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ΝΟΜΟΣ 3691/2008 
ΦΕΚ 166/Α'/5.8.2008 

 
Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότη σης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις. (1) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
(Στον Ν.3681/2008 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις του Ν.3932/2011)   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

    Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

    Με τον παρόντα νόµο σκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για 
την πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Προς τούτο ενσωµατώνονται 
στη νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/15/25.11.2005), διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29/4.8.2006) 
και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύουν. 
  

Άρθρο 2 
Αντικείµενο 

     1. Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων 
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήµατα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και η προστασία του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τους κινδύνους που ενέχουν. 
  
    2. Νοµιµοποίηση εσόδων από τις εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος), που 
προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις: 
                                                 

1   Όπου στο ν. 3691/2008 γίνεται αναφορά στην «Επιτροπή» ή στην «Επιτροπή του άρθρου 7», νοείται η Α΄ 
Μονάδα της Αρχής του άρθρου 2 του Ν.3932/2011 σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) . Όπου 
στο ν. 3691/2008 γίνεται αναφορά στην «Κεντρική Συντονιστική Αρχή», νοείται ο «Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας» 
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Όπου σε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η «Επιτροπή του άρθρου 
7 του ν. 3691/2008» ή η «Επιτροπή καταπολέµησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης 
της τροµοκρατίας», νοείται η Α΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7  του ν. 3691/2008. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής 
καταπολέµησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας καταλαµβάνουν τις 
αντίστοιχες θέσεις στην Α΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 2 του παρόντος νόµου για το διάστηµα που αποµένει µέχρι 
τη λήξη της θητείας τους, µε δυνατότητα ανανέωσης.  Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία γραφείων της Αρχής σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως αντικαθίσταται µε το 
άρθρο 2 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η µετακίνηση υπαλλήλων της Αρχής εκτός έδρας για την εκτέλεση ειδικών 
αποστολών. Το αντικείµενο της εκάστοτε αποστολής καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστηµα της εκτός έδρας µετακίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35 Α΄). Τα αρχεία της πενταµελούς Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του µε το άρθρο 9 του παρόντος νόµου, αποτελούν αρχεία της Γ΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του 
ν. 3691/2008. Η αρµοδιότητα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κατά την παρ. 6 
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3849/2010 (ΦΕΚ 80 Α΄), 
ασκείται ενώπιον της Γ΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008. Οι κανονιστικές αποφάσεις και άλλες 
διοικητικές πράξεις Υπουργών ή αρµόδιων αρχών του άρθρου 6 του ν. 3691/2008 που αφορούν στην εφαρµογή του 
συγκεκριµένου νόµου ή του ν. 3213/2003 παραµένουν σε ισχύ µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
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    α) Η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 
εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, µε 
σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της ή την παροχή 
συνδροµής σε οποιονδήποτε εµπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειµένου να 
αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του. 
    β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, όσον αφορά 
στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή 
αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων, 
εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 
    γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της 
κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 
    δ) Η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη 
διακίνηση µέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε 
σκοπό να προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 
    ε) Η σύσταση οργάνωσης ή οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη µιας ή 
περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α' έως δ' και η 
συµµετοχή σε τέτοια οργάνωση ή οµάδα. 
  
    3. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι 
δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµιµοποίηση περιουσία έλα βαν χώρα 
στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκηµα αν διαπράττονταν στην 
Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. 
  
    4. Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελεί το αδίκηµα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την 
παρ. 1 του άρθρου 53 του παρόντος νόµου. 
  
    5. Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία του πραγµατικού των 
αδικηµάτων των παραγράφων 2 και 3 µπορούν να συνάγονται και από τις συντρέχουσες 
πραγµατικές περιστάσεις. 
  

Άρθρο 3 
Εγκληµατικές δραστηριότητες - βασικά αδικήµατα 

    Ως εγκληµατικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα 
ακόλουθα αδικήµατα που καλούνται εφεξής «βασικά αδικήµατα»: 
    α) εγκληµατική οργάνωση (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)), 
    β) τροµοκρατικές πράξεις και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (άρθρο 187Α ΠΚ) 
    γ) παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 ΠΚ), 
    δ) ενεργητική δωροδοκία (236 ΠΚ), 
    ε) δωροδοκία δικαστή (237 ΠΚ), 
    στ) εµπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), 
    ζ) απάτη µε υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ), 
    η) σωµατεµπορία (άρθρο 351 ΠΚ), 
    θ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόµου 
για τα Ναρκωτικά»(ΦΕΚ 103 Α'), 
    ι) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 15 και 17 του ν. 2168/1993 «Όπλα, πυροµαχικά, 
εκρηκτικές ύλες κ.λπ.» (ΦΕΚ 147 Α'), 
    ια) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 «Για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153 Α'), 
    ιβ) τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 181/1974 «Περί 
προστασίας εξιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ 347 Α'), 
    ιγ) τα προβλεπόµενα στο άρθρο 87 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 και στο άρθρο 88 του ν. 
3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α'), 
    ιδ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα τρίτο, τέταρτο και έκτο του ν. 2803/2000 «Προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 48 Α'), 
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    ιε) δωροδοκία αλλοδαπού δηµόσιου λειτουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο 
του ν. 2656/1998 «για την καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων 
λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 265 Α'), 
    ιστ) δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται: α) στα άρθρα 2, 3 και 4 της Σύµβασης περί 
καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυρώθηκε µε το 
άρθρο πρώτο του ν. 2802/2000 (ΦΕΚ 47 Α') και β) στα άρθρα τρίτο και τέταρτο του ν. 
2802/2000, 
    ιζ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 29 και 30 του ν. 3340/2005 «Για την προστασία της 
Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και 
πράξεις χειραγώγησης αγοράς» (ΦΕΚ 112 Α'), 
    ιη) κάθε άλλο αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το 
ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι µηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. 
 
 

Άρθρο 4 
Ορισµοί 

     Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν την 
εξής έννοια: 
  
    1. «Περιουσία»: Περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, εν σώµατα ή ασώµατα, κινητά ή 
ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και έγγραφα ή στοιχεία οποιασδήποτε µορφής, έντυπης, 
ηλεκτρονικής ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς 
απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα 
έσοδα περιλαµβάνονται στην έννοια της περιουσίας. 
  
    2. «Πιστωτικό Ίδρυµα»: 
    α) Επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων 
ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών 
πιστώσεων για λογαριασµό της. 
    β) Ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 
3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α'). 
    γ) Το στερούµενο ιδίας νοµικής προσωπικότητας υποκατάστηµα ή γραφείο 
αντιπροσωπείας στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος που έχει την έδρα του στην αλλοδαπή. 
Περισσότερα υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή του ιδίου αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύµατος 
θεωρούνται ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. 
    Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου στην έννοια του πιστωτικού ιδρύµατος 
περιλαµβάνονται το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η Τράπεζα της Ελλάδος. 
  
    3. «Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός»: 
    α) Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
    β) Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων. 
    γ) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος. 
    δ) Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. 
    ε) Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων. 
    στ) Οι ταχυδροµικές εταιρείες στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της 
διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. 
    ζ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 
    η) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. 
    θ) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία. 
    ι) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών. 
    ια) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 
    ιβ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης. 
    ιγ) Οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν ασφαλίσεις ζωής ή/και παρέχουν υπηρεσίες 
σχετιζόµενες µε επενδύσεις. 
    ιδ) Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
του π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ 196 Α'), όταν δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας ζωής 
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ή και της παροχής υπηρεσιών σχετιζόµενων µε επενδύσεις. Εξαιρούνται οι συνδεδεµένοι 
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ως άνω 
προεδρικού διατάγµατος. 
    ιε) Τα στερούµενα ιδίας νοµικής προσωπικότητας υποκαταστήµατα ή γραφεία 
αντιπροσωπείας στην Ελλάδα χρηµατοπιστωτικών οργανισµών οι οποίοι έχουν την έδρα 
τους στην αλλοδαπή. 
    ιστ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα και των οποίων η κύρια 
δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συµµετοχών ή στην άσκηση µιας ή περισσότερων 
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β' έως ιβ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α'). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να 
ορίζονται και άλλες δραστηριότητες των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής. 
  
