςφμφωνα 
με τα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ. 
 
Άρκρο 16 - Καηίνο 
 
1. Σα Καηίνο που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα οφείλουν να εξακριβϊνουν τθν ταυτότθτα των πελατϊν 
τουσ κατά τθν είςοδο τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των παιγνίων και να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα 
για εντοπιςμό φποπτων περιπτϊςεων που είναι πικανό να ςυνδζονται με παράνομα ζςοδα ι με 
απόπειρα ι διάπραξθ των αδικθμάτων του άρκρου 2. Ιδίωσ πρζπει να εξετάηουν: 
 
 α) πελάτεσ που διακζτουν ςθμαντικά ποςά ςε παίγνια κάκε είδουσ, όταν από τα ςτοιχεία που 
διακζτει το Καηίνο ο πελάτθσ δεν ζχει ι δεν φαίνεται να ζχει τθν ανάλογθ οικονομικι επιφάνεια και 
 
 β) περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο πελάτθσ κερδίηει ςθμαντικά ποςά ςε παίγνια του Καηίνο και 
υπάρχουν ενδείξεισ διάπραξθσ των αδικθμάτων του άρκρου 2. 
 
 2. Εφόςον τα Καηίνο τθροφν μθτρϊο για τισ πλθρωμζσ κερδϊν και για τθν εξόφλθςθ των μαρκϊν επ` 
ονόματι πελατϊν, αυτά διατθροφνται τουλάχιςτον επί μία πενταετία ςφμφωνα με διαδικαςίεσ 
οριηόμενεσ ςτισ αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου αποφάςεισ τθσ αρμόδιασ 
αρχισ των Καηίνο. Σα ςτοιχεία αυτά είναι διακζςιμα ςε ελζγχουσ τθσ αρμόδιασ αρχισ και τθσ 
Επιτροπισ. 
 
 3. Οι ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται και ςτα Καηίνο που λειτουργοφν ςε πλοία με ελλθνικι 
ςθμαία. 
 
 4. Με αποφάςεισ τθσ αρμόδιασ αρχισ εξειδικεφονται τα αναφερόμενα ςτισ παραπάνω  
παραγράφουσ μζτρα και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων Καηίνο που προβλζπονται ςτον 
παρόντα νόμο. 
 
Άρκρο 17 - Απλουςτευμζνθ δζουςα επιμζλεια ωσ προσ τον πελάτθ 
 
1. Κατά παρζκκλιςθ των ςτοιχείων α`, β` και δ` του άρκρου 12 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 και 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14, τα Τπόχρεα πρόςωπα δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ που 
προβλζπουν οι εν λόγω διατάξεισ όταν ο πελάτθσ είναι πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματοπιςτωτικόσ 
οργανιςμόσ που εδρεφει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε τρίτθ χϊρα θ οποία επιβάλλει υποχρεϊςεισ 
τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ προσ αυτζσ τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ και το ίδρυμα ι ο οργανιςμόσ που 
εδρεφει ςτθν τρίτθ χϊρα τελεί υπό εποπτεία όςον αφορά τθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ υποχρεϊςεισ 
αυτζσ. 
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 2. Κατά παρζκκλιςθ των ςτοιχείων α`, β` και δ` του άρκρου 12 τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και τθσ παρ. 
1 του άρκρου 14, τα Τπόχρεα πρόςωπα δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ επαλικευςθσ τθσ 
ταυτότθτασ, όταν οι πελάτεσ είναι: 
 
 α) Εταιρείεσ των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςε μία ι περιςςότερεσ οργανωμζνεσ αγορζσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ195 Α`), ι τθσ νομοκεςίασ 
άλλου κράτουσ - μζλουσ, ςυμβατισ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/39/ΕΚ (L145/30.4.2004), 
 
 β) εταιρείεσ που λειτουργοφν ωσ οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 2 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α`) και εταιρείεσ που λειτουργοφν ωσ οργανιςμοί ςυλλογικϊν 
επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ, εδρεφουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διζπονται από διατάξεισ τθσ 
νομοκεςίασ του κράτουσ τθσ ζδρασ τουσ που είναι ςυμβατζσ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 85/611/ΕΟΚ 
(L 375/ 31.12.1985), όπωσ ιςχφει, 
 
 γ) ελλθνικι δθμόςια αρχι ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ που 
ανικει κατά 51% τουλάχιςτον ςτο Δθμόςιο, 
 
 δ) δθμόςιεσ αρχζσ ι δθμόςιοι οργανιςμοί οι οποίοι πλθροφν όλα τα ακόλουκα κριτιρια: 
 
 i) τουσ ζχει ανατεκεί δθμόςιο λειτοφργθμα ςφμφωνα με τθ υνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τισ 
υνκικεσ για τισ Κοινότθτεσ ι το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, 
 
 ii) θ ταυτότθτα τουσ είναι δθμοςίωσ γνωςτι, διαφανισ και κακοριςμζνθ, 
 
 iii) οι δραςτθριότθτεσ και οι λογιςτικζσ τουσ πρακτικζσ είναι διαφανείσ, 
 
 iv) είτε είναι υπόλογοι ςε κοινοτικό κεςμικό όργανο ι ςε αρχζσ κράτουσ - μζλουσ είτε εφαρμόηονται 
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν τθν εποπτεία και τον ζλεγχο τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. 
 
 3. τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2, τα Τπόχρεα πρόςωπα φροντίηουν να ςυγκεντρϊνουν 
επαρκείσ πλθροφορίεσ ϊςτε να κρίνουν εάν ο πελάτθσ μπορείνα εξαιρεκεί κατά τθν ζννοια των εν 
λόγω παραγράφων και αποφαςίηουν βάςει των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνου. Με αποφάςεισ 
των αρμοδίων αρχϊν δφναται να εξειδικεφονται οι επαρκείσ πλθροφορίεσ που κα πρζπει να 
ςυγκεντρϊνονται. 
 
«4. Σο Τπουργείο Οικονομικϊν, ωσ Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ, ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, τισ ΕΕΑ και τα αντίςτοιχα Τπουργεία των άλλων κρατϊν - μελϊν, τόςο για τισ περιπτϊςεισ 
κατά τισ οποίεσ εκτιμά ότι τρίτθ χϊρα πλθροί τισ προχποκζςεισ των παραγράφων 1 ι 2 του παρόντοσ 
άρκρου, όςο και όταν εκτιμά ότι πλθροφνται τα τεχνικά κριτιρια τα οποία κακορίηονται ςτο ςτοιχείο 
β` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 40 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ.» 

*** Η παρ.4 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.2 άρκρου 116 Ν.4099/2012, ΦΕΚ Α 
250/20.12.2012.  
 
 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011: "3. Όπου ςτο ν. 
3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο "Κεντρικόσ 
υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου". 

 
 5. Κατά παρζκκλιςθ των ςτοιχείων α`, β` και δ` του άρκρου 12 τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και τθσ παρ. 
1 του άρκρου 14, τα Τπόχρεα πρόςωπα δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ επαλικευςθσ τθσ 
ταυτότθτασ, όςον αφορά: 
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 α) τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ηωισ που ςυνάπτονται από αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αν το ποςό του 
αςφαλίςτρου ι των περιοδικϊν αςφαλίςτρων, που πρόκειται να καταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια ενόσ 
ζτουσ, δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρϊ ι ςτθν περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ, τα δφο χιλιάδεσ 
πεντακόςια (2.500) ευρϊ. Αν το αςφάλιςτρο ι τα περιοδικά αςφάλιςτρα που πρόκειται να 
καταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ αυξθκοφν ζτςι ϊςτε να υπερβοφν το όριο των χιλίων 
(1.000) ευρϊ, απαιτείται θ επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του αςφαλιςμζνου, 
 
 β) τα προγράμματα ςυνταξιοδοτικισ αςφάλιςθσ που προςφζρουν ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ, για τισ οποίεσ οι ειςφορζσ καταβάλλονται μζςω αφαίρεςθσ από τισ αποδοχζσ και των 
οποίων οι όροι δεν επιτρζπουν τθ μεταφορά των δικαιωμάτων των μελϊν, 
 
 γ) τισ ςυμβάςεισ ςυνταξιοδοτικισ αςφάλιςθσ που ςυνάπτονται βάςει ςυμβάςεων εργαςίασ ι 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του αςφαλιςμζνου, υπό τον όρο ότι οι ςυμβάςεισ αυτζσ δεν 
περιλαμβάνουν ριτρα εξαγοράσ οφτε μπορεί να χρθςιμεφςουν ωσ εγγφθςθ δανείου, 
 
 «δ) το θλεκτρονικό χριμα, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 
2009/110/ΕΚ, εφόςον θ νομιςματικι αξία που είναι αποκθκευμζνθ ςτο θλεκτρονικό υπόκεμα, αν 
αυτό δεν μπορεί να επαναφορτιςτεί, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρϊ, ι εφόςον, αν το θλεκτρονικό 
υπόκεμα μπορεί να επαναφορτιςτεί, το ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ για ζνα θμερολογιακό ζτοσ δεν 
υπερβαίνει τα 2.500 ευρϊ, εκτόσ εάν ο κάτοχοσ θλεκτρονικοφ χριματοσ εξαργυρϊςει ποςό 1.000 
ευρϊ ι μεγαλφτερο κατά το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ ωσ ανωτζρω 
Οδθγίασ.» 
 
*** Η περίπτωςθ δϋ τθσ παρ.5 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παράγραφο 3 άρκρου 29 
       Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 
 
 6. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται με αποφάςεισ τουσ να κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ και τα κριτιρια 
προςδιοριςμοφ των αλλοδαπϊν χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν τθσ παραγράφου 1 και των 
δθμόςιων αρχϊν του ςτοιχείου δ` τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου. 
 
 
Άρκρο 18 - Μθ αξιόπιςτεσ τρίτεσ χϊρεσ 
 
 Όταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκδίδει απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 40 τθσ 
Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ, τα Τπόχρεα πρόςωπα απαγορεφεται να εφαρμόηουν τθν απλουςτευμζνθ 
δζουςα επιμζλεια ςτα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 και του ςτοιχείου α` τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 17, τα οποία εδρεφουν ςτθν τρίτθ χϊρα που αναφζρεται ςτθν ωσ άνω απόφαςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  
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Άρκρο 19 - Μζτρα Αυξθμζνθσ Δζουςασ Επιμζλειασ ωσ προσ τον Ρελάτθ 
 
Σα Τπόχρεα πρόςωπα εφαρμόηουν, ανάλογα με το βακμό κινδφνου, αυξθμζνα μζτρα δζουςασ 
επιμζλειασ ωσ προσ τον πελάτθ, επιπλζον των μζτρων που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 και ςτθν παρ. 1 
του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου. Ειδικότερα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14, τα 
Τπόχρεα πρόςωπα οφείλουν ςτισ περιπτϊςεισ που εκτιμοφν ότι υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ: 
 
 α) να εφαρμόηουν με ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα τα μζτρα που ορίηονται ςτα άρκρα 20, 21 
και 22, ςτισ αναφερόμενεσ ςτα άρκρα αυτά περιπτϊςεισ, 
 
 β) να λαμβάνουν κάκε άλλο πρόςφορο μζτρο που αποφαςίηει θ αρμόδια αρχι τουσ για τθν 
αποτροπι των αδικθμάτων του άρκρου 2, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιμελοφσ εξζταςθσ του 
ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου του πελάτθ, του πραγματικοφ δικαιοφχου, του προςϊπου για λογαριαςμό 
του οποίου ενεργεί ο πελάτθσ, των ςυγγενϊν, ςυηφγων, ςυντρόφων και ςτενϊν ςυνεργατϊν των 
ανωτζρω τουλάχιςτον κατά τα τρία τελευταία ζτθ. 
 
Άρκρο 20 - Συναλλαγζσ χωρίσ τθ φυςικι παρουςία του πελάτθ 
 
Κίνδυνοι από νζα προϊόντα και τεχνολογίεσ 
 
 1. Σα Τπόχρεα πρόςωπα λαμβάνουν ειδικά και κατάλλθλα μζτρα προσ αντιςτάκμιςθ του 
υψθλότερου κινδφνου που παρουςιάηουν οι περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο πελάτθσ δεν είναι παρϊν 
για να εξακριβωκεί θ ταυτότθτα του, ιδίωσ εφαρμόηοντασ ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα 
μζτρα: 
 
 α) διαςφαλίηουν ότι θ ταυτότθτα του πελάτθ επαλθκεφεται με πρόςκετα αποδεικτικά ζγγραφα, 
δεδομζνα ι πλθροφορίεσ, 
 
 β) λαμβάνουν ςυμπλθρωματικά μζτρα για τον ζλεγχο ι τθν πιςτοποίθςθ των υποβλθκζντων 
εγγράφων ι απαιτοφν επιβεβαιωτικι πιςτοποίθςθ από πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματοπιςτωτικό 
οργανιςμό εγκατεςτθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
 
 γ) διαςφαλίηουν ότι θ πρϊτθ πλθρωμι ςτο πλαίςιο των ςυναλλαγϊν πραγματοποιείται μζςω 
λογαριαςμοφ, ο οποίοσ ζχει ανοιχκεί επ` ονόματι του πελάτθ ςε πιςτωτικό ίδρυμα εγκατεςτθμζνο 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 Με αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν εξειδικεφονται τα μζτρα τθσ παροφςασ παραγράφου και 
κακορίηονται διαδικαςίεσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ. 
 
 2. Σα Τπόχρεα πρόςωπα εξετάηουν με ιδιαίτερθ προςοχι κάκε προϊόν ι ςυναλλαγι που ενδζχεται να 
ευνοιςει τθν ανωνυμία και θ οποία από τθ φφςθ τθσ ι από ςτοιχεία που αφοροφν το πρόςωπο ι τθν 
ιδιότθτα του ςυναλλαςςομζνου μπορεί να ςυνδεκεί με ςχζδια διάπραξθσ των αδικθμάτων του 
άρκρου 2 και λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτροπι αυτοφ του κινδφνου. 
 
 3. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε τα Τπόχρεα πρόςωπα να εφαρμόηουν 
οργανωτικζσ, λειτουργικζσ και τεχνολογικζσ διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που 
προκφπτουν από τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ι από νζα χρθματοπιςτωτικά προϊόντα. 
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Άρκρο 21 - Διαςυνοριακζσ ςχζςεισ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ 
 
1. τισ Διαςυνοριακζσ ςχζςεισ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ με ιδρφματα τραπεηικισ ανταπόκριςθσ από 
τρίτεσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τα πιςτωτικά ιδρφματα οφείλουν: 
 
 α) να ςυγκεντρϊνουν επαρκείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ίδρυμα τραπεηικισ ανταπόκριςθσ για να 
κατανοιςουν πλιρωσ το είδοσ και τθ φφςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του  
ιδρφματοσ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ και να εκτιμιςουν, από τισ δθμόςια διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, τθ 
φιμθ του ιδρφματοσ και τθν ποιότθτα τθσ εποπτείασ που αςκείται επ` αυτοφ, 
 
 β) να αξιολογοφν τουσ ελζγχουσ του ιδρφματοσ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ κατά τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, 
 
 γ) να εξαςφαλίηουν τθν ζγκριςθ ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν πριν από τθ ςφναψθ νζων ςχζςεων 
τραπεηικισ ανταπόκριςθσ, 
 
 δ) να διευκρινίηουν με ςαφι τρόπο τισ δικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ και αυτζσ του ιδρφματοσ τραπεηικισ 
ανταπόκριςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ, 
 
 ε) ςτουσ λογαριαςμοφσ πλάγιασ πρόςβαςθσ, να διαςφαλίηουν ότι το ίδρυμα τραπεηικισ 
ανταπόκριςθσ ζχει ελζγξει τθν ταυτότθτα των πελατϊν και εφαρμόηει ςυνεχι ζλεγχο των πελατϊν 
που ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και ότι το ίδρυμα τραπεηικισ 
ανταπόκριςθσ μπορεί να παράςχει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτοιχεία και δεδομζνα ςχετικά με τθ δζουςα 
επιμζλεια ωσ προσ τουσ πελάτεσ, κατόπιν αιτιματοσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 
 
 2. Σα πιςτωτικά ιδρφματα απαγορεφεται να ςυνάπτουν ι να ςυνεχίηουν ςχζςθ τραπεηικισ  
ανταπόκριςθσ με εικονικι τράπεηα και απαγορεφεται να ςυνάπτουν ι να ςυνεχίηουν ςχζςεισ  
τραπεηικισ ανταπόκριςθσ με τράπεηα θ οποία είναι γνωςτό ότι επιτρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι 
λογαριαςμοί τθσ από εικονικζσ τράπεηεσ. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ μεριμνά για τθ ςυμμόρφωςθ των 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων προσ τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ τουσ και δφναται να ορίηει ποιεσ από τισ 
υποχρεϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να τθροφνται και για τισ ςχζςεισ τραπεηικισ ανταπόκριςθσ με ιδρφματα 
τραπεηικισ ανταπόκριςθσ από κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Άρκρο 22 - Ρολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα 
 
 
1. Για τουσ ςκοποφσ του νόμου αυτοφ, ςτα Πολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα περιλαμβάνονται: 
 
 α) Οι αρχθγοί κρατϊν, οι αρχθγοί κυβερνιςεων, οι υπουργοί, οι αναπλθρωτζσ υπουργοί και οι 
υφυπουργοί, 
 
 β) τα μζλθ κοινοβουλίων, 
 
 γ) τα μζλθ ανϊτατων δικαςτθρίων, ςυνταγματικϊν δικαςτθρίων και άλλων υψθλοφ επιπζδου 
δικαςτικϊν οργάνων των οποίων οι αποφάςεισ δεν υπόκεινται ςε περαιτζρω ζνδικα μζςα, πλθν 
εξαιρετικϊν περιςτάςεων, 
 
 δ) τα μζλθ ελεγκτικϊν δικαςτθρίων, 
 
 ε) τα μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων κεντρικϊν τραπεηϊν, 
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 ςτ) οι πρεςβευτζσ και οι επιτετραμμζνοι διπλωμάτεσ, 
 
 η) οι υψθλόβακμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, 
 
 θ) τα μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων κρατικϊν επιχειριςεων. 
 