    4. «Χρηµατοπιστωτικός Όµιλος»: Σύνολο επιχειρήσεων από αυτές που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου που αποτελούνται από τη µητρική επιχείρηση 
µε έδρα στην Ελλάδα, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις στις οποίες η µητρική ή οι 
θυγατρικές της κατέχουν ειδική συµµετοχή (εταιρείες συµµετοχής), από επιχειρήσεις 
συνδεδεµένες µε τη µητρική, θυγατρική ή εταιρεία συµµετοχής, κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β', γ', ή δ' του εδαφίου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α') ή 
επί των οποίων ασκείται από τη µητρική, θυγατρική ή εταιρεία συµµετοχής σηµαντική 
επιρροή, χωρίς να υφίσταται συµµετοχή ή µε τις οποίες συνδέονται µε άλλο στενό δεσµό ή 
ευρίσκονται υπό ενιαία διοίκηση, χωρίς να απαιτείται σχετική σύµβαση ή ρήτρα του 
καταστατικού. Για την έννοια των όρων «µητρική - θυγατρική», «ειδική συµµετοχή» και 
«στενός δεσµός» εφαρµόζονται οι ορισµοί του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α'). 
    Ως µεγαλύτερη εταιρεία του οµίλου θεωρείται αυτή που εµφανίζει το υψηλότερο µέγεθος 
ισολογισµού κατά την προηγούµενη χρήση. 
  
    5. «Αρχή»: Η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 
∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης, που αναφέρεται στο άρθρο 7». (2) 
  
    6. «Πρόσωπο»: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
  
    7. «Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων»: Η µεταφορά κεφαλαίων, κατά την οποία η 
συναλλαγή πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του εντολέα, µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή 
χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, µε σκοπό να τεθεί στη 
διάθεση του δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό 
οργανισµό. Ο εντολέας και ο δικαιούχος µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. 
  
    8. «∆ιασυνοριακή Μεταφορά Κεφαλαίων»: Η µεταφορά κεφαλαίων κατά την οποία το 
πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που λαµβάνει την εντολή µεταφοράς 
κεφαλαίων υπόκειται σε διαφορετική έννοµη τάξη από εκείνη στην οποία υπόκειται το 
πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που θέτει τα µεταφερόµενα κεφάλαια 
στη διάθεση του δικαιούχου. 
  
    9. «Χρηµατοπιστωτικός τοµέας»: Ο τοµέας της οικονοµίας που αποτελείται από τα 
νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και την Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων. 
  
    10. «Εικονική τράπεζα»: Το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλου είδους ίδρυµα ή εταιρεία 
ασχολούµενη µε ανάλογες δραστηριότητες, που έχει συσταθεί σε χώρα ή δικαιοδοσία στην 
οποία δεν έχει φυσική παρουσία, υπό την έννοια της άσκησης από εκεί της πραγµατικής 
διοίκησης και διεύθυνσης και δεν συνδέεται µε χρηµατοπιστωτικό όµιλο που πληροί τις 

                                                 
2   Η παρ.5 του άρθρου 4 του Ν3691/2008 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3932/2011 
(ΦΕΚ Α-49)  
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απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, σχετικά µε τη ρύθµιση και εποπτεία αυτών ή 
τουλάχιστον ισοδύναµες απαιτήσεις. 
  
    11. «Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα»: Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε 
ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα και οι άµεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα 
πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών, όπως αυτά 
εξειδικεύονται στο άρθρο 22. 
  
    12. «Λογαριασµός πλάγιας πρόσβασης»(Ρενεΐ3ΐΘ through account): Τραπεζικός 
λογαριασµός που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα (ανταποκριτής) 
και ανοίγεται στο πλαίσιο διασυνοριακής σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης (correspondent 
banking) µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου 
στην αλλοδαπή (ίδρυµα τραπεζικής ανταπόκρισης) για την εκ µέρους τους διενέργεια 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών στην Ελλάδα. 
  
    13. «Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή 
δραστηριότητες από τις οποίες εκτιµάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες 
για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 2 του παρόντος νόµου ή για 
εµπλοκή του συναλλασσόµενου ή του πραγµατικού δικαιούχου σε εγκληµατικές 
δραστηριότητες, µε βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της 
συναλλαγής, κατηγορία χρηµατοπιστωτικού µέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος 
της συναλλαγής, χρήση ή µη µετρητών) και του προσώπου (επάγγελµα, οικονοµική 
επιφάνεια, συναλλακτική ή επιχειρηµατική συµπεριφορά, φήµη, παρελθόν, επίπεδο 
διαφάνειας του νοµικού προσώπου - πελάτη, άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά). 
  
    14. «Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή 
δραστηριότητες που δεν συνάδουν µε τη συναλλακτική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική 
συµπεριφορά του συναλλασσοµένου ή του πραγµατικού δικαιούχου ή µε την οικονοµική 
τους επιφάνεια ή που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονοµικής, επαγγελµατικής ή 
προσωπικής φύσεως. 
  
    15. «Επιχειρηµατική σχέση»: Η επιχειρηµατική, επαγγελµατική ή εµπορική σχέση που 
συνδέει τον πελάτη µε τα υπόχρεα πρόσωπα, εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων των 
τελευταίων και η οποία αναµένεται, κατά τον χρόνο έναρξής της, ότι θα έχει κάποια 
διάρκεια. 
  
    16. «Πραγµατικός δικαιούχος»: Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία 
τελικά ανήκει το νοµικό πρόσωπο - πελάτης ή το νοµικό σχήµα ή το φυσικό πρόσωπο για 
λογαριασµό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγµατικός 
δικαιούχος» νοείται ιδίως: 
    α) Όσον αφορά τις εταιρείες: 
    i) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή 
ελέγχεται από αυτά δια της κατοχής ή του ελέγχου αµέσως ή εµµέσως επαρκούς ποσοστού 
των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου αυτής, µεταξύ άλλων και µέσω µετοχών στον 
κοµιστή, εκτός από εταιρεία που έχει νόµιµα εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και η οποία 
υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία ή 
υπόκειται σε ισότιµα διεθνή πρότυπα1 ποσοστό µετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται 
ότι πληροί το κριτήριο αυτό, 
    ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ' άλλον τρόπο έλεγχο 
στη διαχείριση της εταιρείας. 
    β) Όσον αφορά τα λοιπά νοµικά πρόσωπα, τις νοµικές οντότητες ή άλλα νοµικά 
σχήµατα, όπως τα ιδρύµατα και οι εταιρείες εµπιστευµατικής διαχείρισης ή τα εµπιστεύµατα 
(trusts), που διοικούν ή διανέµουν κεφάλαια: 
    i) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον 
των περιουσιακών στοιχείων της νοµικής οντότητας ή του νοµικού σχήµατος, εφόσον οι 
µελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί, 
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    ii) η κατηγορία προσώπων προς το συµφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή 
λειτουργεί η νοµική οντότητα ή το νοµικό σχήµα, εφόσον οι δικαιούχοι του νοµικού 
προσώπου ή του νοµικού σχήµατος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόµη, 
    iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% 
τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νοµικής οντότητας ή του νοµικού 
σχήµατος. 
  

Άρθρο 5 
Υπόχρεα πρόσωπα 

     1. Ως υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου 
νοούνται τα εξής φυσικά και νοµικά πρόσωπα: 
    α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα. 
    β) Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 
    γ) Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών. 
    δ) Οι εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου. 
    ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι λογιστές 
που δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές. 
    στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύµβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή 
φοροτεχνικών συµβουλών. 
    ζ) Οι κτηµατοµεσίτες και οι κτηµατοµεσιτικές εταιρείες. 
    η) Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, καθώς και οι 
επιχειρήσεις, οργανισµοί και άλλοι φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που 
διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες αυτές. 
    θ) Οι οίκοι δηµοπρασίας. 
    ι) Οι έµποροι αγαθών µεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε µετρητά και η 
αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή 
διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες, µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει 
κάποια σχέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης ορίζονται τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των εµπόρων αγαθών µεγάλης αξίας 
που υπάγονται στην κατηγορία αυτή. 
    ια) Οι εκπλειστηριαστές. 
    ιβ) Οι ενεχυροδανειστές. 
    ιγ) Οι συµβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συµµετέχουν, είτε ενεργώντας εξ 
ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση 
συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε: 
    i) Την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, 
    ii) τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, 
    iii) το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών, λογαριασµών ταµιευτηρίου ή 
λογαριασµών τίτλων, 
    iv) την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση 
εταιρειών, 
    ν) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εµπιστευµάτων (trusts) ή ανάλογων 
νοµικών σχηµάτων. 
    Η παροχή νοµικών συµβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην τήρηση του 
επαγγελµατικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο δικηγόρος ή ο συµβολαιογράφος 
συµµετέχει σε δραστηριότητες νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων ή χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας ή εάν οι νοµικές συµβουλές του παρέχονται µε σκοπό τη διάπραξη αυτών των 
αδικηµάτων ή εν γνώσει του γεγονότος ότι ο πελάτης του ζητεί νοµικές συµβουλές 
προκειµένου να διαπράξει τα ως άνω αδικήµατα. 
    ιδ) Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και 
εµπιστεύµατα (trusts), εξαιρουµένων των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία στ' και 
ιγ' του άρθρου αυτού, τα οποία παρέχουν κατά επιχειρηµατική δραστηριότητα οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε τρίτα µέρη: 
    - συστήνουν εταιρείες ή άλλα νοµικά πρόσωπα, 
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    - ασκούν ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει καθήκοντα διευθυντή ή 
διαχειριστή εταιρείας ή εταίρου εταιρείας ή παρόµοιας θέσης, σε άλλα νοµικά πρόσωπα ή 
σχήµατα, 
    - παρέχουν καταστατική έδρα, επιχειρηµατική διεύθυνση, ταχυδροµική ή διοικητική 
διεύθυνση και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία ή κάθε άλλο νοµικό 
πρόσωπο ή σχήµα, 
    - ενεργούν ή µεριµνούν ώστε να λειτουργούν άλλα πρόσωπα ως εµπιστευµατοδόχοι 
ρητού εµπιστεύµατος (express trust) ή ανάλογου νοµικού σχήµατος, 
    - ενεργούν ως πληρεξούσιοι µετόχων εταιρείας, εφόσον η εταιρεία αυτή δεν είναι 
εισηγµένη υπό την έννοια του στοιχείου α' της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόµου 
και δεν υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης και πληροφόρησης κατά την κοινοτική 
νοµοθεσία ή σύµφωνα µε ανάλογα διεθνή πρότυπα ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να 
ενεργεί µε ίδιο τρόπο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι και προ 
υποθέσεις σύστασης, χορήγησης άδειας λειτουργίας, εγγραφής σε ειδικό µητρώο και 
άσκησης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα. 
  
    2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης 
δύναται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων και οι αντίστοιχες 
αρµόδιες αρχές µε την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος. 
  

 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Άρθρο 6 

Αρµόδιες αρχές 
    1. Ως αρµόδιες αρχές νοούνται οι δηµόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, τα υπόχρεα πρόσωπα. 
  
    2. Αρµόδιες αρχές είναι: 
    α) Η Τράπεζα της Ελλάδος για: 
    - τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
    - τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
    - τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων, 
    - τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, 
    - τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων, 
    - τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, 
    - τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ιστ' της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, 
    - τις ταχυδροµικές εταιρείες, στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της 
διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια της 
εποπτείας της επί των εταιρειών αυτών, συνεργάζεται µε το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 
    β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για: 
    - τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
    - τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, 
    - τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, 
    - τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, 
    - τις ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
    - τις ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης. 
    γ) Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους 
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές. 
    δ) Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για τους ορκωτούς ελεγκτές-
λογιστές και τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. 
    ε) Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) 
για: 
    - τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, 
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    - τις εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου, 
    - τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους και τις εταιρείες παροχής 
φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών, 
    - τους λογιστές που δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και τους ιδιώτες 
ελεγκτές, 
    - τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, 
    - τους οίκους δηµοπρασίας, 
    - τους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας, 
    - τους εκπλειστηριαστές, 
    - τους ενεχυροδανειστές. 
    στ) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 
Α') για: 
    - τις επιχειρήσεις καζίνο, 
    - τα καζίνο επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, 
    - τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και 
διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, 
    - τα πρακτορεία. 
    ζ) Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για τους συµβολαιογράφους και τους δικηγόρους. 
    η) Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα πρόσωπα της περίπτωσης ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 
5. 
    θ) Για τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, 
οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρµόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση 
αρµόδια αρχή των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες 
δραστηριότητες µε τους αλλοδαπούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που εγκαθιστούν 
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα. 
  