 Καμία από τισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία γ` ζωσ θ` δεν αφορά πρόςωπα κατζχοντα 
ενδιάμεςεσ ι χαμθλζσ κζςεισ τθσ υπαλλθλικισ ιεραρχίασ.  
 
2. Οι κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία β` ζωσ η τθσ παραγράφου 1, περιλαμβάνουν και τα 
λειτουργιματα που αςκοφνται ςε κοινοτικό και διεκνζσ επίπεδο. 
 
 3. Για τουσ ςκοποφσ του άρκρου αυτοφ, ςτουσ "άμεςουσ ςτενοφσ ςυγγενείσ" περιλαμβάνονται: 
 
 α) ο (θ) ςφηυγοσ, 
 
 β) κάκε ςφντροφοσ που κεωρείται από τθν εκνικι νομοκεςία ωσ ιςοδφναμοσ(-θ) με τον (τθν) ςφηυγο, 
 
 γ) τα φυςικά ι κετά παιδιά και οι ςφηυγοι ι ςφντροφο ί τουσ, 
 
 δ) οι γονείσ. 
 
 4. Για τουσ ςκοποφσ του άρκρου αυτοφ, ςτα "πρόςωπα που είναι γνωςτά ωσ ςτενοί ςυνεργάτεσ" 
περιλαμβάνονται: 
 
 α) οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο για το οποίο είναι γνωςτό ότι είναι από κοινοφ πραγματικόσ 
δικαιοφχοσ νομικισ οντότθτασ ι νομικϊν ςχθμάτων με πρόςωπο αναφερόμενο ςτθν παράγραφο 1, ι 
είναι γνωςτό ότι ςυνδζεται με το πρόςωπο αυτό με οποιαδιποτε άλλθ ςτενι επιχειρθματικι ςχζςθ, 
 
 β) οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο είναι μόνοσ πραγματικόσ δικαιοφχοσ νομικισ οντότθτασ ι νομικϊν 
ςχθμάτων που είναι γνωςτό ότι ςυςτάκθκαν προσ όφελοσ προςϊπου που αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 1. 
 
 5. Με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των αυξθμζνων μζτρων δζουςασ επιμζλειασ ωσ προσ τον 
πελάτθ, ανάλογα με το βακμό κινδφνου, το πρόςωπο που παφει να κατζχει ςθμαντικό δθμόςιο 
λειτοφργθμα κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 για περίοδο ενόσ ζτουσ δεν κεωρείται υποχρεωτικά 
από τα Τπόχρεα πρόςωπα ωσ πολιτικϊσ εκτεκειμζνο πρόςωπο. 
 
 6. Όςον αφορά τισ ςυναλλαγζσ ι τισ επιχειρθματικζσ ςχζςεισ με πολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα, τα 
Τπόχρεα πρόςωπα οφείλουν: 
 
 α) να εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, ανάλογα με το βακμό κινδφνου, για να κακορίηουν 
εάν ο πελάτθσ είναι πολιτικϊσ εκτεκειμζνο πρόςωπο, 
 
 β) να εξαςφαλίηουν τθν ζγκριςθ από τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ για τθ ςφναψθ  
επιχειρθματικϊν ςχζςεων με τουσ πελάτεσ αυτοφσ, 
 
 γ) να λαμβάνουν επαρκι μζτρα για να διαπιςτϊνουν τθν πθγι του πλοφτου και τθν προζλευςθ των 
κεφαλαίων ςτα οποία αφορά θ επιχειρθματικι ςχζςθ ι θ ςυναλλαγι, 
 
 δ) να διενεργοφν ενιςχυμζνθ και ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ. 
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 7. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται με αποφάςεισ τουσ να εξειδικεφουν τον τρόπο εφαρμογισ των 
ανωτζρω υποχρεϊςεων. 
 
* 8. τα Πολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα δεν περιλαμβάνονται τα πρόςωπα τα οποία είναι 
εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα. τα πρόςωπα αυτά εφαρμόηονται μζτρα ςυνικουσ δζουςασ 
επιμζλειασ.+ 

***Η παρ.8 καταργικθκε με τθ παρ.5 του άρκρου 74 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α 163 12.7.2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` - ΕΦΑΜΟΓΘ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΟ ΤΙΤΑ ΜΕΘ 
 
Άρκρο 23 -Επιλζξιμα τρίτα μζρθ και υποχρεϊςεισ τουσ 
 
1. Σα Τπόχρεα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5 του παρόντοσ άρκρου μποροφν να 
βαςίηονται ςε τρίτουσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτα εδάφια α` και β` 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 13. Σα τρίτα μζρθ πρζπει να ζχουν ωσ πελάτθ αυτόν που ςυςτινουν ι 
ειςάγουν ςτο υπόχρεο πρόςωπο και να αςκοφν διαρκϊσ τθ δζουςα επιμζλεια που προβλζπει ο 
παρϊν νόμοσ. Η τελικι ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων του υπόχρεου 
προςϊπου εξακολουκεί να βαρφνει το πρόςωπο το οποίο βαςίηεται ςε τρίτο μζροσ. 
 
 2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ωσ τρίτα μζρθ κεωροφνται: 
 
 α) τα πιςτωτικά ιδρφματα, β) οι εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, γ) οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων, δ) οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του ςτοιχείου ιγ` τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 4, μόνο ωσ προσ τουσ αςφαλιςτικοφσ διαμεςολαβθτζσ του ςτοιχείου ιδ` τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 4, που εδρεφουν ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε τρίτθ χϊρα που είναι μζλοσ 
τθσ Ομάδασ Χρθματοοικονομικισ Δράςθσ (Financial Action Task Force - F.A.T.F.). ε κάκε περίπτωςθ 
το πρόςωπο που βαςίηεται ςε τρίτο μζροσ οφείλει να πιςτοποιιςει τθν ταυτότθτα του πελάτθ, τυχόν 
τρίτου για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί ο πελάτθσ και του πραγματικοφ δικαιοφχου. 
 
 3. Σα πρόςωπα που ςτθρίηονται ςε τρίτο μζροσ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι το τρίτο μζροσ, εάν 
του ηθτθκεί: 
 
 α) ζχει άμεςα διακζςιμθ κάκε πλθροφορία που αποκτά, εφαρμόηοντασ τα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ 
για τον πελάτθ, τυχόν τρίτο για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί ο πελάτθσ και τον πραγματικό 
δικαιοφχο, 
 
 β) παρζχει άμεςα, κατόπιν αίτθςθσ, κάκε αντίγραφο τθσ πιςτοποίθςθσ και επαλικευςθσ τθσ 
ταυτότθτασ των ανωτζρω προςϊπων, που ζχει αποκτιςει κατά τθν εφαρμογι των μζτρων δζουςασ 
επιμζλειασ. 
 
 4. Εάν διακοπεί για οποιονδιποτε λόγο θ επιχειρθματικι ςχζςθ του τρίτου μζρουσ με τον πελάτθ, το 
υπόχρεο πρόςωπο προβαίνει ςε επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ και 
εφαρμόηει όλα τα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ. 
 
 5. Σα Τπόχρεα πρόςωπα που μποροφν να βαςίηονται ςε τρίτο μζροσ είναι τα πιςτωτικά ιδρφματα και 
οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ των άλλων υπόχρεων φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων δφνανται με αποφάςεισ τουσ να ορίηουν τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ 
εποπτευόμενα από αυτζσ πρόςωπα κα δφνανται να βαςίηονται ςε τρίτο μζροσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 
 
 
Άρκρο 24 - Κακεςτϊσ τρίτων χωρϊν 
 
 «1. Σο Τπουργείο Οικονομικϊν ωσ Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ ενθμερϊνει τα άλλα κράτθ -μζλθ, 
τισ ΕΕΑ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ εκτιμά ότι τρίτθ χϊρα πλθροί 
τισ προχποκζςεισ του ςτοιχείου β` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 τισ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ. Όταν 
το Τπουργείο Οικονομικϊν ενθμερϊνεται από τα άλλα κράτθ-μζλθ, τισ ΕΕΑ για εκτιμιςεισ τουσ ότι 
τρίτθ χϊρα πλθροί τισ προχποκζςεισ του ανωτζρω άρκρου τισ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ ενθμερϊνει 
ςχετικϊσ τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ, οι οποίεσ διαβιβάηουν τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ ςτα υπόχρεα 
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πρόςωπα, με οδθγίεσ για τον τρόπο διαχείριςθσ αυτϊν των πλθροφοριϊν. Οι ωσ άνω εκτιμιςεισ των 
άλλων κρατϊν-μελϊν δεν είναι δεςμευτικζσ.» 

*** Η παρ.1 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.3 άρκρου 116 Ν.4099/2012, ΦΕΚ Α 
250/20.12.2012.  
 
 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:  
"3. Όπου ςτο ν. 3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο 
"Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου". 

 
 2. Όταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκδίδει απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 40 τθσ 
Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ, απαγορεφεται ςτα Τπόχρεα πρόςωπα να βαςίηονται ςε τρίτα μζρθ από τθν 
εμπλεκόμενθ Σρίτθ χϊρα για τθν εκτζλεςθ των απαιτιςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 23. Σο Τπουργείο 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ενθμερϊνει τισ Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω 
αποφάςεων. 
 
 
Άρκρο 25 - Εξαιρζςεισ και αποφάςεισ αρμόδιων αρχϊν 
 
 
1. Σο άρκρο 23 δεν εφαρμόηεται ςε ςχζςεισ εξωτερικισ ανάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, δυνάμει τθσ ςυμβατικισ ρφκμιςθσ, ο φορζασ παροχισ τθσ εξωτερικισ 
υπθρεςίασ ι ο αντιπρόςωποσ πρζπει να κεωρείται τμιμα του υπόχρεου προςϊπου. 
 
 2. Με αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν δφναται να προςδιορίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των 
διατάξεων των άρκρων του παρόντοσ Κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΓΟΕΥΣΘ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 
 
Άρκρο 26 - Αναφορζσ φποπτων ςυναλλαγϊν προσ τθν Επιτροπι 
 
 
1. Σα Τπόχρεα πρόςωπα και οι υπάλλθλοί τουσ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται τα διευκυντικά 
ςτελζχθ, οφείλουν: 
 
 α) να ενθμερϊνουν αμελλθτί τθν Επιτροπι, με δικι τουσ πρωτοβουλία, όταν γνωρίηουν ι ζχουν 
ςοβαρζσ ενδείξεισ ι υποψίεσ ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχκεί, ζχει διαπραχκεί ι 
επιχειρικθκε να διαπραχκεί νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
 
 β) να παρζχουν αμελλθτί ςτθν Επιτροπι, ςτθν αρμόδια αρχι τουσ και ςε άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ που 
είναι αρμόδιεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 
ι τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, κατόπιν αιτιματοσ αυτϊν, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπουν οι κείμενεσ διατάξεισ. 
 
 2. Σα πρόςωπα που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία ε`, ςτ` και ιγ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5 του 
παρόντοσ νόμου δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου όςον αφορά ςτισ 
πλθροφορίεσ που λαμβάνουν από ι ςχετικά με πελάτθ τουσ, κατά τθ διαπίςτωςθ τθσ νομικισ κζςθσ 
του πελάτθ ι όταν τον υπεραςπίηονται ι τον εκπροςωποφν ςτο πλαίςιο ι ςχετικά με δίκθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμβουλϊν για τθν κίνθςθ ι τθν αποφυγι δίκθσ, ανεξαρτιτωσ αν οι 
πλθροφορίεσ λαμβάνονται πριν, κατά τθ διάρκεια ι μετά τθ δίκθ. 
 
 3. Σα υποκαταςτιματα και γραφεία αντιπροςωπείασ ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι 
χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν που λειτουργοφν ςε άλλθ χϊρα, διαβιβάηουν τισ πλθροφορίεσ τθσ 
παραγράφου 1 ςτθν αντίςτοιχθ με τθν Επιτροπι αλλοδαπι υπθρεςία ι μονάδα ι αρχι και ςτθ 
μθτρικι τουσ εταιρεία, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 2 και 4 του άρκρου 32. 
 
 4. Η αναφορά φποπτων ςυναλλαγϊν προσ τθν Επιτροπι από τα πιςτωτικά ιδρφματα, τουσ 
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ και τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ ομίλουσ υποβάλλεται ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 44 του παρόντοσ νόμου. 
 
 
Άρκρο 27 - Συναλλαγζσ υψθλοφ κινδφνου - Αποφυγι ςυναλλαγϊν 
 
 1. τισ ςυναλλαγζσ υψθλοφ κινδφνου τθσ περιπτϊςεωσ δ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 εφόςον ζχει 
οριςκεί διευκυντικό ςτζλεχοσ κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 44 ενθμερϊνεται άμεςα το ςτζλεχοσ αυτό, 
ςυντάςςεται πάντοτε ειδικι ζκκεςθ και εξετάηεται θ αναγκαιότθτα υποβολισ αναφοράσ ςτθν 
Επιτροπι. 
 
 2. Σα Τπόχρεα πρόςωπα αποφεφγουν τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν, τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων ι τθν 
παροχι υπθρεςιϊν, για τισ οποίεσ γνωρίηουν ι υποπτεφονται ότι ςυνδζονται με τα αδικιματα του 
άρκρου 2. Αν όμωσ θ αποφυγι τθσ διενζργειασ, τθσ άςκθςθσ ι τθσ παροχισ είναι αδφνατθ ι ενδζχεται 
να εμποδίςει τθ δίωξθ των πελατϊν, των πραγματικϊν δικαιοφχων ι των προςϊπων για λογαριαςμό 
των οποίων ενεργοφν οι πελάτεσ, τα ωσ άνω Τπόχρεα πρόςωπα εκτελοφν τισ ςυναλλαγζσ, αςκοφν τισ 
δραςτθριότθτεσ ι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ, ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα τθν Επιτροπι. 
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Άρκρο 28 - Υποχρζωςθ αναφοράσ των αρμόδιων αρχϊν και διαχειριςτϊν αγορϊν 
 
 
1. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ ενθμερϊνουν αμελλθτί τθν Επιτροπι αν κατά τθ διάρκεια των ελζγχων που 
πραγματοποιοφν ςε Τπόχρεα πρόςωπα πλθροφορθκοφν ι διαπιςτϊςουν με οποιονδιποτε άλλον 
τρόπο γεγονότα που μπορεί να ςυνδζονται με αδικιματα των άρκρων 2 και 3. 
 
 2. Οι διαχειριςτζσ των αγορϊν μετοχϊν, ομολόγων, άλλων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, παραγϊγων 
και ςυναλλάγματοσ υποχρεοφνται να διακζτουν αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ και διαδικαςίεσ για 
τον άμεςο εντοπιςμό και αποτροπι πικανϊν περιπτϊςεων απόπειρασ ι διάπραξθσ των αδικθμάτων 
των άρκρων 2 και 3 και να αναφζρουν ςτθν Επιτροπι χωρίσ κακυςτζρθςθ τισ περιπτϊςεισ για τισ 
οποίεσ ζχουν αποχρϊςεσ ενδείξεισ για απόπειρα ι διάπραξθ των ανωτζρω αδικθμάτων, 
γνωςτοποιϊντασ όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία και παρζχοντασ κάκε αναγκαία βοικεια 
για τθ διερεφνθςθ των ςχετικϊν υποκζςεων. τισ ανωτζρω αγορζσ περιλαμβάνονται θ Ηλεκτρονικι 
Δευτερογενισ Αγορά Σίτλων (Η.Δ.Α.Σ.), τα ςφμφωνα με τον ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α`) Πολυμερι 
υςτιματα Διαπραγμάτευςθσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων και οι εςωτερικοποιθμζνεσ αγορζσ τζτοιων 
μζςων που λειτουργοφν εντόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι εταιρείασ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. 
 