    3. Οι αρχές της παραγράφου 2 έχουν τις εξής αρµοδιότητες: 
    α) Εποπτεύουν τα υπόχρεα πρόσωπα για τα οποία είναι αρµόδιες ως προς τη 
συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών νόµος και εκδίδουν τις 
σχετικές ατοµικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 
    β) Καθορίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των επί µέρους υποχρεώσεων των 
εποπτευόµενων προσώπων σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 
    γ) Καθοδηγούν µε κατάλληλες οδηγίες και εγκυκλίους τα υπόχρεα πρόσωπα, συλλογικά 
ή ατοµικά, ως προς την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων, τον καθορισµό 
πρακτικών συµπεριφοράς έναντι των πελατών, την επιλογή των κατάλληλων 
πληροφοριακών συστηµάτων και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών για τον εντοπισµό 
ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να σχετίζονται µε τα 
αδικήµατα των άρθρων 2 και 3. 
    δ) Καθορίζουν µε κανονιστικές αποφάσεις τους τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη διενέργεια από τα υπόχρεα πρόσωπα της πιστοποίησης και επαλήθευσης 
κατά την εφαρµογή µέτρων συνήθους, απλουστευµένης ή αυξηµένης δέουσας επιµέλειας, 
καθώς και κατά την εφαρµογή ανάλογων µέτρων στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά 
βασίζονται σε τρίτα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος. 
    ε) Ενηµερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν 
τη συµµόρφωση ή µη χωρών προς την κοινοτική νοµοθεσία και τις Συστάσεις της FATF 
Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης (Financial Action Task Force FATF). 
    στ) Καταρτίζουν και διανέµουν στα υπόχρεα πρόσω πα καταστάσεις και πληροφορίες για 
υποθέσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν νέες µέθοδοι και πρακτικές, που εντοπίζονται στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για τη διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 2 (τυπολογία). Προς 
το σκοπό αυτόν συνεργάζονται µε άλλες αρµόδιες αρχές, µε την Κεντρική Συντονιστική 
Αρχή, µε την Επιτροπή του άρθρου 7 και ενδεχοµένως µε αλλοδαπές αντίστοιχες αρχές, 
παρακολουθούν τις εργασίες διεθνών φορέων για την τυπολογία και επικαιροποιούν τις 
προαναφερθείσες καταστάσεις τυπολογίας. 
    ζ) Λαµβάνουν µέτρα για τη συνεχή ενηµέρωση και εκ παίδευση των υπαλλήλων τους, 
ιδιαίτερα των ελεγκτών, καθώς και των υπόχρεων προσώπων και των υπαλλήλων αυτών µε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, σεµινάρια, συναντήσεις και µε άλλους τρόπους. 
    η) ∆ιενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, περιλαµβανοµένων των επιτοπίων, 
στα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, αλλά και σε 
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υποκαταστήµατα και θυγατρικές που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
για τον έλεγχο της επάρκειας των µέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει τα 
υπόχρεα πρόσωπα εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής. 
    θ) Απαιτούν από τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε στοιχείο ή δεδοµένο οποιασδήποτε φύσης ή 
µορφής που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών τους 
καθηκόντων. 
    ι) Λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ορθής 
διαχείρισης και τήρησης των στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, 
µε συναλλαγές ή µε δραστηριότητες που ενδέχεται να συνδέονται µε τα αδικήµατα των 
άρθρων 2 και 3, καθώς και για την τήρηση της εµπιστευτικότητας. 
    ια) Επιβάλλουν πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 52 και κατά τις 
διακρίσεις αυτών, κατά των υπόχρεων νοµικών ή φυσικών προσώπων και των υπαλλήλων 
τους. 
    ιβ) Κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
    4. Με αποφάσεις των αρµοδίων αρχών δύναται να διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα νόµο για τα υπόχρεα πρόσωπα, αφού ληφθεί ιδίως υπόψη η 
οικονοµική επιφάνεια αυτών, η φύση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, ο βαθµός 
κινδύνου που ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες και συναλλαγές ως προς την απόπειρα ή 
διάπραξη των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3, το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητές τους και η τυχόν αντικειµενική αδυναµία εφαρµογής 
συγκεκριµένων µέτρων από ορισµένες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εκτιµώντας τους κινδύνους που προέρχονται από τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας που δύναται να 
ενέχουν ορισµένες εργασίες της καθορίζει µε ειδική απόφασή της κατάλληλα µέτρα. 
  
    5. Με αποφάσεις των αρµοδίων αρχών δύναται να καθορίζονται πρόσθετες ή 
αυστηρότερες υποχρεώσεις πέραν των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο, προκειµένου 
να αντιµετωπίζονται κίνδυνοι απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3. 
  
    6. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και η Γενική ∆ιεύθυνση 
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργεί ου Οικονοµίας και Οικονοµικών, συγκροτούν 
αντίστοιχες ειδικές υπηρεσιακές µονάδες οι οποίες στελεχώνονται επαρκώς µε τουλάχιστον 
τρία πρόσωπα πλήρους απασχόλησης, µε σκοπό τον έλεγχο της συµµόρφωσης των 
εποπτευόµενων από αυτές υπόχρεων προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους που 
επιβάλλονται µε τον παρόντα νόµο. Οι ειδικές υπηρεσιακές µονάδες συνεπικουρούνται από 
τους υπαλλήλους των ανωτέρω αρµόδιων αρχών και ιδίως από τους υπαλλήλους που 
ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα εποπτευόµενα από αυτές υπόχρεα πρόσωπα. 
  
    7. Οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 2 υποβάλλουν κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο 
αναλυτική έκθεση στην Κεντρική Συντονιστική Αρχή σχετικά µε τις δραστηριότητές τους, 
τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους τους, τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων 
ελέγχων και της αξιολόγησης των υπόχρεων προσώπων και τα τυχόν επιβληθέντα από 
αυτές µέτρα ή κυρώσεις. Οι αρµόδιες αρχές που εποπτεύουν πολυπληθείς κατηγορίες 
υπόχρεων προσώπων, ιδίως φυσικών, διενεργούν ελέγχους µε βάση την αρχή της 
εκτίµησης του βαθµού κινδύνου. Η υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων των αρµοδίων αρχών 
στην Κεντρική Συντονιστική Αρχή πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 
ειδικής διάταξης περί τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού ή επαγγελµατικού 
απορρήτου. 
  
    8. Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 40, 
υπογράφουν διµερή ή πολυµερή µνηµόνια για ανταλλαγή εµπιστευτικών και µη 
πληροφοριών, διευκόλυνση και διενέργεια κοινών ελέγχων και µελέτη τρόπων και µεθόδων 
για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών. 
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Άρθρο 7 
Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των 
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. (3) 

 1. Συνιστάται «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 
∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης» (εφεξής «Αρχή»). 
Σκοπός της Αρχής είναι η λήψη και εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄). 
2. Η Αρχή απολαµβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η έδρα της είναι στο 
Νοµό Αττικής, σε τόπο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο 
προϋπολογισµός της Αρχής αποτελεί τµήµα του προϋπολογισµού του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Η ίδια η Αρχή µπορεί µε απόφασή της να εγκαθιστά και να λειτουργεί 
γραφεία της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
3. Για οποιαδήποτε διαφορά διοικητικής ή αστικής φύσης ανακύπτει από τη λειτουργία της 
Αρχής αποκλειστικά αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 
4. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένδεκα (11) Μέλη, καθώς και από ισάριθµους 
αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα µε 
αυτούς. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής απολαµβάνουν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσµεύονται µόνο από το 
νόµο και τη συνείδησή τους. 
Η θητεία τους είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται για µια ακόµα φορά. 
5. Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, µε γνώση 
της αγγλικής γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του 
Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου. 
Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους απασχόλησης. 
Ο διορισµός του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν της απόφασης του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου. 
6. Τα Μέλη της Αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Υπουργού 
Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση κατά λόγο αρµοδιότητας των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εξωτερικών και Προστασίας του 
Πολίτη, του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι προτείνουν πρόσωπα που διακρίνονται για την 
επιστηµονική τους κατάρτιση, το ήθος τους και την επαγγελµατική τους ικανότητα και 
εµπειρία στον τραπεζικό, οικονοµικό, νοµικό ή επιχειρησιακό τοµέα, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις των επί µέρους Μονάδων της Αρχής. Ο διορισµός των τακτικών Μελών γίνεται 
αφού προηγηθεί γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής για την 
καταλληλότητα των προτεινόµενων προσώπων. Για το σκοπό αυτόν εφαρµόζεται κατ’ 
αναλογία η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισµού της 
Βουλής, η οποία κινείται µε πρωτοβουλία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.»  
 

Άρθρο 7Α 
Μονάδες και αρµοδιότητες της Αρχής (4) 

Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις αυτοτελείς Μονάδες, µε διακριτές αρµοδιότητες, προσωπικό 
και υποδοµές, υπό κοινό Πρόεδρο. Οι Μονάδες συνεδριάζουν νόµιµα, εφόσον µετέχουν στη 
συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα µισά τουλάχιστον από τα µέλη τους ή 

                                                 
3   Το  άρθρο  7 του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 2 του 
Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49)  
4   Τα  άρθρα  7 Α, 7 Β και 7 Γ του Ν.3691/2008 τίθενται ως άνω όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 2 του 
Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49)  
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τους αναπληρωτές τους, και αποφασίζουν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Οι Μονάδες και οι αρµοδιότητές τους έχουν ως εξής: 
1. Α΄ Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών 
α) Η Α΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και επτά (7) Μέλη της Αρχής µε τους 
αναπληρωτές τους, µε γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από 
το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και ένα από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών που προτείνονται από τον αρµόδιο Υπουργό, ββ) 
ένα στέλεχος από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που 
προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό, γγ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που 
προτείνεται από τον ∆ιοικητή της, δδ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που 
προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, εε) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνοµίας που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στστ) 
ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος που προτείνεται από τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη. 
β) Η Α΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό, καθώς και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην 
αντιµετώπιση υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ή αντίστοιχης σοβαρής οικονοµικής εγκληµατικότητας, 
κατά προτίµηση δε και µε γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους ανωτέρω σκοπούς, 
συνιστώνται στην Αρχή πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι πέντε (25) είναι θέσεις 
επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις από τους φορείς 
από όπου προέρχονται τα Μέλη της Μονάδας, καθώς και από την Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα 
ανανέωσης. 
∆ύο (2) κατ’ ανώτατο όριο θέσεις επιστηµονικού προσωπικού µπορούν να πληρούνται µε 
πρόσωπα εκτός του δηµοσίου τοµέα, µε εξαιρετικά επιστηµονικά ή επαγγελµατικά προσόντα 
και τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στο αντικείµενο της Μονάδας. Το εν λόγω προσωπικό 
προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που µπορεί να 
ανανεώνεται για µια ακόµα φορά. 
γ) Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει, διερευνά και αξιολογεί τις αναφορές υπόπτων 
ή ασυνήθων συναλλαγών που υποβάλλουν στην Αρχή τα υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και τις 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
ή περιέρχονται σε αυτήν από τα µέσα ενηµέρωσης, το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή 
και αφορούν επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές ή συναλλακτικές δραστηριότητες που 
ενδεχοµένως σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Οµοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια πληροφορία 
που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, µε τους οποίους και συνεργάζεται 
για την παροχή κάθε δυνατής συνδροµής. Η Μονάδα δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στα 
υπόχρεα πρόσωπα και τους ανωτέρω φορείς αναφορικά µε τη διαχείριση µιας υπόθεσης 
που εµπίπτει στην αρµοδιότητά της. 
δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις ο Πρόεδρος διατάσσει τη δέσµευση των περιουσιακών 
στοιχείων των ελεγχόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 48 παράγραφος 5. Μετά το πέρας µιας έρευνας η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει 
να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεµφθεί µε αιτιολογηµένο πόρισµά της στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγέντα στοιχεία κρίνονται επαρκή για µια τέτοια 
παραποµπή. Υπόθεση που αρχειοθετήθηκε µπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να 
συνεχισθεί η έρευνα ή να συσχετισθεί µε οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής. 
ε) Η Μονάδα συµµετέχει σε διεθνείς φορείς ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αντίστοιχων 
µε αυτήν αρχών, ιδίως στο ∆ίκτυο των Μονάδων ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών 
Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) και στη διεθνή Οµάδα Έγκµοντ (Egmont 
Group), 
παρακολουθεί τις εργασίες τους και συµµετέχει σε οµάδες εργασίας των εν λόγω φορέων. 
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της στην 
Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών, 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη. 
2. Β΄ Μονάδα Οικονοµικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τροµοκρατίας 
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α) Η Β΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη της Αρχής µε γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και ββ) ένα στέλεχος 
από το Υπουργείο Εξωτερικών που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό. 
β) Η Β΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό, καθώς και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην 
αντιµετώπιση υποθέσεων τροµοκρατίας, κατά προτίµηση δε και µε γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή πέντε (5) θέσεις, από τις οποίες οι δύο 
(2) είναι θέσεις επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις από 
τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς 
διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης. 
γ) Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που 
διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε 
αυτήν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν στην τέλεση πράξης από αυτές που 
περιγράφονται στο άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα. Οµοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε 
τέτοια πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, µε τους οποίους 
και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδροµής. 
δ) Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Μονάδας είναι αρµόδιοι για τις ενέργειες που προβλέπονται 
στο άρθρο 49 σχετικά µε την εφαρµογή του µέτρου της δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων 
που επιβάλλεται µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του 
και µε κανονισµούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μονάδα είναι επίσης αρµόδια 
για τον προσδιορισµό των φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που σχετίζονται µε 
την τροµοκρατία και τη δέσµευση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 49Α. 
ε) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της στους 
Υπουργούς Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Προστασίας του Πολίτη. 
3. Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  
α) Η Γ΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: 
αα) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου 
Οικονοµικών που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό και ββ) ένα στέλεχος από την 
Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον ∆ιοικητή της. 
β) Η Γ΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό, καθώς και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον 
έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικονοµικών συναλλαγών. Για τους 
ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή δεκαπέντε (15) θέσεις, από τις οποίες οι επτά 
(7) είναι θέσεις επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις από 
τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της Μονάδας, καθώς και από τις Γραµµατείες 
των ∆ικαστηρίων και των Εισαγγελιών. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας µε 
δυνατότητα ανανέωσης. 
γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης όλων των προσώπων που 
υποχρεούνται στην υποβολή τέτοιας δήλωσης, πλην εκείνων που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, του άρθρου 14 του ν. 3213/2003 και 
του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της Αρχής. 
Επιπλέον, διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην 
Αρχή σχετικά µε τη µη υποβολή ή µε ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών, προβαίνοντας σε 
δειγµατοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στοχευµένο έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης 
των υπόχρεων προσώπων. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του 
αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει σε κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά 
πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµενων δικαιολογείται 
από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε 
συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσής τους. 
Η Μονάδα µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να 
προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία εντός ρητής προθεσµίας. 
δ) Μετά το πέρας ενός ελέγχου, η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο 
αρχείο ή να παραπεµφθεί µε αιτιολογηµένο πόρισµά της στον αρµόδιο, κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 10 του ν. 3213/2003, Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγέντα στοιχεία κρίνονται 
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επαρκή για µια τέτοια παραποµπή. Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισµού κατά το άρθρο 
12 του ν. 3213/2003, το πόρισµα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεµάτων που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, το πόρισµα αποστέλλεται και στην αρχή αυτή. 
Υπόθεση που αρχειοθετήθηκε µπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχισθεί ο 
έλεγχος ή να συσχετισθεί µε οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής. 
ε) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της στην Επιτροπή 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
 

Άρθρο 7Β 
Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής (5) 