 3. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ που εποπτεφουν τισ αγορζσ τθσ παραγράφου 2 λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα 
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των διαχειριςτϊν αγορϊν προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, τθσ 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων τουσ και τθσ επαρκοφσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων 
τουσ. 
 
Άρκρο 29-  Υποβολι αναφορϊν για φορολογικά και τελωνειακά αδικιματα 
 
 1. Ειδικά για τα αδικιματα τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ, κακϊσ και για τα λοιπά 
αδικιματα αρμοδιότθτασ ελζγχου του .Δ.Ο.Ε. που υπάγονται ςτα βαςικά αδικιματα, ορίηεται θ εξισ 
διαδικαςία: 
 
 α. Σο .Δ.Ο.Ε. είναι αρμόδιο για τθν παραπομπι ςτθ δικαιοςφνθ υποκζςεων νομιμοποίθςθσ εςόδων 
από λακρεμπορία, φοροδιαφυγι και για υποκζςεισ που υπάγονται ςτισ λοιπζσ αρμοδιότθτεσ του, 
εφόςον ζχει ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου ι ποριςματικι αναφορά. Η ςχετικι αναφορά 
υποβάλλεται ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα με άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Τποκζςεων τθσ 
Κεντρικισ Τπθρεςίασ του .Δ.Ο.Ε. και τθσ Αρχισ. Επιπροςκζτωσ, το .Δ.Ο.Ε. δφναται να αναφζρει ςτθν 
Αρχι υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει ςυντάξει ζκκεςθ ελζγχου ι ποριςματικι αναφορά μόνο για το 
βαςικό αδίκθμα και να ςυνεργαςκεί με αυτι, ακόμθ και με κοινζσ ζρευνεσ ςε υποκζςεισ κοινισ 
αρμοδιότθτασ. 
 
 β. Οι Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) και τα ελεγκτικά κζντρα, όταν διαπιςτϊνουν 
περιπτϊςεισ παραβάςεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και των λοιπϊν αδικθμάτων 
αρμοδιότθτασ τουσ που υπάγονται ςτα βαςικά αδικιματα, υποβάλλουν αναφορζσ ςτθν Αρχι, 
ενθμερϊνοντασ ςυγχρόνωσ και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων 
Εςόδων. 
 
 γ. Οι Σελωνειακζσ και Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ, όταν διαπιςτϊνουν περιπτϊςεισ παραβάςεων τθσ 
τελωνειακισ νομοκεςίασ, κακϊσ και των λοιπϊν αδικθμάτων αρμοδιότθτασ τουσ, που υπάγονται ςτα 
βαςικά αδικιματα, υποβάλλουν αναφορζσ ςτθν Αρχι, ενθμερϊνοντασ ςυγχρόνωσ τθ Γενικι 
Διεφκυνςθ Σελωνείων και ΕΦΚ. 
 
 δ. Οι αναφορζσ που προβλζπονται ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ β και γ κα υποβάλλονται ςτθν Αρχι 
εφόςον το ποςό των παραβάςεων υπερβαίνει τισ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ. Για τον 
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προςδιοριςμό του ποςοφ αυτοφ λαμβάνονται υπόψθ, ακροιςτικϊσ, τα επιμζρουσ ποςά που 
προκφπτουν από μερικότερεσ πράξεισ του ίδιου αδικιματοσ ι και από διαφορετικά αδικιματα 
φοροδιαφυγισ, λακρεμπορίασ ι μθ καταβολισ χρεϊν που διαπιςτϊνονται κατά τον εκάςτοτε ζλεγχο 
και διαπράχκθκαν από τθν 5θ Αυγοφςτου 2008, θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ του ν. 3691/2008 και 
εντεφκεν. 
 
 ε. Σα υπόχρεα πρόςωπα υποβάλλουν ςτθν Αρχι αναφορζσ φποπτων ςυναλλαγϊν που ενδζχεται να 
ςχετίηονται με τα ανωτζρω αδικιματα, πλθν των δικθγόρων που δφνανται να υποβάλλουν αναφορζσ 
ςτθν ειδικι επιτροπι του άρκρου 34.» 

*** Σο άρκρο 29 αντικαταςτάκθκε  ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.8 Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α 
170/26.7.2013. 

 
Άρκρο 30 - Μζτρα προςταςίασ των αναφερόντων 
 
Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ ι με αποφάςεισ των 
αρμόδιων αρχϊν δφναται να ορίηονται μζτρα για τθν προςταςία των υπαλλιλων των υπόχρεων 
νομικϊν προςϊπων και των υπόχρεων φυςικϊν προςϊπων, οι οποίοι αναφζρουν τισ υπόνοιεσ τουσ 
για απόπειρα ι διάπραξθ των αδικθμάτων του άρκρου 2, είτε εςωτερικά είτε ςτθν Επιτροπι είτε ςτον 
ειςαγγελζα, από τθν ζκκεςθ τουσ ςε απειλζσ ι εχκρικζσ ενζργειεσ. 
 
Άρκρο 31 - Απαγόρευςθ γνωςτοποίθςθσ 
 
Σα υπόχρεα νομικά πρόςωπα, οι υπάλλθλοι και τα διευκυντικά ςτελζχθ τουσ και τα υπόχρεα φυςικά 
πρόςωπα απαγορεφεται να γνωςτοποιοφν ςτον εμπλεκόμενο πελάτθ ι ςε τρίτουσ ότι διαβιβάςτθκαν 
αρμοδίωσ ι ηθτικθκαν πλθροφορίεσ ι ότι διεξάγεται ι ενδζχεται ι πρόκειται να διεξαχκεί ζρευνα για 
αδικιματα του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου. Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τον Πρόεδρο, τα μζλθ και 
τουσ υπαλλιλουσ τθσ Επιτροπισ, για τα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων, τα διευκυντικά ςτελζχθ 
και τουσ υπαλλιλουσ των αρμόδιων αρχϊν και για άλλουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ που γνωρίηουν τισ 
πλθροφορίεσ του προθγοφμενου εδαφίου. Σα φυςικά πρόςωπα που παραβιάηουν από πρόκεςθ το 
κακικον εχεμφκειασ, τιμωροφνται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν και με χρθματικι 
ποινι. 
 
Άρκρο 32 - Εξαιρζςεισ τθσ απαγόρευςθσ γνωςτοποίθςθσ 
 
1. Η γνωςτοποίθςθ αρμοδίωσ πλθροφοριϊν αναφερόμενων ςτα άρκρα 26 ζωσ 29 εντόσ του 
νομικοφ προςϊπου ι προσ τθν Επιτροπι ι προσ τον ειςαγγελζα από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 31 
πρόςωπα δεν αποτελεί παράβαςθ του εν λόγω άρκρου ι άλλθσ τυχόν νομοκετικισ, κανονιςτικισ, 
διοικθτικισ ι ςυμβατικισ απαγόρευςθσ γνωςτοποίθςθσ πλθροφοριϊν και δεν ςυνεπάγεται 
οποιουδιποτε είδουσ ευκφνθ για τα ανωτζρω φυςικά πρόςωπα ι για τα υπόχρεα νομικά πρόςωπα, 
εκτόσ αν αυτά ενιργθςαν κακόβουλα. 
 
 2. Η απαγόρευςθ του άρκρου 31 δεν εμποδίηει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ 
και ανικουν ςτον ίδιο χρθματοπιςτωτικό όμιλο, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 4. Σο ίδιο 
ιςχφει και για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και χρθματοπιςτωτικϊν 
οργανιςμϊν που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα και αντίςτοιχων ιδρυμάτων και οργανιςμϊν που εδρεφουν ςε 
τρίτθ χϊρα και ανικουν ςτον ίδιο χρθματοπιςτωτικό όμιλο με τα ελλθνικά ιδρφματα ι οργανιςμοφσ, 
εφόςον θ τρίτθ χϊρα επιβάλλει υποχρεϊςεισ τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ με αυτζσ του παρόντοσ νόμου 
και τα ανωτζρω ιδρφματα ι οργανιςμοί που εδρεφουν ςε αυτιν τελοφν υπό εποπτεία για τθ 
ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ. 
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 3. Η απαγόρευςθ του άρκρου 31 δεν εμποδίηει τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των  
υπόχρεων προςϊπων των ςτοιχείων ε`, ςτ` και ιγ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 5, τα οποία λειτουργοφν 
ςτθν Ελλάδα και των αντίςτοιχων προςϊπων που είναι υπικοοι κράτουσ -μζλουσ ι τρίτου κράτουσ 
που επιβάλλει υποχρεϊςεισ τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ με αυτζσ που κεςπίηει ο παρϊν νόμοσ, εφόςον 
τα ανωτζρω πρόςωπα αςκοφν τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ, είτε με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ είτε όχι, ςτο πλαίςιο του ίδιου νομικοφ προςϊπου, χρθματοπιςτωτικοφ ομίλου ι δικτφου. 
 
 Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, ωσ "δίκτυο" νοείται θ ευρφτερθ δομι ςτθν οποία υπάγονται 
τα νομικά πρόςωπα και θ οποία ζχει κοινι κυριότθτα ι διαχείριςθ ι ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ 
τισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων. 
 
 4. Σα Τπόχρεα πρόςωπα των ςτοιχείων α`, β`, ε`, ςτ` και ιγ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 που εδρεφουν ι 
αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτθν Ελλάδα δφνανται να ανταλλάςςουν, με πρόςωπα που ανικουν 
ςτθν ίδια κατθγορία ι επαγγελματικό κλάδο με αυτά, πλθροφορίεσ που αφοροφν τον ίδιο πελάτθ και 
τισ ίδιεσ ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν δφο ι περιςςότερα από τα ανωτζρω 
πρόςωπα. Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των προαναφερκζντων 
θμεδαπϊν υπόχρεων προςϊπων με ίδιασ κατθγορίασ ι επαγγελματικοφ κλάδου νομικά ι φυςικά 
πρόςωπα που εδρεφουν ι αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ αντίςτοιχα ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ ι ςε 
τρίτθ χϊρα επιβάλλουςα υποχρεϊςεισ τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ με αυτζσ του παρόντοσ νόμου, 
εφόςον τα ανωτζρω αλλοδαπά πρόςωπα ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία ι επαγγελματικό κλάδο με τα 
αντίςτοιχα θμεδαπά Τπόχρεα πρόςωπα και υπόκεινται ςε τουλάχιςτον ιςοδφναμεσ υποχρεϊςεισ 
ςχετικά με το επαγγελματικό απόρρθτο και τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα με 
τισ υποχρεϊςεισ ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα θμεδαπά πρόςωπα. Οι ανταλλαςςόμενεσ πλθροφορίεσ 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν πρόλθψθ και καταςτολι των αδικθμάτων του άρκρου 2. 
 
 5. Δικθγόροι ι ςυμβολαιογράφοι που επιχειροφν να αποτρζψουν πελάτθ να εμπλακεί ςε παράνομθ 
δραςτθριότθτα δεν παραβαίνουν τθ διάταξθ του άρκρου 31. 
 
 «6. Σα κράτθ-μζλθ ενθμερϊνουν το ζνα το άλλο, τισ ΕΕΑ ςτον βακμό που απαιτείται για τουσ ςκοποφσ 
του παρόντοσ νόμου και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1093/2010, 
1094/2010 και 1095/2010, κακϊσ και τθν Επιτροπι, για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κεωροφν ότι 
τρίτθ χϊρα πλθροί τισ προχποκζςεισ των παραγράφων 2, 3 ι 4.» 

*** Η παρ.6 προςτζκθκε και θ αρχικι παρ.6 αναρικμικθκε ςε παρ.7  με τθν παρ.4  άρκρου 116 
Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.  

 
 7(6). Με απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν δφναται να εξειδικεφονται οι διατάξεισ του παρόντοσ 
άρκρου και οι προχποκζςεισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. 
 
Άρκρο 33 - Μθ αξιόπιςτεσ τρίτεσ χϊρεσ 
 
Εάν εκδοκεί απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 40 τθσ Οδθγίασ 
2005/60/ΕΚ, απαγορεφεται θ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των αναφερόμενων ςτισ παραγράφουσ 
2, 3 και 4 του άρκρου 32 του παρόντοσ νόμου υπόχρεων νομικϊν και φυςικϊν προςϊπων και των 
αντίςτοιχων νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων που εδρεφουν, λειτουργοφν ι αςκοφν τθν επαγγελματικι 
τουσ δραςτθριότθτα ςτθν αναφερόμενθ ςτθν απόφαςθ τρίτθ χϊρα. 
 
 Άρκρο 34 - Επιτροπι δικθγόρων 
 
υνιςτάται Επιτροπι δικθγόρων, θ οποία απαρτίηεται από πζντε μζλθ, οριηόμενα με τριετι κθτεία 
από τθν Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν υλλόγων Ελλάδοσ και εδρεφει ςτα γραφεία του 
Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν. Η Επιτροπι αυτι λαμβάνει τισ αναφορζσ των δικθγόρων για φποπτεσ 
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ι αςυνικεισ δραςτθριότθτεσ ι ςυναλλαγζσ, ελζγχει αν υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
νόμου αυτοφ και τισ διαβιβάηει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Επιτροπι. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ, μετά από γνϊμθ τθσ ανωτζρω Ολομζλειασ, ορίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ 
αυτισ, ο τρόποσ διαβίβαςθσ των αναφορϊν των δικθγόρων όλθσ τθσ Επικράτειασ ςτθν Επιτροπι, 
κακϊσ και θ διαδικαςία ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ τθσ με τθν Επιτροπι. 
 

 ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Βλζπε και ΤΑ 67473/23-30.4.2009 (ΦΕΚ Βϋ 807/30.4.2009)    "Κακοριςμόσ του 
τρόπου λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Δικθγόρων που  προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 34 
του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166), του τρόπου διαβίβαςθσ των αναφορϊν των δικθγόρων όλθσ τθσ 
Επικράτειασ ςτθν Επιτροπι καταπολζμθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ ςυνεργαςίασ 
και επικοινωνίασ τθσ με τθν ανωτζρω  Επιτροπι."  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` - ΦΥΛΑΞΘ ΑΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Άρκρο 35 - Φφλαξθ αρχείων και ςτοιχείων από Υπόχρεα πρόςωπα 
 
 
1. Σα Τπόχρεα πρόςωπα οφείλουν να φυλάςςουν τα ακόλουκα ζγγραφα και πλθροφορίεσ για 
να χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε ζρευνα ι διερεφνθςθ ενδεχόμενθσ απόπειρασ ι διάπραξθσ των 
αδικθμάτων του άρκρου 2 από τθν Επιτροπι, από τθν αρμόδια αρχι τουσ ι κάκε άλλθ αρμόδια 
δθμόςια αρχι, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςαγγελικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν: 
 
 α) τα ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ και επαλικευςθσ τουσ, κατά τθ ςφναψθ 
κάκε είδουσ ςφμβαςθσ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε ετϊν μετά το τζλοσ τθσ 
επιχειρθματικισ τουσ ςχζςθσ με τον πελάτθ, 
 
 β) τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα, τα φωτοαντίγραφα εγγράφων με βάςθ τα οποία ζγινε θ πιςτοποίθςθ 
και επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ, και πρωτότυπα ι αντίγραφα παραςτατικά κάκε είδουσ 
ςυναλλαγϊν, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε ετϊν μετά ο τζλοσ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ 
ι τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε ςυναλλαγισ, 
 
 γ) τα εςωτερικά ζγγραφα που αφοροφν εγκρίςεισ ι διαπιςτϊςεισ ι ειςθγιςεισ για υποκζςεισ που 
ςχετίηονται με τθ διερεφνθςθ των ανωτζρω αδικθμάτων ι αναφερκείςεσ ι μθ υποκζςεισ ςτθν 
Επιτροπι, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε ετϊν μετά το τζλοσ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ 
του πελάτθ που ςχετίηεται με τισ ωσ άνω υποκζςεισ, 
 
 δ) τα ςτοιχεία τθσ επιχειρθματικισ, εμπορικισ και επαγγελματικισ αλλθλογραφίασ με τουσ πελάτεσ, 
όπωσ αυτά δφναται να προςδιορίηονται από τισ Αρμόδιεσ αρχζσ. 
 
 2. Όλα τα ςτοιχεία και ζγγραφα που αναφζρονται ςτα εδάφια α`, β`, γ` και δ` τθσ παρ. 1 φυλάςςονται 
ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, για το αναφερόμενο ςτα εδάφια αυτά χρονικό διάςτθμα, εκτόσ αν 
επιβάλλεται από άλλθ διάταξθ νόμου ι κανονιςτικισ απόφαςθσ θ φφλαξθ τουσ επί μακρότερο 
χρονικό διάςτθμα. 
 
 3. Σα ανωτζρω ςτοιχεία πρζπει να τθροφνται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε το υπόχρεο πρόςωπο να 
μπορεί να ανταποκρίνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ ςε αίτθμα τθσ Επιτροπισ, τθσ αρμόδιασ αρχισ ι άλλθσ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ για τθν αναδρομικι απεικόνιςθ τθσ ςειράσ ςυναλλαγϊν. 
 
 
Άρκρο 36 - Φφλαξθ αρχείων και ςτοιχείων από κυγατρικζσ και υποκαταςτιματα ςε άλλεσ χϊρεσ 
 
 1. Σα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί οφείλουν να εφαρμόηουν ςτισ 
κυγατρικζσ τουσ εταιρείεσ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 και ςτα υποκαταςτιματα τουσ ςε 
άλλο κράτοσ, μζτρα τουλάχιςτον ιςοδφναμα με αυτά που προβλζπονται ςτο άρκρο 35 όςον αφορά 
ςτθ φφλαξθ αρχείων και ςτοιχείων. Όταν θ νομοκεςία τρίτου κράτουσ, εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι αυτϊν των μζτρων, πλιρωσ ι μερικϊσ, τα ανωτζρω πρόςωπα 
ενθμερϊνουν ςχετικά τθν Επιτροπι, τισ Αρμόδιεσ αρχζσ και τθν Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι. 
 
 «2. Ο Κεντρικόσ υντονιςτικόσ Φορζασ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα κράτθ μζλθ και τισ 
ΕΕΑ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 
για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ νομοκεςία τρίτθσ χϊρασ δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι των 
μζτρων τθσ παραγράφου 1 και μπορεί να λθφκεί ςυντονιςμζνθ δράςθ για τθν επίτευξθ λφςθσ». 
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*** Η παρ.2 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.5 α` άρκρου 116 Ν.4099/2012, ΦΕΚ Α 
250/20.12.2012.  

 
 *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011: 3. Όπου ςτο ν. 
3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο "Κεντρικόσ 
υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου. 

 
 3. Σα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί οφείλουν, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ θ νομοκεςία τρίτου κράτουσ, εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι των 
μζτρων που απαιτοφνται κατά το άρκρο 35, να λαμβάνουν πρόςκετα μζτρα ϊςτε να αντιμετωπίηουν 
αποτελεςματικά τον κίνδυνο διάπραξθσ των αδικθμάτων του άρκρου 2. Οι ςχετικζσ Αρμόδιεσ αρχζσ 
δφνανται με αποφάςεισ τουσ να εξειδικεφουν τα πρόςκετα αυτά μζτρα. 
 
«4. Με βάςθ τα εκτελεςτικά μζτρα τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 31 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 8 (4β) τθσ Οδθγίασ 
2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ με αποφάςεισ τουσ 
εξειδικεφουν και κακορίηουν κάκε λεπτομζρεια και τεχνικό κζμα.» 

*** Η παρ.4 προςτζκθκε με τθν παρ.5 β` άρκρου 116 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.  
 
 
Άρκρο 37 -Εφαρμογι διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων 
 
 
1. Σα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί εφαρμόηουν διαδικαςίεσ και 
ςυςτιματα ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται πλιρωσ και ταχζωσ ςε αίτθμα ι ερϊτθμα τθσ 
Επιτροπισ, τθσ αρμόδιασ αρχισ τουσ ι άλλων αρμοδίων δθμόςιων αρχϊν, ωσ προσ το εάν διατθροφν 
ι είχαν διατθριςει κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε ετϊν επιχειρθματικι ςχζςθ με 
ςυγκεκριμζνα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, για το είδοσ αυτισ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ και για κάκε 
ςχετικι ςυναλλαγι. 
 
 2. Με αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν υπόχρεων προςϊπων, άλλων από τα πιςτωτικά ιδρφματα και 
τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, δφναται να εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ υποχρεϊςεισ 
αυτϊν των υπόχρεων προςϊπων αντίςτοιχεσ με εκείνεσ τθσ παραγράφου 1. 
Άρκρο 38 - Συλλογι, τιρθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από δθμόςιεσ αρχζσ 
 
1. Όλεσ οι εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ, περιλαμβανομζνων του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, τθσ 
Επιτροπισ, των αρμόδιων αρχϊν και των δικαςτικϊν, ειςαγγελικϊν, αςτυνομικϊν και φορολογικϊν 
αρχϊν και υπθρεςιϊν, τθροφν πλιρθ και ενθμερωμζνα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τομείσ ι 
κζματα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ. Σα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνει θ Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι ανά 
θμερολογιακό εξάμθνο. 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:"3. Όπου ςτο ν. 
3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο "Κεντρικόσ 
υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου". 

 
2. Οι ςτατιςτικζσ αυτζσ καλφπτουν τουλάχιςτον: 
 
α) τον αρικμό των αναφορϊν φποπτων ι αςυνθκϊν ςυναλλαγϊν ι δραςτθριοτιτων που 
υποβλικθκαν ςτθν Επιτροπι, τθν κατθγοριοποίθςθ αυτϊν των αναφορϊν ανάλογα με τουσ 
αποςτζλλοντεσ, τον αρικμό των ποριςμάτων που υποβλικθκαν ςτον Ειςαγγελζα και των υποκζςεων 
που τζκθκαν ςτο αρχείο, κακϊσ και ςτοιχεία από τθ διεκνι ςυνεργαςία τθσ Επιτροπισ με αλλοδαπζσ 
αντίςτοιχεσ αρχζσ, 
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 β) τθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων του άρκρου 39, 
 
 γ) τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 6 και περιλαμβάνονται ςτισ 
εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ των αρμόδιων αρχϊν, 
 
 δ) τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν. 
 
 3. Σο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, θ Επιτροπι και οι Αρμόδιεσ αρχζσ δθμοςιοποιοφν ςυγκεντρωτικά 
ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν επαρκι ενθμζρωςθ του κοινοφ. 
 
 
Άρκρο 39 - Συλλογι δικαςτικϊν δεδομζνων και ςτοιχείων 
 
 
1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ ορίηονται θ διαδικαςία και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
για τθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τισ εκδικαηόμενεσ 
υποκζςεισ για αδικιματα του άρκρου 2, οποιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ, τον αρικμό των 
περιπτϊςεων που ερευνικθκαν και των προςϊπων που διϊχκθκαν, τισ ςχετικζσ δικαςτικζσ 
αποφάςεισ ι βουλεφματα και τα τυχόν δθμευκζντα ι καταςχεκζντα περιουςιακά ςτοιχεία. Με τθν 
ίδια απόφαςθ ορίηεται επίςθσ θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ δικαςτικισ εξζλιξθσ των αναφορϊν 
που υποβάλλει θ Επιτροπι ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα. 
 
 2. Οι υπθρεςίεσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ μεριμνοφν επίςθσ για τθ ςυλλογι, καταχϊρθςθ και 
επεξεργαςία ανάλογων με τα ωσ άνω ςτοιχείων για τισ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ των βαςικϊν 
αδικθμάτων, ηθτϊντασ πλθροφορίεσ από γραμματείεσ Ειςαγγελιϊν και Δικαςτθρίων και από 
αςτυνομικζσ υπθρεςίεσ. 
 

  ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Βλζπε και ςχετικι ΤΑ 80507/14.5-1.6.2009 (ΦΕΚ Βϋ 1033/1.6.09), "Διαδικαςία 
και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
ςχετικά με τισ  εκδικαηόμενεσ υποκζςεισ για αδικιματα νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του 
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166) οποιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ, για τον αρικμό των 
περιπτϊςεων που ερευνικθκαν και των προςϊπων που διϊχκθκαν, για τισ ςχετικζσ δικαςτικζσ 
αποφάςεισ ι βουλεφματα και τα τυχόν δθμευκζντα ι καταςχεκζντα  περιουςιακά ςτοιχεία." 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 
 
Άρκρο 40 - Συνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν εμπιςτευτικισ φφςθσ 
 
 1. Η Αρχι δφναται να διαβιβάηει και να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ εμπιςτευτικισ φφςθσ με τισ 
αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ ι άλλεσ αρχζσ με ερευνθτικζσ ι ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και με τισ 
Αρμόδιεσ αρχζσ του άρκρου 6, εφόςον οι πλθροφορίεσ αυτζσ κρίνονται χριςιμεσ για το ζργο τουσ και 
για τθν εκπλιρωςθ των νόμιμων κακθκόντων τουσ. Επίςθσ, δφναται να ηθτεί ενθμζρωςθ για τα 
αποτελζςματα των ερευνϊν που διεξιχκθςαν από τισ εν λόγω αρχζσ, κακϊσ και κάκε πλθροφορία 
που προβλζπεται από το άρκρο 7Β. 
 
 "Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ διενζργειασ φορολογικϊν ι τελωνειακϊν ελζγχων και κατά τθ διαδικαςία 
είςπραξθσ χρεϊν, θ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν δφναται να 
ηθτιςει και να λάβει από τθν Αρχι κάκε διακζςιμθ ςε αυτιν πλθροφορία που είναι πικανό να 
ςχετίηεται με το διενεργοφμενο ζλεγχο ι με τθν επιδιωκόμενθ είςπραξθ χρζουσ του υπόχρεου. Η Αρχι 
δφναται να αποφαςίςει να μθν παράςχει τισ πλθροφορίεσ, εάν θ παροχι των πλθροφοριϊν κα ζκετε 
ςε κίνδυνο μια ςυνεχιηόμενθ ζρευνα τθσ Αρχισ. Αυτι θ άρνθςθ δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά τουσ 
ζξι (6) μινεσ.   Σα ανωτζρω ιςχφουν και για το .Δ.Ο.Ε., για τισ περιπτϊςεισ διενζργειασ ελζγχων 
αρμοδιότθτασ του. Επιπλζον, θ Αρχι ενθμερϊνει μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ τθ Γενικι 
Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων για τισ περιπτϊςεισ δζςμευςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που 
ςχετίηονται με νομιμοποίθςθ εςόδων που προζρχονται από φορολογικά αδικιματα, τελωνειακά 
αδικιματα ι αδικιματα μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο, κακϊσ και το .Δ.Ο.Ε. για τισ 
δεςμεφςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων που αφοροφν εν γζνει αδικιματα που εμπίπτουν ςτισ 
αρμοδιότθτεσ του". 

*** Σα πιο πάνω μζςα ςε "  " εδάφια τθσ παρ.1 προςτζκθκαν με το άρκρο 68 παρ.9  
Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 

 
 2. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται ομοίωσ να ανταλλάςςουν εμπιςτευτικισ φφςθσ πλθροφορίεσ για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ που απορρζουν από τον παρόντα νόμο και να 
αλλθλοενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα των ςχετικϊν ερευνϊν. Με διμερι ι πολυμερι μνθμόνια 
ςυνεργαςίασ δφνανται να εξειδικεφονται οι διαδικαςίεσ και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ τθσ ωσ άνω 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. 
 
 3. Οι ανωτζρω αρχζσ δφνανται να διενεργοφν κοινοφσ ελζγχουσ ςε υποκζςεισ κοινισ αρμοδιότθτασ 
και ενδιαφζροντοσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ που απορρζουν από τον παρόντα 
νόμο. 
 
 4. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, ωσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικισ 
φφςθσ, νοοφνται εκείνεσ που αφοροφν ςτθν επιχειρθματικι, επαγγελματικι ι εμπορικι ςυμπεριφορά 
νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων ι οντοτιτων, τα ςτοιχεία των ςυναλλαγϊν και δραςτθριοτιτων τουσ, 
τα φορολογικά ςτοιχεία τουσ και πλθροφορίεσ ςχετιηόμενεσ με ποινικά αδικιματα και φορολογικζσ, 
τελωνειακζσ ι άλλεσ διοικθτικζσ παραβάςεισ. τισ εν λόγω πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται και εκείνεσ 
που αποκτϊνται από τουσ διαβιβάηοντεσ ι ανταλλάςςοντεσ αυτζσ φορείσ μζςω τθσ διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχεσ αλλοδαπζσ αρχζσ ι φορείσ, εφόςον αυτό επιτρζπεται από τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ." 

*** Σο άρκρο 40 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 4 Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
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Άρκρο 41 - Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 
 
 1. Σα Τπόχρεα πρόςωπα εφαρμόηουν επαρκείσ και κατάλλθλεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ όςον αφορά 
τθ δζουςα επιμζλεια ωσ προσ τον πελάτθ και τον πραγματικό δικαιοφχο, τθν αναφορά φποπτων 
ςυναλλαγϊν, τθ φφλαξθ αρχείων, τον εςωτερικό ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ κινδφνου, τθν ςυνεχι 
εκτίμθςθ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ και τθν εςωτερικι επικοινωνία, ϊςτε να προλαμβάνουν και να 
εμποδίηουν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ που ενδζχεται να ςυνδζονται με τα αδικιματα του 
άρκρου 2. 
 
 2. Σα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί μεριμνοφν ϊςτε οι διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου να εφαρμόηονται και ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 4, εφόςον αυτζσ είναι Τπόχρεα πρόςωπα, κακϊσ και ςτα υποκαταςτιματα και ςτα γραφεία 
αντιπροςωπείασ τουσ ςτο εξωτερικό, εκτόσ αν αυτό απαγορεφεται, πλιρωσ ι μερικϊσ, από τθ ςχετικι 
αλλοδαπι νομοκεςία, οπότε ενθμερϊνουν τθν Επιτροπι, τθν αρμόδια αρχι τουσ και τθν Κεντρικι 
υντονιςτικι Αρχι. ε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηουν το αυςτθρότερο δίκαιο μεταξφ του ελλθνικοφ και 
αυτοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ, ςτθν ζκταςθ που αυτό επιτρζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ υποδοχισ. 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 13 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:3. Όπου ςτο ν. 
3691/2008 γίνεται αναφορά ςτθν "Κεντρικι υντονιςτικι Αρχι", νοείται ο "Κεντρικόσ 
υντονιςτικόσ Φορζασ" του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου. 

 
 3. Οι Αρμόδιεσ αρχζσ υπόχρεων προςϊπων, άλλων από τα πιςτωτικά ιδρφματα και τουσ 
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, δφνανται να εξειδικεφουν με αποφάςεισ τουσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ 
παραγράφου 1, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παράγοντεσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 6 
και ιδίωσ τθ διάκριςθ μεταξφ υπόχρεων νομικϊν προςϊπων και υπόχρεων φυςικϊν προςϊπων. 
 
«5. Με βάςθ τα εκτελεςτικά μζτρα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 34 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 8 (5) τθσ Οδθγίασ 
2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ με αποφάςεισ τουσ 
εξειδικεφουν και κακορίηουν κάκε λεπτομζρεια και τεχνικό κζμα.» 

*** Η πιο πάνω  παράγραφοσ  (4 και όχι 5  όπωσ εκ παραδρομισ προφανϊσ  αρικμικθκε) 
προςτζκθκε με τθν παρ.6 άρκρου 116 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.  

 
 
Άρκρο 42 - Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ 
 
 Σα Τπόχρεα πρόςωπα λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε οι υπάλλθλοί τουσ να λάβουν γνϊςθ των 
διατάξεων του παρόντοσ νόμου και των ςχετικϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων. Σα μζτρα αυτά 
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθ ςυμμετοχι των αρμόδιων υπαλλιλων ςε ειδικά προγράμματα 
κατάρτιςθσ, τα οποία τουσ βοθκοφν να εντοπίηουν τισ δραςτθριότθτεσ που τυχόν ςυνδζονται με τα 
αδικιματα του άρκρου 2 και τουσ εκπαιδεφουν να ενεργοφν ςωςτά ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 
 
 
Άρκρο 43 - Ρροχποκζςεισ ςφςταςθσ, λειτουργίασ και εγγραφισ ςε μθτρϊο 
 
 1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που διζπουν τα τθσ χοριγθςθσ άδειασ ςφςταςθσ, λειτουργίασ ι 
εγγραφισ ςε μθτρϊα, οι Αρμόδιεσ αρχζσ αρνοφνται τθ χοριγθςθ αδειϊν ςφςταςθσ ι λειτουργίασ ι 
εγγραφισ ςε μθτρϊο ςτα υπόχρεα νομικά πρόςωπα, εάν δεν ζχουν πειςτεί ότι τα πρόςωπα που 
κατζχουν ςθμαντικό ποςοςτό του κεφαλαίου ι ελζγχουν ι πράγματι διευκφνουν ι κα διευκφνουν τισ 
επιχειριςεισ των προςϊπων αυτϊν ι οι πραγματικοί δικαιοφχοι τουσ είναι κατάλλθλα και ζντιμα 
πρόςωπα. 
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 2. Σα γραφεία πλθρωμϊν και εμβαςμάτων που προβλζπονται ςτθν Οδθγία 2007/64/ΕΚ για τισ 
υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ςτθν εςωτερικι αγορά πρζπει να λαμβάνουν άδεια λειτουργίασ, να 
εγγράφονται ςε μθτρϊο και να εποπτεφονται από αρμόδια αρχι για να μποροφν να διενεργοφν τισ 
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ). 