1. Οι Μονάδες της Αρχής έχουν πρόσβαση σε κάθε µορφής αρχείο δηµόσιας αρχής ή 
οργανισµού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα, καθώς και στο σύστηµα «Τειρεσίας». 
2. Οι Μονάδες µπορούν να ζητούν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών τους τη 
συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, 
προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου και οργανισµούς οποιασδήποτε µορφής. Ενηµερώνουν εγγράφως ή µε 
ασφαλές ηλεκτρονικό µέσο τους διαβιβάζοντες τις πληροφορίες ότι τις έλαβαν και τους 
παρέχουν άλλα σχετικά στοιχεία, στο µέτρο που δεν παραβιάζεται το απόρρητο των 
ερευνών τους και δεν δυσχεραίνεται η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 
Οι Μονάδες µπορούν, επιπλέον, σε σοβαρές κατά την κρίση τους υποθέσεις, να διενεργούν 
ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία ή σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, συνεργαζόµενες, αν κριθεί αναγκαίο, µε τις εκάστοτε 
αρµόδιες αρχές. 
3. Οι Μονάδες ζητούν από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαµβάνονται και οµαδοποιηµένες 
πληροφορίες που αφορούν ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών 
ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, µπορούν να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης – εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση – των άρθρων 9 παράγραφος 
1, 9Α και 19 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, και ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές για 
περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή µη συµµόρφωσης των εν λόγω προσώπων προς τις 
υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
4. Έναντι των Μονάδων δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, 
οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηµατιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελµατικό απόρρητο, µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 
5. Οι Μονάδες δύνανται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 40 φορείς και τηρούν στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 
38. 
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα Μέλη και το προσωπικό της 
Αρχής έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας 
και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης 
συµφερόντων ή στις οποίες εµπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία. Επίσης, έχουν 
καθήκον να τηρούν εχεµύθεια για πληροφορίες των οποίων λαµβάνουν γνώση κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά από την εκούσια ή 
ακούσια αποχώρησή τους από την Αρχή. Οι παραβαίνοντες το ανωτέρω καθήκον 
εχεµύθειας τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
 
 
 
 
 

                                                 
5   Τα  άρθρα  7 Α, 7 Β και 7 Γ του Ν.3691/2008 τίθενται ως άνω όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 2 του 
Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49)  
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Άρθρο 7Γ 
Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της Αρχής (6) 

1. Οι αποσπάσεις του προσωπικού των Μονάδων της Αρχής, όπως και οι ανανεώσεις της 
θητείας του, γίνονται µετά από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, κατά παρέκκλιση των 
κειµένων διατάξεων: 
α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού, αν ο αποσπώµενος προέρχεται από Υπουργείο ή από τις Γραµµατείες των 
∆ικαστηρίων και των Εισαγγελιών. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Προέδρου της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αν ο αποσπώµενος προέρχεται από τους φορείς 
αυτούς. 
2. Τα ανωτέρω Υπουργεία και φορείς µεριµνούν για την επαρκή στελέχωση της Αρχής και 
εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους που αποσπώνται σε αυτή ως προσωπικό έχουν την 
απαιτούµενη επιστηµονική κατάρτιση, γλωσσική επάρκεια, υπηρεσιακή εµπειρία και 
ικανότητα για την ανάληψη συγκεκριµένων θέσεων στις επί µέρους Μονάδες, καθώς και 
άριστο υπηρεσιακό Μητρώο. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης, η αποζηµίωση του Προέδρου και των Μελών της Αρχής, καθώς και οι πρόσθετες 
αµοιβές του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν µε απόσπαση. Οι υπηρετούντες µε 
απόσπαση λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών και επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης 
που δεν συνδέονται άµεσα µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τις 
προαναφερόµενες πρόσθετες αµοιβές και τις πραγµατοποιούµενες υπερωρίες. Οι πρόσθετες 
αµοιβές δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
4. Η πρόσληψη προσωπικού εκτός του δηµόσιου τοµέα στην Α΄ Μονάδα γίνεται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των νόµων 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α΄) και 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α΄), όπως 
ισχύουν. Οι προσλαµβανόµενοι αποχωρούν αυτοδικαίως µετά τη λήξη της σύµβασής τους, 
η δε παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή 
άλλη αξίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, κατά παρέκκλιση από 
κάθε άλλη διάταξη, τα θέµατα που αφορούν στις αποδοχές και τη λύση της σύµβασης του 
εν λόγω προσωπικού. 
5. Ο Πρόεδρος της Αρχής αποφασίζει για την κατανοµή των υποθέσεων, καθώς και σε ποιες 
περιπτώσεις είναι αναγκαία η εµπλοκή δύο ή και όλων των Μονάδων στην έρευνα της ίδιας 
υπόθεσης. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει έκθεση αναφορικά µε την απόδοση 
και τη συµπεριφορά κάθε αποσπασµένου υπαλλήλου της Αρχής, την οποία αποστέλλει στον 
φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος. ∆ύναται ακόµη να ζητεί την αντικατάσταση 
υπαλλήλου, εφόσον κρίνει την απόδοση ή τη συµπεριφορά του µη ικανοποιητική. Στην 
περίπτωση αυτή διακόπτεται η απόσπαση του υπαλλήλου και ο φορέας από τον οποίο 
προέρχεται προβαίνει υποχρεωτικά σε αντικατάστασή του µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. 
6. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της κάθε Μονάδας µεριµνούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού της, συντονίζουν, εποπτεύουν και αξιολογούν το 
έργο του και λαµβάνουν µέτρα για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Μονάδας. 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται µετά 
από εισήγηση του Προέδρου και των Μελών της Αρχής, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που 
αφορούν στη λειτουργία των επί µέρους Μονάδων της Αρχής, το οργανόγραµµά τους, ο 
κανονισµός λειτουργίας τους, οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέδρου, των Μελών και 
του προσωπικού τους, ο τρόπος διαχείρισης των υποθέσεων και η συνεργασία τους µε τις 
εθνικές και τις αλλοδαπές αρχές. 
8. Ο Πρόεδρος, τα Μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής που παραβαίνουν εκ δόλου τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, 
και πειθαρχική ευθύνη. Η πειθαρχική δίωξη κατά του Προέδρου ασκείται και η υπόθεση 
εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται στο Σύνταγµα και τον Κώδικα ∆ικαστικών 

                                                 
6   Τα  άρθρα  7 Α, 7 Β και 7 Γ του Ν.3691/2008 τίθενται ως άνω όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 2 του 
Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49)  
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Λειτουργών. Η πειθαρχική δίωξη κατά των Μελών ασκείται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου του 
άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α΄). Τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα 
αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουµένου. 
Η πειθαρχική δίωξη κατά των υπαλλήλων ασκείται και η υπόθεση εκδικάζεται από τα 
αρµόδια πειθαρχικά όργανα των φορέων από τους οποίους προέρχονται, µετά από σχετική 
αναφορά του Προέδρου της Αρχής. 
9. Ο Πρόεδρος, τα Μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής υποβάλλουν κατ’ έτος στην Επιτροπή 
του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146Α΄) την προβλεπόµενη από το ν. 3213/2003 
δήλωση περιουσιακής κατάστασης.» 
 
 

Άρθρο 8 
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (7) 