*** Η παρ.2 ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρκρο 82 περ.δ` Ν.3862/2010,ΦΕΚ Α 113/13.7.2010. 
 
 
Άρκρο 44 - Αρμόδια ςτελζχθ- Υποχρεϊςεισ χρθματοπιςτωτικϊν ομίλων 
 
 
1. Κάκε πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ οφείλει να ορίςει ζνα διευκυντικό 
ςτζλεχοσ, ςτο οποίο τα άλλα διευκυντικά ςτελζχθ και οι υπάλλθλοι κα αναφζρουν κάκε ςυναλλαγι 
που κεωροφν αςυνικθ ι φποπτθ για απόπειρα ι διάπραξθ των αδικθμάτων του άρκρου 2 και κάκε 
γεγονόσ του οποίου λαμβάνουν γνϊςθ λόγω τθσ υπθρεςίασ τουσ και το οποίο κα μποροφςε να 
αποτελζςει ζνδειξθ τζτοιων πράξεων. τα υποκαταςτιματα ι ςε ειδικζσ διευκφνςεισ ι μονάδεσ θ 
αναφορά αυτι γίνεται κατευκείαν ςτο διευκυντι του υποκαταςτιματοσ ι τθσ διεφκυνςθσ ι τθσ 
μονάδασ ο οποίοσ αναφζρεται αμζςωσ ςτο αρμόδιο διευκυντικό ςτζλεχοσ, εφόςον ςυμμερίηεται τισ 
υπόνοιεσ. Αν ο διευκυντισ ι ο αναπλθρωτισ του κωλφεται ι αρνείται ι αμελεί ι δεν ςυμμερίηεται τισ 
υπόνοιεσ του αναφερόντοσ υπαλλιλου, τότε ο υπάλλθλοσ μπορεί να αναφερκεί ςτο αρμόδιο 
διευκυντικό ςτζλεχοσ. Ο τελευταίοσ ενθμερϊνει ςχετικά, τθλεφωνικϊσ ι με εμπιςτευτικό ζγγραφο ι 
με αςφαλζσ θλεκτρονικό μζςο, τθν Επιτροπι παρζχοντασ τθσ ςυγχρόνωσ κάκε χριςιμθ πλθροφορία ι 
ςτοιχείο, αν μετά από τθν εξζταςθ που πραγματοποιεί κρίνει ότι οι πλθροφορίεσ και τα υπάρχοντα 
ςτοιχεία δικαιολογοφν τθν αναφορά. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ εφαρμόηονται και ςε άλλα 
υπόχρεα νομικά πρόςωπα, τα οποία προςδιορίηονται ςφμφωνα με τα κριτιρια που κζτουν οι ςχετικζσ 
αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν. 
 
 2. Κάκε χρθματοπιςτωτικόσ όμιλοσ ορίηει ζνα διευκυντικό ςτζλεχοσ, από τθ μεγαλφτερθ εταιρεία του 
ομίλου, ωσ ςυντονιςτι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του παρόντοσ νόμου από 
τισ επί μζρουσ εταιρείεσ του ομίλου. Προσ τοφτο το ςτζλεχοσ αυτό ςυνεργάηεται και ανταλλάςςει 
πλθροφορίεσ με τα διευκυντικά ςτελζχθ των επί μζρουσ εταιρειϊν του ομίλου, που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο 1, λαμβάνει γνϊςθ των τυχόν αναφορϊν τουσ προσ τθν Επιτροπι και δφναται να 
υποβάλει αναφορζσ ςε αυτιν και ο ίδιοσ, παρζχοντασ ςτοιχεία από όλεσ τισ εταιρείεσ του ομίλου. 
 
 Με αποφάςεισ των αρμόδιων αρχϊν που εποπτεφουν τθ μεγαλφτερθ εταιρεία κάκε ομίλου δφναται 
να προςδιορίηονται διαδικαςίεσ και υποχρεϊςεισ που πρζπει να τθροφν οι όμιλοι και οι εταιρείεσ 
κάκε ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ` - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΚΥΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΘ ΚΑΙ ΔΘΜΕΥΣΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Άρκρο 45 - Ροινικζσ κυρϊςεισ 
 
 
1.α. Με κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν και με χρθματικι ποινι από είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ ζωσ ζνα 
εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ τιμωρείται ο υπαίτιοσ πράξεων νομιμοποίθςθσ εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 
 β. Ο υπαίτιοσ των πράξεων του προθγοφμενου ςτοιχείου α` τιμωρείται με κάκειρξθ και με χρθματικι 
ποινι από τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ ζωσ ζνα εκατομμφριο πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (1.500.000) 
ευρϊ, αν ζδραςε ωσ υπάλλθλοσ υπόχρεου νομικοφ προςϊπου ι αν το βαςικό αδίκθμα 
περιλαμβάνεται ςτα αδικιματα των ςτοιχείων γ`, δ` και ε` του άρκρου 3 του παρόντοσ, ακόμθ και αν 
για αυτά προβλζπεται ποινι φυλάκιςθσ. 
 
 γ. Ο υπαίτιοσ των πράξεων του ςτοιχείου α` τιμωρείται με κάκειρξθ τουλάχιςτον δζκα ετϊν και με 
χρθματικι ποινι από πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ ζωσ δφο εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ, αν 
αςκεί τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ κατ` επάγγελμα ι κατά ςυνικεια ι είναι υπότροποσ ι ζδραςε 
για λογαριαςμό, προσ όφελοσ ι εντόσ των πλαιςίων εγκλθματικισ ι τρομοκρατικισ οργάνωςθσ ι 
ομάδασ. 
 
 δ. Με φυλάκιςθ μζχρι δφο ετϊν τιμωρείται ο υπάλλθλοσ του υπόχρεου νομικοφ προςϊπου ι όποιο 
άλλο υπόχρεο προσ αναφορά φποπτων ςυναλλαγϊν πρόςωπο παραλείπει από πρόκεςθ να αναφζρει 
αρμοδίωσ φποπτεσ ι αςυνικεισ ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ ι παρουςιάηει ψευδι ι 
παραπλανθτικά ςτοιχεία, κατά παράβαςθ των ςχετικϊν νομοκετικϊν, διοικθτικϊν ι κανονιςτικϊν 
διατάξεων και κανόνων, εφόςον για τθν πράξθ του δεν προβλζπεται βαρφτερθ ποινι από Άλλεσ 
διατάξεισ. 
 
 ε. Η ποινικι ευκφνθ για το βαςικό αδίκθμα δεν αποκλείει τθν τιμωρία των υπαιτίων (αυτουργοφ και 
ςυμμζτοχων) για τισ πράξεισ των ςτοιχείων α`, β` και γ` τθσ παραγράφου αυτισ, εφόςον τα ςτοιχεία 
τθσ αντικειμενικισ υπόςταςθσ των πράξεων νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ είναι διαφορετικά από εκείνα του βαςικοφ αδικιματοσ. 
 
 ςτ. Αν θ προβλεπόμενθ ποινι για βαςικό αδίκθμα είναι φυλάκιςθ, ο υπαίτιοσ αυτοφ τιμωρείται για το 
αδίκθμα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και με χρθματικι ποινι από 
δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται 
ο υπαίτιοσ του εγκλιματοσ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων, που δεν είναι ςυμμζτοχοσ ςτθ διάπραξθ του 
βαςικοφ αδικιματοσ, εφόςον είναι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ςε ευκεία γραμμι ι εκ 
πλαγίου μζχρι και του β` βακμοφ ι ςφηυγοσ, κετόσ γονζασ ι κετό τζκνο του υπαίτιου του βαςικοφ 
αδικιματοσ. 
 
 η. Αν εχϊρθςε καταδίκθ του υπαιτίου για βαςικό αδίκθμα, θ τυχόν ποινι κατ` αυτοφ ι τρίτου από 
τουσ αναφερόμενουσ ςτο δεφτερο εδάφιο του ςτοιχείου ςτ` για το αδίκθμα τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων που προζκυψαν από το ίδιο βαςικό αδίκθμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν επιβλθκείςα 
ποινι για τθν τζλεςθ του βαςικοφ αδικιματοσ. 
 
 θ. Οι διατάξεισ των ςτοιχείων ςτ` και η` δεν ιςχφουν ςτισ περιςτάςεισ του ςτοιχείου γ` και ςτα βαςικά 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β` του παρόντοσ άρκρου. 
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 κ. Αν θ προβλεπόμενθ ποινι για βαςικό αδίκθμα είναι φυλάκιςθ και τα προκφψαντα ζςοδα δεν 
υπερβαίνουν το ποςόν των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ, θ ποινι για το αδίκθμα τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ είναι φυλάκιςθ ζωσ δφο ετϊν. Αν ςτθν 
περίπτωςθ αυτι ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υπαιτίου του βαςικοφ αδικιματοσ ι τρίτου οι 
περιςτάςεισ του ςτοιχείου γ`, θ ποινι για το αδίκθμα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων είναι φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον δφο ετϊν και χρθματικι ποινι από τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ 
χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ. 
 
 2. Η άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ και θ καταδίκθ για νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ δεν προχποκζτει ποινικι δίωξθ ι καταδίκθ του υπαιτίου για το βαςικό αδίκθμα. 
 
 3. τισ περιπτϊςεισ εξάλειψθσ του αξιόποινου, ακϊωςθσ λόγω του ότι θ πράξθ κατζςτθ ανζγκλθτθ ι 
απαλλαγισ του υπαιτίου από τθν ποινι λόγω ικανοποίθςθσ του ηθμιωκζντοσ για το βαςικό αδίκθμα, 
για το οποίο προβλζπεται ότι θ ικανοποίθςθ του ηθμιωκζντοσ επιφζρει αυτό το αποτζλεςμα, αίρεται 
το αξιόποινο ι κθρφςςεται ακϊοσ ι απαλλάςςεται αντίςτοιχα ο υπαίτιοσ από τθν ποινι και για τισ 
ςυναφείσ πράξεισ νομιμοποίθςθσ εςόδων. Η διάταξθ αυτι δεν εφαρμόηεται όταν το αξιόποινο 
εξαλείφκθκε λόγω παραγραφισ. 
 
 4. Όπου ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου προβλζπεται ακροιςτικά ποινι ςτερθτικι τθσ 
ελευκερίασ και χρθματικι ποινι, δεν εφαρμόηεται το άρκρο 83 περίπτωςθ ε`12 του Ποινικοφ Κϊδικα. 
 
 5. Σα κακουργιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 2 δικάηονται από το Σριμελζσ Εφετείο 
Κακουργθμάτων. 
 
Άρκρο 46 - Διμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 
 
1. Σα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν προϊόν βαςικοφ αδικιματοσ ι των αδικθμάτων του 
άρκρου 2 ι που αποκτικθκαν αμζςωσ ι εμμζςωσ από προϊόν τζτοιων αδικθμάτων ι τα μζςα που 
χρθςιμοποιικθκαν ι προορίηονταν να χρθςιμοποιθκοφν προσ τζλεςθ αυτϊν των αδικθμάτων, 
κατάςχονται και, εφόςον δεν ςυντρζχει περίπτωςθ αποδόςεωσ τουσ ςτον ιδιοκτιτθ κατά τθν παρ. 2 
του άρκρου 310 και του τελευταίου εδαφίου του άρκρου 373 Κ.Π.Δ., δθμεφονται υποχρεωτικά με τθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ. Η διμευςθ επιβάλλεται ακόμθ και αν τα περιουςιακά ςτοιχεία ι μζςα 
ανικουν ςε τρίτο, εφόςον αυτόσ τελοφςε εν γνϊςει του βαςικοφ αδικιματοσ ι των αδικθμάτων του 
άρκρου 2 κατά το χρόνο κτιςεωσ αυτϊν. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφουν και ςε 
περίπτωςθ απόπειρασ των ανωτζρω αδικθμάτων. 
 
2. ε περίπτωςθ που θ περιουςία ι το προϊόν κατά τθν παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλζον, δεν ζχει 
βρεκεί ι δεν είναι δυνατόν να καταςχεκεί, κατάςχονται και δθμεφονται υπό τουσ όρουσ τθσ 
παραγράφου 1 περιουςιακά ςτοιχεία ίςθσ αξίασ προσ εκείνθ τθσ προαναφερκείςασ περιουςίασ ι του 
προϊόντοσ κατά το χρόνο τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, όπωσ τθν προςδιορίηει το δικαςτιριο. Σο 
δικαςτιριο μπορεί να επιβάλλει και χρθματικι ποινι μζχρι του ποςοφ τθσ αξίασ τθσ περιουςίασ ι του 
προϊόντοσ, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόςκετα περιουςιακά ςτοιχεία προσ διμευςθ ι τα υπάρχοντα 
υπολείπονται τθσ αξίασ τθσ περιουςίασ ι του προϊόντοσ. 
 
 3. Διμευςθ διατάςςεται και όταν δεν αςκικθκε δίωξθ λόγω κανάτου του υπαιτίου ι θ δίωξθ που 
αςκικθκε ζπαυςε οριςτικϊσ ι κθρφχκθκε απαράδεκτθ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ διμευςθ 
διατάςςεται με βοφλευμα του δικαςτικοφ ςυμβουλίου ι με απόφαςθ του δικαςτθρίου που παφει ι 
κθρφςςει απαράδεκτθ τθν ποινικι δίωξθ και αν δεν αςκικθκε δίωξθ, με βοφλευμα του κατά τόπον 

                                                           

12 ε) αν ο νόμοσ προβλζπει ακροιςτικά ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ και ποινι χρθματικι μπορεί να επιβλθκεί και μόνο αυτι θ τελευταία. 
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αρμόδιου ςυμβουλίου πλθμμελειοδικϊν. Οι διατάξεισ του άρκρου 492 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 504 
Κ.Π.Δ. εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. 
 
 4. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 310 και του τελευταίου εδαφίου του άρκρου 373 Κ.Π.Δ. 
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν περίπτωςθ που διατάχκθκε διμευςθ κατά τθσ περιουςίασ τρίτου, ο 
οποίοσ δεν ςυμμετζςχε ςτθ δίκθ οφτε κλθτεφκθκε ςε αυτιν. 
 
Άρκρο 47 - Αποηθμίωςθ υπζρ του Δθμοςίου 
 
1. Σο Δθμόςιο μπορεί, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, να αξιϊςει 
ενϊπιον των αρμόδιων πολιτικϊν δικαςτθρίων από τον αμετακλιτωσ καταδικαςμζνο ςε ποινι 
κακείρξεωσ για αδίκθμα των άρκρων 2 και 3 του παρόντοσ νόμου, κάκε άλλθ περιουςία που αυτόσ 
ζχει αποκτιςει από άλλο αδίκθμα των άρκρων 2 και 3 ζςτω και αν δεν αςκικθκε για το αδίκθμα αυτό 
δίωξθ, λόγω κανάτου του υπαιτίου, ι θ δίωξθ που αςκικθκε ζπαυςε οριςτικά ι κθρφχκθκε 
απαράδεκτθ. 
 
2. Αν θ περιουςία που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 μεταβιβάςτθκε ςε τρίτο, ο καταδικαςμζνοσ 
υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ ίςθ με τθν αξία τθσ κατά το χρόνο ςυηθτιςεωσ τθσ αγωγισ. Η παραπάνω 
αξίωςθ μπορεί να αςκθκεί και κατά τρίτου που απζκτθςε από χαριςτικι αιτία, εφόςον κατά το χρόνο 
τθσ κτιςθσ ιταν ςφηυγοσ ι ςυγγενισ εξ αίματοσ κατ` ευκεία γραμμι με τον καταδικαςμζνο ι αδελφόσ 
του ι κετό τζκνο του, κακϊσ και εναντίον κάκε τρίτου που απζκτθςε μετά τθν άςκθςθ κατά του 
καταδικαςμζνου ποινικισ δίωξθσ για το πιο πάνω ζγκλθμα αν κατά το χρόνο που απζκτθςε γνϊριηε 
τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά του καταδικαςμζνου. Ο τρίτοσ και ο καταδικαςμζνοσ ευκφνονται εισ 
ολόκλθρον. 
 