1. Το Υπουργείο Οικονοµικών λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου που αφορούν στην αντιµετώπιση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, για την αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των σχετικών 
µηχανισµών και για το συντονισµό της δράσης των αρµόδιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό έχει 
τις εξής αρµοδιότητες: 
α) Εκτιµά και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που εφαρµόζονται ανά 
κατηγορία υπόχρεων προσώπων και το βαθµό συµµόρφωσης αυτών προς τις υποχρεώσεις 
τους, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
β) Εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει τις εξαµηνιαίες εκθέσεις που του υποβάλλουν οι αρµόδιες 
αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 και προτείνει τη λήψη των κατάλληλων 
µέτρων προς ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας. 
γ) Αναλύει, ειδικότερα, τον αριθµό, την ποιότητα και τις τάσεις των αναφορών υπόπτων ή 
ασυνήθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προς την Αρχή, ανά κατηγορία υπόχρεων 
προσώπων. 
δ) Επιδιώκει τη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας των αρµόδιων αρχών µεταξύ 
τους και µε την Αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια 
κοινών ελέγχων, την υιοθέτηση κοινών εποπτικών πρακτικών και την παροχή 
εναρµονισµένων οδηγιών προς τα υπόχρεα πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
στη συγκρότηση, το οικονοµικό µέγεθος, τις λειτουργικές δυνατότητες και τις 
επιχειρηµατικές, συναλλακτικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες των κατηγοριών των 
υπόχρεων προσώπων. 
ε) ∆ιοργανώνει συναντήσεις, συσκέψεις και σεµινάρια µε εκπροσώπους των αρµόδιων 
αρχών, της Αρχής και των υπόχρεων προσώπων για ανταλλαγή απόψεων, αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων θεµάτων και ενηµέρωση για τις εξελίξεις σε διεθνείς οργανισµούς και 
φορείς σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων του άρθρου 2. 
στ) Συντονίζει τη σύνταξη µελετών, τη συγκρότηση οµάδων εργασίας για την εξέταση επί 
µέρους θεµάτων και την υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση του ισχύοντος 
νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή Στρατηγικής του 
άρθρου 9, την Αρχή και τις αρµόδιες αρχές. 
ζ) Έχει την κεντρική ευθύνη για τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στα θέµατα της 
αρµοδιότητάς του. 
Ειδικότερα, είναι αρµόδιο για την προετοιµασία και το συντονισµό - ο οποίος, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, περιλαµβάνει και την πρόσκληση εµπειρογνωµόνων ή εξειδικευµένου 
προσωπικού από άλλες υπηρεσίες και φορείς – της συµµετοχής στις διασκέψεις, συνόδους 
και οµάδες εργασίας των διεθνών οργανισµών και φορέων που ασχολούνται µε την 
αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής 
∆ράσης (Financial Action Task Force - FATF). 

                                                 
7   Το  άρθρο  8 του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49).  
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Μεριµνά ακόµα για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων που οι οργανισµοί αυτοί 
αποστέλλουν, για την υποβολή σχολίων ή προτάσεων προς αυτούς, για τη σύνταξη και 
υποβολή Σχεδίων ∆ράσης και για το συντονισµό των απαντήσεων στις διενεργούµενες από 
αυτούς αξιολογήσεις της χώρας, συνεργαζόµενο µε την Αρχή, τις αρµόδιες αρχές και τους 
φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων. Ενηµερώνεται, τέλος, για τις εξελίξεις σε 
άλλους διεθνείς οργανισµούς ή φορείς, στους οποίους συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές, η 
Αρχή ή φορείς εκπροσώπησης ορισµένων κατηγοριών υπόχρεων προσώπων, και φροντίζει 
για τη διάχυση σε όλους τους ενδιαφερόµενους των σχετικών πληροφοριών. 
η) Παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 πλήρη ενηµέρωση για 
την αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής αυτής. 
θ) Επικοινωνεί µε το φορέα του άρθρου 11, του παρέχει κάθε δυνατή ενηµέρωση και 
υποστήριξη και αξιολογεί τις προτάσεις και εισηγήσεις του. 
2. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής 
που συνεργάζεται, όταν απαιτείται, µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών.» 
 
  

Άρθρο  9 
Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιµετώπιση του 

ξεπλύµατος χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 
  
    1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών επιτροπή µε την επωνυµία 
«Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος 
χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας» (εφεξής: Επιτροπή Στρατηγικής). 
  
    2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται η Επιτροπή Στρατηγικής ως ακολούθως: 
    α) Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και µέλη υψηλόβαθµα στελέχη που προτείνονται από: 
    β) το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας), 
    γ) το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής), 
δ) το Υπουργείο Εξωτερικών, ε) το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 
    στ) το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
    ζ)την Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 
    η) την Τράπεζα της Ελλάδος, 
    θ) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
    ι) την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, 
    ια) την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, 
    ιβ) την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Τυχερών Παιχνιδιών, 
    ιγ) την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 
    ιδ) τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 
  
    3. Τα µέλη γνωστοποιούν στον Πρόεδρο, πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Στρατηγικής, τους αναπληρωτές τους που τους αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύµατος. 
  
    4. Η Επιτροπή Στρατηγικής µπορεί να καλεί, κατά περίπτωση, εκπροσώπους άλλων 
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων µε σκοπό την εξέταση ορισµένων θεµάτων. Στους φορείς 
αυτούς περιλαµβάνονται ιδίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 
  
    5. Γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Στρατηγικής παρέχει το γραφείο του 
Προέδρου κατάλληλα στελεχωµένο. 
  
    6. Το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής συνίσταται: α) στην προετοιµασία και σχεδιασµό 
συγκεκριµένων πολιτικών για την αντιµετώπιση εντοπισµένων αδυναµιών στο γενικό 
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µηχανισµό της χώρας µε σκοπό την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 
    β) στη µελέτη και σχεδιασµό των απαραίτητων µέτρων νοµοθετικής, κανονιστικής και 
οργανωτικής φύσης για τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου και τη συµµόρφωση της 
χώρας µας µε τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις, 
    γ) στην ενηµέρωσή της για το µελετητικό έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Αρχής, της 
∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων και Μελετών της Επιτροπής, των αρµόδιων αρχών και άλλων 
φορέων και στην αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών των µελετών, 
    δ) στην εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής όσον αφορά 
στη στελέχωσή της µε εξειδικευµένο προσωπικό, την αναβάθµιση της συνεργασίας της µε 
τις αρµόδιες αρχές, την αύξηση των αναφορών ύποπτων και ασύνηθων συναλλαγών και 
βελτίωση της ποιότητάς τους, µέσω της αποτελεσµατικότερης εποπτείας των αρµόδιων 
αρχών και µέσω της ενεργοποίησης και οργάνωσης άλλων δηµόσιων φορέων για την 
υποβολή αναφορών ή διαβίβαση πληροφοριών από αυτούς προς την Επιτροπή, 
    ε) στην παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων σε διεθνείς οργανισµούς και φορείς, 
ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο (International Monetary Fund - I.M.F.) και στην Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης 
(Financial Action Task Force - F.A.T.F.). Προς τούτο ενηµερώνεται σχετικά από την 
Κεντρική Συντονιστική Αρχή, που έχει την αρµοδιότητα εκπροσώπησης της χώρας σε 
διεθνείς οργανισµούς και φορείς, από την Επιτροπή, από άλλες αρµόδιες αρχές και από τον 
Φορέα διαβούλευσης του άρθρου 11, 
    στ) στην παρακολούθηση του βαθµού συµµόρφωσης της χώρας µας µε τα διεθνή 
πρότυπα για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και την ταχεία και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και φορέων, σχετικά µε 
την αντιµετώπιση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 
    ζ) στη διαρκή ανάπτυξη της συνεργασίας των Υπουργείων και φορέων της παραγράφου 
2 και στην προώθηση διµερών ή πολυµερών µνηµονίων συνεργασίας, 
    η) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό την 
ανταλλαγή εµπειριών και τη µελέτη των αναγκαίων προσαρµογών που απαιτούνται για τη 
βελτίωση της συνεισφοράς των προσώπων του ιδιωτικού τοµέα, για την αντιµετώπιση των 
αδικηµάτων του άρθρου 2. 
  
    7. Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, 
τουλάχιστον µία φορά το δίµηνο και εκτάκτως, µε πρωτοβουλία του ιδίου. Ο Πρόεδρος 
µπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις µε ορισµένα µέλη που συνδέονται µε 
συγκεκριµένο αντικείµενο ή/και να αναθέτει σε υποεπιτροπές την εξέταση εξειδικευµένων 
θεµάτων. Η Επιτροπή Στρατηγικής συντάσσει Κανονισµό Λειτουργίας που εγκρίνει ο 
Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με τον Κανονισµό ορίζεται ο τρόπος κατάρτισης της 
ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, λήψης αποφάσεων, οργάνωσης της γραµµατειακής 
και επιστηµονικής υποστήριξης και άλλα σχετικά θέµατα. 
  