Άρκρο 48 - Δζςμευςθ και απαγόρευςθ εκποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 
 
1.Οταν διεξάγεται τακτικι ανάκριςθ για τα αδικιματα του άρκρου 2 μπορεί ο ανακριτισ, με ςφμφωνθ 
γνϊμθ του ειςαγγελζα, να απαγορεφςει τθν κίνθςθ κάκε είδουσ λογαριαςμϊν, τίτλων ι 
χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων που τθροφνται ςε πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό, 
κακϊσ και το άνοιγμα των κυρίδων κθςαυροφυλακίου του κατθγορουμζνου, ζςτω και κοινϊν 
οποιουδιποτε είδουσ με άλλο πρόςωπο, εφόςον υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι οι λογαριαςμοί, οι 
τίτλοι, τα χρθματοπιςτωτικά προϊόντα ι οι κυρίδεσ περιζχουν χριματα ι πράγματα που προζρχονται 
από τζλεςθ των αδικθμάτων του άρκρου 2. Σο ίδιο ιςχφει και όταν διεξάγεται ανάκριςθ για βαςικό 
αδίκθμα και υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι οι λογαριαςμοί, οι τίτλοι, τα χρθματοπιςτωτικά προϊόντα 
ι οι κυρίδεσ περιζχουν χριματα ι πράγματα που προζρχονται από τθν τζλεςθ του ανωτζρω 
αδικιματοσ ι που υπόκεινται ςε διμευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του παρόντοσ νόμου. ε 
περίπτωςθ διεξαγωγισ προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι προανάκριςθσ, θ απαγόρευςθ τθσ κίνθςθσ των 
λογαριαςμϊν, τίτλων, χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων ι του ανοίγματοσ των κυρίδων μπορεί να 
διαταχκεί από το δικαςτικό ςυμβοφλιο. Η διάταξθ του ανακριτι ι το βοφλευμα του ςυμβουλίου 
επζχει κζςθ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ, εκδίδεται χωρίσ προθγοφμενθ κλιςθ του κατθγορουμζνου ι του 
τρίτου, δεν είναι απαραίτθτο να αναφζρει ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, τίτλο, χρθματοπιςτωτικό 
προϊόν ι κυρίδα και επιδίδεται ςτον κατθγοροφμενο και ςτο διευκυντικό ςτζλεχοσ του πιςτωτικοφ 
ιδρφματοσ ι του χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ που αναφζρεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 44 ι ςτον 
διευκυντι του υποκαταςτιματοσ του τόπου όπου εδρεφει ο ανακριτισ ι ο ειςαγγελζασ. ε περίπτωςθ 
κοινϊν λογαριαςμϊν, τίτλων, χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων ι κοινισ κυρίδασ επιδίδεται και ςτον 
τρίτο. 
 
 2. Η κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο απαγόρευςθ ιςχφει από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ επίδοςθσ ςτο 
πιςτωτικό ίδρυμα ι ςτο χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό τθσ διάταξθσ του ανακριτι ι του βουλεφματοσ. 
Από τότε απαγορεφεται το άνοιγμα τθσ κυρίδασ και είναι άκυρθ ζναντι του Δθμοςίου τυχόν 
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εκταμίευςθ χρθμάτων από το λογαριαςμό ι εκποίθςθ τίτλων ι χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων. 
Διευκυντικό ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι του χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ, 
που παραβαίνει με πρόκεςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι δφο 
ετϊν και με χρθματικι ποινι. 
 
 3. Αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ, μπορεί ο ανακριτισ ι το 
δικαςτικό ςυμβοφλιο να διατάξει τθν απαγόρευςθ εκποιιςεωσ οριςμζνου ακινιτου του 
κατθγορουμζνου. Η διάταξθ του ανακριτι ι το βοφλευμα επζχει κζςθ εκκζςεωσ καταςχζςεωσ, 
εκδίδεται χωρίσ προθγοφμενθ κλιςθ του κατθγορουμζνου και επιδίδεται ςτον κατθγοροφμενο και 
ςτον αρμόδιο φφλακα μεταγραφϊν, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί τθν ίδια θμζρα ςε ςχετικι 
ςθμείωςθ ςτα οικεία βιβλία και να αρχειοκετιςει το ζγγραφο που του κοινοποιικθκε. Με απόφαςθ 
του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 
αυτισ. Κάκε δικαιοπραξία, υποκικθ, κατάςχεςθ ι άλλθ πράξθ που εγγράφεται ςτο βιβλίο του 
υποκθκοφυλακείου μετά τθν εγγραφι τθσ πιο πάνω ςθμείωςθσ είναι άκυρθ ζναντι του Δθμοςίου. 
 
4. Ο κατθγοροφμενοσ, ο φποπτοσ τζλεςθσ αξιόποινθσ πράξθσ των αδικθμάτων των άρκρων 2 και 3 και 
ο τρίτοσ δικαιοφνται να ηθτιςουν τθν άρςθ τθσ διάταξθσ του ανακριτι ι τθν ανάκλθςθ του 
βουλεφματοσ, με αίτθςθ που απευκφνεται προσ το αρμόδιο δικαςτικό ςυμβοφλιο και κατατίκεται 
ςτον ανακριτι ι τον ειςαγγελζα, μζςα ςε είκοςι μζρεσ από τθν επίδοςθ ςε αυτόν τθσ διάταξθσ ι του 
βουλεφματοσ. τθ ςφνκεςθ του ςυμβουλίου δεν μετζχει ο ανακριτισ. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ και θ 
προκεςμία προσ τοφτο δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ διάταξθσ ι του βουλεφματοσ. Η διάταξθ ι 
το βοφλευμα ανακαλείται αν προκφψουν νζα ςτοιχεία. 
 
5. Όταν διεξάγεται ζρευνα από τθν Α` Μονάδα τθσ Αρχισ, θ απαγόρευςθ τθσ κίνθςθσ λογαριαςμϊν, 
τίτλων και χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων, του ανοίγματοσ κυρίδων και τθσ μεταβίβαςθσ ι εκποίθςθσ 
οποιουδιποτε περιουςιακοφ ςτοιχείου μπορεί να διαταχκεί ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ από τον 
Πρόεδρο τθσ Αρχισ, υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 1 
ζωσ 3. Σα ςχετικά με τθ δζςμευςθ ςτοιχεία, μαηί με αντίγραφο του φακζλου τθσ υπόκεςθσ, 
διαβιβάηονται ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα, χωρίσ αυτό να παρακωλφει τθ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ από τθν 
Αρχι. Σα πρόςωπα που βλάπτονται από τθν παραπάνω δζςμευςθ ζχουν τα δικαιϊματα που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4." 
 

*** Οι παρ.4 και 5 αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με το άρκρο 5 παρ.1 Ν.3932/2011,  ΦΕΚ Α 
49/10.3.2011. 

 
 (6. τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ άρκρου οι αιτοφντεσ μποροφν να 
αμφιςβθτιςουν μόνο τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ δζςμευςθσ ι τθσ απαγόρευςθσ). 
 

*** Η παρ.6 διαγράφθκε και θ παράγραφοσ 7 αναρικμικθκε ςε 6 με το άρκρο 5 παρ.2 
Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 

 
6 (7). Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ εκτόσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 
και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν και ςτα λοιπά υπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 5. 
 
 
Άρκρο 49 - Εφαρμογι κυρϊςεων επιβαλλόμενων από διεκνείσ οργανιςμοφσ 
 
 1. Όταν για τθν καταπολζμθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ επιβάλλεται, με αποφάςεισ 
του υμβουλίου Αςφαλείασ του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν ι με κανονιςμοφσ και αποφάςεισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ δζςμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων 
ι οντοτιτων και θ απαγόρευςθ τθσ παροχισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε αυτά, ακολουκείται 
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θ εξισ διαδικαςία, μετά από τθν ζνταξθ των εν λόγω αποφάςεων ι κανονιςμϊν ςτθν ελλθνικι ζννομθ 
τάξθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και όπου αυτι απαιτείται: 
 
 α) Οι ανωτζρω αποφάςεισ και κανονιςμοί, κακϊσ και οι τροποποιθτικζσ ι ανακεωρθτικζσ αυτϊν 
αποφάςεισ, διαβιβάηονται άμεςα μετά τθν ζκδοςθ τουσ, από το Τπουργείο Εξωτερικϊν, ςτθ Β` 
Μονάδα τθσ Αρχισ, θ οποία τθρεί αναλυτικοφσ καταλόγουσ των κατονομαηόμενων προςϊπων και 
οντοτιτων. 
 
 β) Η Μονάδα ενθμερϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ όλα τα Τπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 5 για τισ 
ανωτζρω αποφάςεισ και κανονιςμοφσ και ηθτεί επιςταμζνθ ζρευνα για τον εντοπιςμό περιουςιακϊν 
ςτοιχείων πάςθσ φφςεωσ των κατονομαηόμενων προςϊπων ι οντοτιτων. τα περιουςιακά ςτοιχεία 
περιλαμβάνονται και αυτά που άμεςα ι ζμμεςα ανικουν ι ελζγχονται από τα ωσ άνω φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα ι οντότθτεσ. Η Μονάδα ηθτεί, επίςθσ, αναλυτικά ςτοιχεία για τισ κάκε είδουσ 
ςυναλλαγζσ ι δραςτθριότθτεσ των ανωτζρω προςϊπων ι οντοτιτων κατά τθν τελευταία πενταετία, 
για το αν αυτά είχαν ι ζχουν οποιαδιποτε επιχειρθματικι ςχζςθ με το αναφερόν υπόχρεο πρόςωπο, 
κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό ςτοιχείο ι πλθροφορία. Επίςθσ, παρζχει οδθγίεσ για τθ διαδικαςία 
εντοπιςμοφ και διαχωριςμοφ των προσ δζςμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, για τθ διαδικαςία 
αποδζςμευςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ςτ` και για τον τρόπο 
άρςθσ των μζτρων δζςμευςθσ κατά διαγραφζντων από τουσ καταλόγουσ φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων ι οντοτιτων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ η. 
 
 γ) Η Μονάδα δφναται να διαβιβάςει τουσ ςχετικοφσ καταλόγουσ και ςε δθμόςιεσ αρχζσ που τθροφν 
αρχεία και διακζτουν ενδεχομζνωσ πλθροφορίεσ για τον εντοπιςμό των ανωτζρω προςϊπων ι 
περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. 
 
 δ) Η Μονάδα εκτελεί άμεςα τα μζτρα που προβλζπονται ςτισ αποφάςεισ και ςτουσ κανονιςμοφσ 
ςχετικά με τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των κατονομαηόμενων φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων ι οντοτιτων, τθν απαγόρευςθ κίνθςθσ λογαριαςμϊν και του ανοίγματοσ τραπεηικϊν 
κυρίδων από μζρουσ τουσ, τθν απαγόρευςθ παροχισ χρθματοπιςτωτικϊν ι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αυτά, κακϊσ και κάκε άλλο προβλεπόμενο μζτρο. Η εκτελεςτικι διάταξθ τθσ Μονάδασ επιδίδεται 
ςτα παραπάνω πρόςωπα και οντότθτεσ. 
 
 ε) Σο πρόςωπο ι θ οντότθτα του οποίου δεςμεφκθκαν περιουςιακά ςτοιχεία, κακϊσ και 
οποιοςδιποτε τρίτοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, δικαιοφνται να προςβάλουν τθν ανωτζρω διάταξθ 
ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων εντόσ προκεςμίασ τριάντα θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ. Οι 
προςφεφγοντεσ μποροφν να αμφιςβθτιςουν μόνο τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ δζςμευςθσ ι 
τθσ απαγόρευςθσ. 
 
 ςτ) Η Μονάδα μπορεί να χορθγιςει, φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων προςϊπων ι 
οντοτιτων, ειδικι άδεια για τθν επαφξθςθ, αποδζςμευςθ ι χρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεςμεφκθκαν, για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που 
αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ και κανονιςμοφσ του υμβουλίου Αςφαλείασ του Οργανιςμοφ 
Ηνωμζνων Εκνϊν ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
 η) ε περίπτωςθ διαγραφισ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ από τουσ ςχετικοφσ 
καταλόγουσ, φςτερα από απόφαςθ του υμβουλίου Αςφαλείασ του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν ι 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ανακεωρεί ι τροποποιεί προθγοφμενθ απόφαςθ ι κανονιςμό, θ 
Μονάδα διατάςςει άμεςα τθν άρςθ τθσ δζςμευςθσ και κάκε άλλου λθφκζντοσ μζτρου, 
ενθμερϊνοντασ ςχετικά τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Σα ονόματα των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι 
οντοτιτων που διαγράφθκαν από τον κατάλογο και των οποίων τα οικονομικά ςτοιχεία 
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αποδεςμεφκθκαν μπορεί να αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, με τθ ςυναίνεςθ των προςϊπων 
αυτϊν. 
 
 θ) Όποιο υπόχρεο φυςικό πρόςωπο ι ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ υπόχρεου νομικοφ προςϊπου 
αποκρφπτει τθν ταυτότθτα ι τα ςτοιχεία ταυτότθτασ ι τθν φπαρξθ επιχειρθματικισ ςχζςθσ ι όλα ι 
μζροσ των περιουςίακϊν ςτοιχείων των προςϊπων ι οντοτιτων, τα οποία ταυτίηονται με πρόςωπα ι 
οντότθτεσ από αυτά που διαλαμβάνονται ςτισ παραπάνω αποφάςεισ και κανονιςμοφσ ι αρνείται να 
προβεί ςτθ δζςμευςθ περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι δζκα (10) ζτθ και με 
χρθματικι ποινι από δζκα χιλιάδεσ (10.000) μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ. Αν από 
αμζλεια δεν εντοπίςει περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ι δεν διαπιςτϊςει επιχειρθματικι ςχζςθ με αυτά 
τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι δφο (2) ζτθ και με χρθματικι ποινι από πζντε χιλιάδεσ (5.000) μζχρι 
διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ. 
 
 κ) ε βάροσ των υπόχρεων νομικϊν προςϊπων που παραβαίνουν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν 
από το παρόν άρκρο, επιβάλλονται από τθν εκάςτοτε αρμόδια κατά το άρκρο 6 αρχι οι Διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ του άρκρου 52 παράγραφοσ 1 περιπτϊςεισ α`, δ` και ε`, εφαρμοηομζνων αντιςτοίχωσ των 
όρων, προχποκζςεων και διακρίςεων αυτοφ. 
 
 2. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ιςχφουν και για τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ 
δζςμευςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων που επιβάλλεται 
από αποφάςεισ του υμβουλίου Αςφαλείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν ι αποφάςεισ και κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για άλλουσ - πλθν τθσ καταπολζμθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ - 
λόγουσ, όπωσ εκάςτοτε κακορίηονται ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ ι/και κανονιςμοφσ." 
 

*** Σο άρκρο 49 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 6 Ν.3932/2011,  ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
 
Άρκρο 49Α - Αρμοδιότθτεσ τθσ Β` Μονάδασ τθσ Αρχισ για τθν επιβολι κυρϊςεων κατά υπόπτων 
τρομοκρατίασ 
 
 1. Η Β` Μονάδα τθσ Αρχισ προςδιορίηει τα ςχετιηόμενα με τθν τρομοκρατία φυςικά και νομικά 
πρόςωπα ι οντότθτεσ, βαςιηόμενθ ςε ακριβείσ πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία που υποβάλλονται από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ ι τισ ειςαγγελικζσ, δικαςτικζσ ι άλλεσ 
διωκτικζσ αρχζσ. Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςυγκεκριμζνα πρόςωπα ι οντότθτεσ 
που διαμζνουν ι εδρεφουν ι κατζχουν περιουςία, ςφμφωνα με τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του άρκρου 
187Α Π.Κ., ςτθν θμεδαπι και τα οποία διζπραξαν ι διαπράττουν ι αποπειρϊνται να διαπράξουν ι 
ςυμμετζχουν ι με οποιονδιποτε τρόπο διευκολφνουν τθν τζλεςθ τρομοκρατικϊν πράξεων, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 187Α Π.Κ., όπωσ ιςχφει. Ειδικότερα, ςτθ Μονάδα υποβάλλονται τα εξισ: 
 
 α) τα αποδεικτικά ςτοιχεία ι οι πλθροφορίεσ οποιουδιποτε είδουσ που προζκυψαν από τθ 
διενζργεια ελζγχων ςε βάροσ νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων που ανικουν ι ελζγχονται από 
τρομοκράτεσ ι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ ι ςε βάροσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων 
που είτε βοθκοφν ι παρζχουν οικονομικι, υλικι, τεχνολογικι ι οποιαδιποτε άλλθ υποςτιριξθ με 
κοπό τθν υποβοικθςθ τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, είτε ςυνδζονται με οποιονδιποτε τρόπο με 
τρομοκράτεσ ι τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ, 
 
 β) οι αςκθκείςεσ ποινικζσ διϊξεισ για τρομοκρατικζσ πράξεισ ι χρθματοδότθςθ τρομοκρατϊν ι 
τρομοκρατικϊν οργανϊςεων, 
 
 γ) οι καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τθν τζλεςθ τρομοκρατικϊν πράξεων και 
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 δ) οι καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τθ χρθματοδότθςθ μεμονωμζνων τρομοκρατϊν ι τρομοκρατικϊν 
οργανϊςεων. 
 
 Η Μονάδα ςυντάςςει και τθρεί κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα των προςδιοριηόμενων ωσ 
ςχετιηόμενων με τθν τρομοκρατία φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων, καταχωρίηοντασ ςε 
αυτόν επαρκι ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι διαπίςτωςθ τθσ 
ταυτότθτασ τουσ, διευκολφνοντασ ζτςι τθν αποφυγι λιψθσ μζτρων κατά εκείνων που φζρουν το αυτό 
ι παρόμοιο όνομα, επωνυμία ι διακριτικό τίτλο. 
 
 2. Η Μονάδα ενθμερϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ όλα τα Τπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 5 και ηθτεί 
επιςταμζνθ ζρευνα για τον εντοπιςμό περιουςιακϊν ςτοιχείων πάςθσ φφςεωσ των αναφερόμενων 
φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων. Σα υπόχρεα πρόςωπα οφείλουν να παράςχουν 
αμελλθτί τα αιτοφμενα ςτοιχεία. ε διαφορετικι περίπτωςθ, υπόκεινται ςτισ κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 52. 
 
 3. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν ενεργειϊν των αρμόδιων ειςαγγελικϊν αρχϊν, θ Μονάδα με απόφαςθ 
τθσ διατάςςει τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι 
οντοτιτων που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο, κακϊσ και των περιουςιακϊν ςτοιχείων που 
ελζγχουν μζςω παρζνκετων προςϊπων ι κατζχουν μαηί με άλλουσ, τθν απαγόρευςθ κίνθςθσ 
λογαριαςμϊν και ανοίγματοσ τραπεηικϊν κυρίδων, τθν απαγόρευςθ παροχισ χρθματοοικονομικϊν 
υπθρεςιϊν ςτα ανωτζρω πρόςωπα, υπό τθν ζννοια του ςτοιχείου 3 του άρκρου 1 του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) 2580/2001 του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθ λιψθ κάκε άλλου αναγκαίου μζτρου αν 
ςυντρζχουν προσ τοφτο ςοβαροί δικαιολογθτικοί λόγοι. Η δζςμευςθ εκτείνεται και ςτισ προςόδουσ 
των ανωτζρω περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ωσ δζςμευςθ, υπό τθν ζννοια του παρόντοσ, νοείται θ 
απαγόρευςθ οποιαςδιποτε κίνθςθσ, μεταβίβαςθσ, μεταβολισ, χριςθσ ι διαπραγμάτευςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ οποία κα κακιςτοφςε δυνατι τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ, περιλαμβανομζνθσ 
και τθσ διαχείριςθσ χαρτοφυλακίων. 
 
 4. Η Μονάδα διαβιβάηει ςε αρμόδιεσ αλλοδαπζσ αρχζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, κατά τθν ζννοια 
τθσ παραγράφου 1, ςε βάροσ των προςδιοριηόμενων ωσ ςχετιηόμενων με τθν τρομοκρατία φυςικϊν 
και νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων, που διαμζνουν ι εδρεφουν ι κατζχουν περιουςία, ςφμφωνα με 
τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του άρκρου 187Α Π.Κ., ςτθν εδαφικι τουσ επικράτεια και υποβάλλει αιτιματα, 
προκειμζνου να περιλθφκοφν τα ονόματα αυτϊν των προςϊπων και οντοτιτων ςτουσ αντίςτοιχουσ 
καταλόγουσ που τθροφνται ςτισ χϊρεσ αυτζσ και να δεςμευκοφν τα υπάρχοντα περιουςιακά τουσ 
ςτοιχεία. Ομοίωσ, θ Μονάδα εξετάηει αιτιματα που υποβάλλονται από αρμόδιεσ αλλοδαπζσ αρχζσ, 
ελζγχοντασ αν ςυντρζχουν ςοβαροί δικαιολογθτικοί λόγοι για να διατάξει με απόφαςθ τθσ τθ 
δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των προςϊπων και οντοτιτων που αναφζρονται ςε αυτά. τισ 
περιπτϊςεισ που κρίνεται αναγκαίο μποροφν να ηθτθκοφν από τισ αρμόδιεσ αλλοδαπζσ αρχζσ 
επιπρόςκετα ςτοιχεία. 
 
 5. Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτθ Μονάδα ι ανταλλάςςονται με αυτιν χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ επιβολισ των οικονομικϊν κυρϊςεων. Η Μονάδα εκδίδει 
οδθγίεσ για τον εντοπιςμό και τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των φυςικϊν και νομικϊν 
προςϊπων ι οντοτιτων που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο. 
 
 6. Η Μονάδα προβαίνει ςτθν εξζταςθ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που τθσ υποβάλλονται κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 ι των αιτθμάτων τθσ παραγράφου 4 και αποφαςίηει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ για τθν ζνταξθ ςτον κατάλογο ι τθ δζςμευςθ περιουςίασ. 
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 7. Η επίδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Μονάδασ ςτα φυςικά και νομικά πρόςωπα ι οντότθτεσ γίνεται κατά 
το άρκρο 155 παρ. 1 εδάφιο α` Κ.Π.Δ., αμζςωσ μετά τθν ζνταξθ των ονομάτων τουσ ςτον κατάλογο ι 
τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. 
 
 8. Η Μονάδα μπορεί να ανακαλζςει τθν απόφαςθ τθσ για τθν ζνταξθ του ονόματοσ ςτο ςχετικό 
κατάλογο ι τθ δζςμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι 
οντότθτασ, είτε αυτεπαγγζλτωσ είτε φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του προςδιοριηόμενου ςτθν απόφαςθ 
πραγματικοφ δικαιοφχου ι οποιουδιποτε τρίτου ζχει ζννομο ςυμφζρον, επί τθσ οποίασ αποφαίνεται 
εντόσ δζκα θμερϊν, αν πειςκεί ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι που επζβαλαν τθ λιψθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. 
 
 9. Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι οντότθτεσ, των οποίων θ ανωτζρω αίτθςθ δεν ζγινε δεκτι, 
μποροφν μζςα ςε διάςτθμα τριάντα θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ τθσ 
Μονάδασ, να προςφφγουν ενϊπιον του ποινικοφ τμιματοσ του Αρείου Πάγου, που ςυνεδριάηει με 
τριμελι ςφνκεςθ ωσ ςυμβοφλιο. 
 
 10. Σο ςυμβοφλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται για τθν προςφυγι που αςκείται κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ, φςτερα από ζγγραφθ 
πρόταςθ του οικείου ειςαγγελζα, που υποβάλλεται ςτο ςυμβοφλιο εντόσ δζκα θμερϊν από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. Ο αιτϊν ζχει δικαίωμα αυτοπρόςωπθσ εμφάνιςθσ ενϊπιον του 
ςυμβουλίου μαηί με τουσ ςυνθγόρουσ του για να ακουςκεί και να δϊςει κάκε διευκρίνθςθ, καλείται 
δε για το κοπό αυτόν πριν από είκοςι τζςςερισ τουλάχιςτον ϊρεσ. 
 
 11. Η Μονάδα μπορεί μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου προςϊπου ι οντότθτασ, να αποφαςίςει 
εντόσ δζκα θμερϊν τθν αποδζςμευςθ ςυγκεκριμζνων ποςϊν, αναγκαίων για τθν κάλυψθ των 
γενικότερων δαπανϊν διαβίωςθσ, ςυντιρθςθσ ι λειτουργίασ του, των εξόδων για τθ νομικι του 
υποςτιριξθ και των βαςικϊν εξόδων για τθ διατιρθςθ των δεςμευμζνων περιουςιακϊν του 
ςτοιχείων. Κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ επιτρζπεται θ άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον των 
διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Η προςφυγι εκδικάηεται κατ` απόλυτθ προτεραιότθτα, εντόσ τριάντα 
θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ. Η εκδιδόμενθ επί τθσ προςφυγισ απόφαςθ υπόκειται ςτα 
προβλεπόμενα από τον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ ζνδικα μζςα, θ εκδίκαςθ των οποίων 
προςδιορίηεται επίςθσ κατ` απόλυτθ προτεραιότθτα. 
 
 12. Σα ονόματα των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων και οντοτιτων που περιλαμβάνονται ςτον 
κατάλογο είναι δυνατόν να επανεξετάηονται και αυτεπαγγζλτωσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι θ 
διατιρθςθ τουσ ςτον κατάλογο είναι δικαιολογθμζνθ. 
 
 13. Η Μονάδα ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ των Ηνωμζνων Εκνϊν και τα αρμόδια όργανα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςυνεργάηεται, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αμοιβαιότθτασ, με τισ 
αλλοδαπζσ αρχζσ που αιτοφνται τθ δζςμευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων ι οντοτιτων, για τισ ζρευνεσ και διαδικαςίεσ, τισ οποίεσ διεξάγουν. 
 
 14. Οι ςυνεδριάςεισ τθσ Μονάδασ είναι μυςτικζσ και πραγματοποιοφνται ςε ειδικό χϊρο αςφαλείασ. 
 
 15. Κατά τθ διάρκεια τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ, οι δικαςτικζσ αρχζσ ςυνεργάηονται ςτενά με τθ 
Μονάδα για να διαςφαλιςκεί θ προςταςία του διαβακμιςμζνου υλικοφ. 
 
 16. ε περίπτωςθ παραβιάςεωσ του παρόντοσ άρκρου, εφαρμόηονται αντίςτοιχα οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 49." 

*** Σο άρκρο 49Α προςτζκθκε με το άρκρο 7 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011. 
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Άρκρο 50 - Ρρόςβαςθ δικαςτικϊν αρχϊν ςε αρχεία και ςτοιχεία 
 
ε περίπτωςθ διεξαγωγισ προκαταρκτικισ εξζταςθσ, προανάκριςθσ, ανάκριςθσ ι δίκθσ για αδικιματα 
των άρκρων 2 και 3 επιτρζπεται ςτον ειςαγγελζα, τον ανακριτι και το δικαςτιριο να λαμβάνουν 
γνϊςθ των βιβλίων και ςτοιχείων, τα οποία κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθροφν τα Τπόχρεα πρόςωπα 
και να επιςυνάπτουν ςτθ δικογραφία μόνο απόςπαςμα των βιβλίων ι των ςτοιχείων με τισ ςχετικζσ 
εγγραφζσ που αφοροφν το πρόςωπο για το οποίο διεξάγεται θ ζρευνα. Σθν ακρίβεια του 
αποςπάςματοσ βεβαιϊνει ο εκπρόςωποσ του υπόχρεου νομικοφ προςϊπου ι το υπόχρεο φυςικό 
πρόςωπο. Ο ειςαγγελζασ, ο ανακριτισ και το δικαςτιριο δικαιοφνται να ελζγξουν τα βιβλία και τα 
ςτοιχεία αυτά για να διαπιςτϊςουν τθν ακρίβεια των περιεχομζνων ςτο απόςπαςμα εγγραφϊν ι τθν 
φπαρξθ άλλων εγγραφϊν που αφοροφν το ωσ άνω πρόςωπο. Σο πρόςωπο αυτό μπορεί να ελζγξει 
μόνο τθν φπαρξθ των εγγραφϊν που ιςχυρίηεται ότι το αφοροφν. 
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Άρκρο 5113 - Ευκφνθ νομικϊν προςϊπων 
 
 «1. Αν κάποια από τισ αξιόποινεσ πράξεισ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 
ι κάποιο από τα βαςικά αδικιματα των ςτοιχείων γ`14, δ`15 και ε`16 του άρκρου 3 τελείται προσ 
όφελοσ νομικοφ προςϊπου από φυςικό πρόςωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ωσ μζλοσ οργάνου 
του νομικοφ προςϊπου και κατζχει διευκυντικι κζςθ εντόσ αυτοφ με βάςθ εξουςία εκπροςϊπθςθσ 
του ι εξουςιοδότθςθ για τθ λιψθ αποφάςεων για λογαριαςμό του ι για τθν άςκθςθ ελζγχου εντόσ 
αυτοφ, επιβάλλονται ςτο νομικό πρόςωπο, ςωρευτικά ι διαηευκτικά, οι ακόλουκεσ κυρϊςεισ:». 

*** Η παράγραφοσ 1  αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν υποπαράγραφο ΙΕ.17. περ.4   άρκρου 
πρϊτου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.  

 
α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόςωπο, με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ κατά το άρκρο 6 του 
παρόντοσ αρχισ επιβάλλονται: 
 
 ί) διοικθτικό πρόςτιμο από πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ μζχρι πζντε εκατομμφρια (5.000.000) 
ευρϊ, 
 
 ii) οριςτικι ι προςωρινι για χρονικό διάςτθμα από ζνα μινα ζωσ δφο ζτθ ανάκλθςθ ι αναςτολι τθσ 
άδειασ λειτουργίασ ι απαγόρευςθ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, 
 
 iii) απαγόρευςθ άςκθςθσ οριςμζνων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι εγκατάςταςθσ 
υποκαταςτθμάτων ι αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, 
 
 iv) οριςτικόσ ι προςωρινόσ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ παροχζσ, 
ενιςχφςεισ, επιδοτιςεισ, ανακζςεισ ζργων και υπθρεςιϊν, προμικειεσ, διαφθμίςεισ και διαγωνιςμοφσ 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του δθμόςιου τομζα. 
 
 Σο διοικθτικό πρόςτιμο του ςτοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτιτωσ τθσ επιβολισ άλλων 
κυρϊςεων.» 

*** Η περίπτωςθ αϋ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 68 παρ.10 Ν.4174/2013,  ΦΕΚ Α 
170/26.7.2013. 

 
 Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ είναι θ αρμόδια αρχι για τθν επιβολι των ωσ άνω κυρϊςεων ςε 
ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά εταιρείεσ που δεν εποπτεφονται από άλλεσ Αρμόδιεσ αρχζσ του 
άρκρου 6. 
 
 β) Αν πρόκειται για άλλο μθ υπόχρεο νομικό πρόςωπο, με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ 
επιβάλλονται: 
 
 i) Διοικθτικό πρόςτιμο από είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ ζωσ δφο εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ, 
 
 ii) οι προβλεπόμενεσ ςτα ςτοιχεία ii, iii και ίν του εδαφίου α` κυρϊςεισ. 
 
 Ωσ αρμόδιοσ κατά περίπτωςθ Τπουργόσ κεωρείται αυτόσ που προΐςταται Τπουργείου που ζχει τισ 
εξισ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, αρμοδιότθτεσ: 
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Σο άρκρο 51 αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 9 παρ.2  Ν.3875/2010, (ΦΕΚ Α 158/20.9.2010) 
14

 Πακθτικι δωροδοκία (235 ΠΚ) 
15

 Ενεργθτικι δωροδοκία (236 ΠΚ) 
16

 Δωρολθψία και δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων και δικαςτικϊν λειτουργϊν (159, 159Α και 237 ΠΚ). 
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 - εποπτεφει τθν ορκι και νόμιμθ λειτουργία του νομικοφ προςϊπου και δφναται να επιβάλει 
κυρϊςεισ, 
 
 - χορθγεί άδεια λειτουργίασ, 
 
 - τθρεί μθτρϊα, ςτα οποία εγγράφεται θ πράξθ ςφςταςθσ, 
 
 - τθρεί επαγγελματικό μθτρϊο, ςτο οποίο εγγράφεται το νομικό πρόςωπο, 
 
 - χρθματοδοτεί, επιδοτεί ι παρζχει οικονομικι ενίςχυςθ. 
 
 Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ μπορεί να αςκοφνται από υπθρεςίεσ ι άλλουσ φορείσ που υπάγονται ι 
ελζγχονται από το οικείο Τπουργείο. 
 
 2. Όταν θ ζλλειψθ εποπτείασ ι ελζγχου από φυςικό πρόςωπο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 
1 του παρόντοσ άρκρου κατζςτθςε δυνατι τθν τζλεςθ από ιεραρχικά κατϊτερο ςτζλεχοσ τθσ πράξθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ προσ όφελοσ νομικοφ προςϊπου, 
επιβάλλονται ςτο νομικό πρόςωπο, ςωρευτικά ι διαηευκτικά, οι ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 
 
 α) τθν αναφερόμενθ ςτο εδάφιο α` τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ: 
 
 - διοικθτικό πρόςτιμο από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ, 
 
 - οι προβλεπόμενεσ ςτα ςτοιχεία ii, iii και ίν, για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι μινεσ. 
 
 β) τθν αναφερόμενθ ςτο εδάφιο β` τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ: διοικθτικό πρόςτιμο από πζντε 
χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ, 
 
 - οι προβλεπόμενεσ ςτα ςτοιχεία ii, iii και ίν, για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι μινεσ. 
 
 3. Για τθ ςωρευτικι ι διαηευκτικι επιβολι των κυρϊςεων που προβλζπονται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ και για τθν επιμζτρθςθ των κυρϊςεων αυτϊν λαμβάνονται υπόψθ ιδίωσ θ βαρφτθτα 
τθσ παράβαςθσ, ο βακμόσ τθσ υπαιτιότθτασ, θ οικονομικι επιφάνεια του νομικοφ προςϊπου, το φψοσ 
των παράνομων εςόδων ι του τυχόν προκφψαντοσ οφζλουσ και θ τυχόν υποτροπι του νομικοφ 
προςϊπου. 
 
 Καμιά κφρωςθ δεν επιβάλλεται χωρίσ προθγοφμενθ κλιτευςθ των νόμιμων εκπροςϊπων του νομικοφ 
προςϊπου προσ παροχι εξθγιςεων. Η κλιςθ κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο τουλάχιςτον δζκα 
(10) πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ακρόαςθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 
παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 6 του ν. 2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ) (ΦΕΚ 45 Α). 
 
 4. Η εφαρμογι των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων είναι ανεξάρτθτθ από τθν αςτικι, 
πεικαρχικι ι ποινικι ευκφνθ των αναφερόμενων ςε αυτζσ φυςικϊν προςϊπων. 
 
 517. Οι ειςαγγελικζσ αρχζσ ενθμερϊνουν αμζςωσ τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι ι, αν πρόκειται 
για μθ υπόχρεο νομικό πρόςωπο, τον Τπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων, για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ επί υποκζςεων ςτισ οποίεσ υπάρχει εμπλοκι νομικοφ 
προςϊπου υπό τθν ζννοια των παραγράφων 1 και 2, κακϊσ και για τισ εκδιδόμενεσ ςχετικζσ 
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 Η παράγραφοσ 5  αντικαταςτάκθκε με τθν υποπαράγραφο ΙΕ.17. περ.5 άρκρου πρϊτου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 
85/7.4.2014.  
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δικαςτικζσ αποφάςεισ. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κακορίηονται θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων, οι αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ είςπραξθσ, ωσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.» 
 
 6. Η ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων για τα κακουργιματα τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 187Α του 
Π.Κ. κακορίηεται ςτο άρκρο 41 του ν. 3251/2004.». 
 
 
Άρκρο 52 - Διοικθτικζσ κυρϊςεισ 
 
 «1. τα Τπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 5 που παραβαίνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ από τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ νόμου, των ςχετικϊν κανονιςμϊν και αποφάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των 
υπουργικϊν αποφάςεων και των αποφάςεων τθσ Αρχισ του άρκρου 7 ι των αρμόδιων αρχϊν, 
επιβάλλονται με αποφάςεισ των τελευταίων, ςωρευτικά ι διαηευκτικά, είτε θ λιψθ ςυγκεκριμζνων 
διορκωτικϊν μζτρων εντόσ τακτοφ χρονικοφ διαςτιματοσ, είτε μία ι περιςςότερεσ από τισ κατωτζρω 
κυρϊςεισ: 
 
 α) Στα υπόχρεα νομικά πρόςωπα: 
 
 i) πρόςτιμο ςε βάροσ του νομικοφ προςϊπου από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ μζχρι ζνα 
εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ από πενιντα χιλιάδεσ (50.000) μζχρι δφο 
εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ, 
 
 ii) πρόςτιμο ςε βάροσ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου, των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν ι άλλων υπαλλιλων του νομικοφ προςϊπου, υπεφκυνων για τθν τζλεςθ των 
παραβάςεων ι αςκοφντων ανεπαρκι ζλεγχο ι εποπτεία επί των υπθρεςιϊν, υπαλλιλων και 
δραςτθριοτιτων του νομικοφ προςϊπου, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ κζςθσ ευκφνθσ και των εν γζνει 
κακθκόντων τουσ, από πζντε χιλιάδεσ (5.000) μζχρι πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ και ςε περίπτωςθ 
υποτροπισ από δζκα χιλιάδεσ (10.000) μζχρι εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ, 
 
 iii) απομάκρυνςθ των ανωτζρω προςϊπων από τθ κζςθ τουσ, για οριςμζνο ι αόριςτο χρόνο, και 
απαγόρευςθ ανάλθψθσ άλλθσ αντίςτοιχθσ κζςθσ, 
 
 iv) απαγόρευςθ τθσ άςκθςθσ οριςμζνων δραςτθριοτιτων του νομικοφ προςϊπου, τθσ ίδρυςθσ νζων 
υποκαταςτθμάτων ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα ι τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου αν 
πρόκειται για ανϊνυμθ εταιρεία, 
 
 v) ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ι / και επανειλθμμζνων παραβάςεων, οριςτικι ι προςωρινι ανάκλθςθ ι 
αναςτολι για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ άδειασ λειτουργίασ του νομικοφ προςϊπου ι 
απαγόρευςθ τθσ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 
 
 β) Στα υπόχρεα φυςικά πρόςωπα: 
 
 i) τα πρόςτιμα τθσ περίπτωςθσ α` ςτοιχείο ii, 
 
 ii) οριςτικι ι προςωρινι απαγόρευςθ τθσ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ ι επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ. 
 
 Καμία κφρωςθ δεν επιβάλλεται χωρίσ προθγοφμενθ κλιτευςθ προσ παροχι εξθγιςεων των νόμιμων 
εκπροςϊπων του νομικοφ προςϊπου ι των υπεφκυνων για τθν τζλεςθ τθσ παράβαςθσ φυςικϊν 
προςϊπων, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 51 παράγραφοσ 3.» 
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*** Η παρ.1 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 76 παράγραφοσ 1 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 
165/25.7.2011.«2. Οι κυρϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου είναι ανεξάρτθτεσ από εκείνεσ 
του άρκρου 51 του παρόντοσ νόμου και του άρκρου 41 του ν. 3251/2004. Οι κυρϊςεισ αυτζσ 
αιτιολογοφνται και δθμοςιοποιοφνται εφόςον θ δθμοςιοποίθςθ τουσ δεν είναι πικανό να 
προκαλζςει δυςανάλογθ ηθμία ςτο νομικό πρόςωπο ςτο οποίο επιβάλλεται θ κφρωςθ.». 
** Η παρ.2 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο ζνατο παρ.3 Ν.3875/2010,ΦΕΚ Α 
158/20.9.2010. 

 
  3. Κάκε αρμόδια αρχι * που εποπτεφει εταιρείεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα+, ορίηει με 
αποφάςεισ τθσ που δθμοςιοποιοφνται: α) τισ επί μζρουσ υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν, ςτελεχϊν και 
υπαλλιλων τουσ, είτε ξεχωριςτά είτε ανά κατθγορίεσ, β) το βακμό ςπουδαιότθτασ κάκε υποχρζωςθσ 
ι κατθγορίασ υποχρεϊςεων, με ενδεικτικι αναφορά πικανϊν κυρϊςεων για μθ ςυμμόρφωςθ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, γ) άλλα γενικά ι ειδικά κριτιρια προςδιοριςμοφ των κυρϊςεων και 
επιμζτρθςθσ τθσ ζκταςθσ τουσ, τα οποία λαμβάνει υπόψθ τθσ θ αρμόδια αρχι.  

*** Οι λζξεισ «που εποπτεφει εταιρείεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα» τθσ παρ.3 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 
με το άρκρο 68 παρ.11 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 170/26.7.2013. 

 
  4. ε περίπτωςθ που υπόχρεο φυςικό πρόςωπο παραβαίνει τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των ςχετικϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων, εφόςον ο πεικαρχικόσ 
ζλεγχοσ αυτοφ αςκείται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ από ειδικό πεικαρχικό όργανο, θ αρμόδια αρχι 
παραπζμπει το υπόχρεο φυςικό πρόςωπο ςτο παραπάνω όργανο, ςτο οποίο διαβιβάηει και όλα τα 
ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ. 
  
 5. Οι κυρϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων επιβάλλονται, εκτόσ αν με άλλεσ διατάξεισ 
προβλζπονται βαρφτερεσ κυρϊςεισ κατά των αναφερόμενων υπόχρεων νομικϊν προςϊπων και των 
υπαλλιλων τουσ και των υπόχρεων φυςικϊν προςϊπων. 
 
6. Σα πρόςτιμα που προβλζπονται ςτο παρόν και ςτο προθγοφμενο άρκρο και επιβάλλονται από τα 
αναφερόμενα ςε αυτά δθμόςια όργανα βεβαιϊνονται από τισ κακ` φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και 
ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ` - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρκρο 53 - Άλλεσ διατάξεισ 
 
1. Η παρ. 6 του άρκρου 187Α του Ποινικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
"6. Όποιοσ παρζχει πλθροφορίεσ ι υλικά μζςα ι με οποιονδιποτε τρόπο ειςπράττει, ςυλλζγει, 
διακζτει ι διαχειρίηεται κεφάλαια υπό τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3034/2002 (ΦΕΚ 168 
Α`) με κοπό να διευκολφνει ι να υποβοθκιςει τθν τζλεςθ τρομοκρατικϊν πράξεων κατά τισ 
παραγράφουσ 1, 3 και 4 είτε από εγκλθματικι οργάνωςθ είτε από μεμονωμζνο τρομοκράτθ 
τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν." 
 
 
 (2. τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ςυνιςτάται Σμιμα Ε` με τίτλο "Σμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ 
τθσ τρομοκρατίασ", το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για τθν υποςτιριξθ και ςυντονιςμό των ενεργειϊν τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν ωσ αρμόδιασ 
αρχισ για τθν εποπτεία των υπόχρεων προςϊπων που ορίηονται ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου. Οι 
αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω αρμόδιασ αρχισ, που αφοροφν ςτον ζλεγχο των υπόχρεων προςϊπων 
και ςτθν επιβολι των ςχετικϊν κυρϊςεων κατά τα οριηόμενα ςτισ περιπτϊςεισ θ`, κ` και ια` τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 6 αςκοφνται παράλλθλα με το Σμιμα Ε`, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ όςων 
κατά περίπτωςθ ορίηονται ςτον παρόντα νόμο για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν και τα 
ςυναφι γενικϊσ κζματα, και από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κζντρα (ΠΕΚ), τα Διαπεριφερειακά 
Ελεγκτικά Κζντρα (ΔΕΚ) και τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (ΔΟΤ), που είναι αρμόδιεσ για το 
φορολογικό ζλεγχο των κατά περίπτωςθ υπόχρεων προςϊπων. Ειδικά για τθν επιβολι των κυρϊςεων 
τθσ περίπτωςθσ ια` τθσ παρ.3 του άρκρου 6 από τισ ανωτζρω ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, πλθν τθσ επιβολισ 
προςτίμων και διορκωτικϊν μζτρων, απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Γενικοφ Διευκυντι 
Φορολογικϊν Ελζγχων. 
 
Σου Σμιματοσ αυτοφ προΐςταται υπάλλθλοσ του κλάδου Εφοριακϊν κατθγορίασ ΠΕ και αν δεν 
υπάρχει, υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΣΕ και αν δεν υπάρχει, υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΔΕ). 
 
*** ΠΡΟΟΧΗ: Κατά το άρκρο 55 παρ.4 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011:    "Η Διεφκυνςθ 
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (άρκρου 18 του π.δ. 284/1988), θ Διεφκυνςθ Μθτρϊου (άρκρο 1 παρ.1 
περίπτωςθ γ` του π.δ. 167/1996 -ΑΚ28) και θ Διεφκυνςθ Ελζγχου (άρκρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωςθ 
β` και 3 του π.δ. 167/1996, όπωσ ιςχφει με τθν παρ. 8 του άρκρου 7 του π.δ. 249/1998 , το άρκρο 28 
παρ. 4 του ν. 3016 /2002, Α` 110 και το άρκρο 53 παρ. 2 του ν. 3691/2008, (Α` 166) καταργοφνται και 
παφουν να λειτουργοφν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, των Διευκφνςεων και των Σμθμάτων αυτισ". 
 
 "3. Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του δεφτερου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου από 
τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του π.δ. 16/1989 
"Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και 
κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν" (ΦΕΚ 6 Α`), όπωσ αυτζσ ιςχφουν, που αφοροφν τα Σμιματα ι Γραφεία 
Ελζγχου και τισ διαδικαςίεσ και τα κζματα του φορολογικοφ ελζγχου γενικά. Σα πιο πάνω Σμιματα ι 
Γραφεία ζχουν και τθν αρμοδιότθτα επιμζλειασ ζκδοςθσ των κατά περίπτωςθ διοικθτικϊν πράξεων 
επιβολισ των προβλεπόμενων κυρϊςεων και περαιτζρω βεβαίωςθσ ειδικά των προςτίμων, κακϊσ και 
τιρθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τουσ διενεργοφμενουσ 
ελζγχουσ και τα αποτελζςματα τουσ. 
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 4. τθν παράγραφο 4 του άρκρου 28 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α`) προςτίκεται νζα περίπτωςθ ςτ` 
που ζχει ωσ εξισ: 
 
 "ςτ) Σθν υποςτιριξθ γενικϊσ, μζςω τθσ δθμιουργίασ βάςεων δεδομζνων και πλθροφοριϊν και τθσ 
επεξεργαςίασ αυτϊν, των υπόλοιπων Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ. Ιςχφουςεσ διατάξεισ που αφοροφν 
το Σμιμα Ε` τθσ Διεφκυνςθσ και ςχετίηονται με κζματα πλθροφοριϊν εμπιςτευτικισ φφςεωσ ιςχφουν 
ανάλογα και για το Σμιμα Δ`"". 
*** Οι παρ.3 και 4 προςτζκθκαν με το άρκρο 11  Ν.3763/2009,     ΦΕΚ Α 80/27.5.2009. 
 
Άρκρο 54 - Μεταβατικζσ διατάξεισ 
 
1. Οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ και οι άλλεσ διοικθτικζσ πράξεισ υπουργϊν ι αρμόδιων αρχϊν του 
άρκρου 6 παραμζνουν ςε ιςχφ μζχρι τθν τροποποίθςθ ι κατάργθςθ τουσ, εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
2. Όπου ςε νομοκετικι ι κανονιςτικι διάταξθ αναφζρεται θ Επιτροπι του άρκρου 7 του ν. 2331/1995 
(ΦΕΚ 173 Α`) ι θ Εκνικι Αρχι καταπολζμθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α`), νοείται θ Επιτροπι καταπολζμθςθσ τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ του 
άρκρου 7 του παρόντοσ νόμου. 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το  το άρκρο 13 παρ.4 Ν.3932/2011,    ΦΕΚ Α 49/10.3.2011:    "Όπου ςε 
νομοκετικι ι κανονιςτικι διάταξθ αναφζρεται θ "Επιτροπι του άρκρου 7 του ν. 3691/2008" ι θ 
"Επιτροπι καταπολζμθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και χρθματοδότθςθσ τθσ 
τρομοκρατίασ", νοείται θ Α` Μονάδα τθσ Αρχισ του άρκρου 7 του ν. 3691/2008".3. Από τθσ 
ενάρξεωσ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται θ Εκνικι Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ 
Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ του άρκρου 7 του ν. 2331/1995, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του ν. 3424/2005. 

 
Άρκρο 55 - Καταργοφμενεσ διατάξεισ 
 
Καταργοφνται από τθσ δθμοςιεφςεωσ του παρόντοσ νόμου: 
α) οι διατάξεισ των άρκρων από 1 ζωσ και 8 (Κεφάλαιο Α`) του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), όπωσ αυτζσ 
τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν από τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 9 και 11 του ν. 3424/2005, 
17 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α`) και 34 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α`) και 
ιςχφουν, 
β) το άρκρο 8 του ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α`), 
γ) κάκε άλλθ διάταξθ νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ ι κανονιςτικισ απόφαςθσ  
που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
 