    8. Η Επιτροπή Στρατηγικής καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Επιτροπή 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες και 
δραστηριότητές της και προτείνονται πολιτικές και συγκεκριµένα µέτρα για τη συνεχή 
αναβάθµιση του µηχανισµού της χώρας µας, µε σκοπό την πρόληψη και καταπολέµηση των 
αδικηµάτων του άρθρου 2. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός του Ιανουαρίου του 2009. 
  
    9. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής 
Στρατηγικής θεωρούνται εµπιστευτικές. 
  
  

Άρθρο 10 
Άλλες δηµόσιες αρχές 

     1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι οποίες 
συγκεντρώνουν και καταχωρούν στοιχεία και έγγραφα για αγοραπωλησίες ακινήτων πάσης 
φύσεως ή εισπράττουν τους σχετικούς φόρους και τέλη, λαµβάνουν τα αναγκαία 
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οργανωτικά µέτρα για τον εντοπισµό πιθανών περιπτώσεων διάπραξης των αδικηµάτων των 
άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόµου µέσω αυτών των συναλλαγών. Τα µέτρα αυτά είναι 
συµπληρωµατικά µε αυτά που ελέγχουν το πόθεν έσχες των αγοραστών ακινήτων και 
προβλέπουν διαδικασίες εκτίµησης του βαθµού κινδύνου µε κατηγοριοποίηση των 
συναλλαγών και των συναλλασσοµένων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο και απαιτούν αυξηµένο έλεγχο. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες, οι αρµοδιότητες 
εκάστης, ο τρόπος συνεργασίας µε αντίστοιχες αλλοδαπές υπηρεσίες ή φορείς, καθώς και οι 
διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων. 
  
    2. Οι αρµόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες, καθώς και η Υπηρεσία Ειδικών 
Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών λαµβάνουν τα αναγκαία 
οργανωτικά µέτρα για την πρόληψη και καταστολή της χρησιµοποίησης του διασυνοριακού 
και εσωτερικού εµπορίου µε σκοπό τη διάπραξη των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος νόµου. Τα µέτρα αυτά προβλέπουν διαδικασίες εκτίµησης του βαθµού κινδύνου 
αναλόγως του είδους και της ποσότητας των µεταφερόµενων εµπορευµάτων και αγαθών, 
τη χώρα προέλευσης ή προορισµού, τη συµβατότητα των ανωτέρω στοιχείων µε την 
οικονοµική επιφάνεια και τις επιχειρηµατικές, εµπορικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες 
των συναλλασσοµένων, την αξιοπιστία των µεταφορικών εταιρειών και κάθε άλλο σχετικό 
στοιχείο. Οι ανωτέρω αρχές συνεργάζονται και διασταυρώνουν στοιχεία µε άλλες δηµόσιες 
υπηρεσίες και φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και µε τα πιστωτικά ιδρύµατα που 
διενεργούν, άµεσα ή έµµεσα, συναλλαγές συνδεόµενες µε τις ως άνω εµπορικές πράξεις ή 
έχουν επιχειρηµατική σχέση µε τους συναλλασσοµένους. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι επί µέρους αρµόδιες υπηρεσίες, οι αρµοδιότητες 
εκάστης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω 
µέτρων. 
  
    3. Οι αρµόδιες φορολογικές υπηρεσίες, καθώς και η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων Υπουργείων ή δηµόσιων φορέων που τηρούν µητρώα 
εταιρειών κάθε νοµικής µορφής τα οποία αφορούν τη σύσταση, λειτουργία, αλλαγές του 
καταστατικού ή των εγγράφων σύστασης, τους ιδρυτές, εταίρους ή µετόχους ή εγκρίνουν 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου ή έχουν άλλες σχετικές αρµοδιότητες, λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα για την πρόληψη και καταστολή χρησιµοποίησης εταιρειών ή εταιρικών 
σχηµάτων για σκοπούς διάπραξης των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος 
νόµου. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως: 
    α) ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των εταίρων και µετόχων, µελών 
διοικητικών συµβουλίων ή διευθυντικών στελεχών, 
    β) ο καθορισµός διαδικασιών πιστοποίησης της νόµιµης προέλευσης των αρχικών και 
νέων κεφαλαίων, ιδίως κατά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµων εταιρειών, 
εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ή µη, 
    γ) η αυξηµένη εποπτεία για την ορθή και νόµιµη χρήση των εθνικών και κοινοτικών 
επιδοτήσεων, χορηγήσεων και άλλων ενισχύσεων προς εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις ή 
φυσικά πρόσωπα. 
    Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης ή των 
κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και µε αποφάσεις των αρµόδιων εποπτικών δηµόσιων 
αρχών και φορέων ορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες, οι επί µέρους αρµοδιότητές τους, οι 
διαδικασίες και τεχνικές λεπτοµέρειες συγκεκριµένων δράσεων και ενεργειών, µε βάση την 
εκτίµηση του βαθµού κινδύνου και τη σχέση κόστους-οφέλους ως προς την επιβολή 
πρόσθετων υποχρεώσεων των εταιρειών ή πρόσθετων ελέγχων των αρχών και υπηρεσιών, 
µε σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων. 
  
    4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και των κατά 
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών για την αδειοδότηση, καταχώρηση, επιχορήγηση ή έλεγχο 
των εταιρειών, οργανισµών, οργανώσεων, σωµατείων και άλλων µορφών ενώσεων 
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθορίζονται τρόποι, µέτρα και διαδικασίες για 
την αποτροπή χρησιµοποίησης των ανωτέρω για σκοπούς διάπραξης των αδικηµάτων των 
άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόµου. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως η τήρηση 
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µητρώου των ανωτέρω από αρµόδια αρχή, ανά κατηγορία, η υποχρεωτική διεκπεραίωση 
των κυριότερων συναλλαγών τους µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων και η διενέργεια 
δειγµατοληπτικών ελέγχων επί αυτών από αρµόδιες δηµόσιες αρχές, ανάλογα µε το βαθµό 
κινδύνου. 
  
    5. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι αρµόδιες για την εποπτεία και 
επιχορήγηση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή µη κυβερνητικών οργανώσεων, λαµβάνουν 
τα κατάλληλα µέτρα για την ορθή διαχείριση των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή 
χορηγήσεων πάσης φύσεως και ιδίως όταν τα κεφάλαια αυτά διατίθενται για προγράµµατα 
κάθε είδους σε χώρες µε υψηλό δείκτη διαφθοράς ή εγκληµατικότητας ή ευάλωτες στην 
τροµοκρατία. 
  
    6. Τα Υπουργεία, οι αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες και οι άλλοι δηµόσιοι φορείς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου αναφέρουν χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή κάθε περίπτωση για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες 
απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόµου, 
ανεξάρτητα από τις άλλες ενέργειες στις οποίες µπορούν αρµοδίως να προβούν. 
 
  

Άρθρο 11 
Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τοµέα για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας 

  
    1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται ειδικός Φορέας 
από φορείς εκπροσώπησης των κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων, µε την επωνυµία 
«Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τοµέα για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας» (εφεξής: 
Φορέας). 
  
    2. Ως Πρόεδρος του Φορέα ορίζεται ο γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών. Τα µέλη προτείνονται από τους επί µέρους φορείς εκπροσώπησης των 
κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και δύναται να 
ανανεώνεται. 
  
    3. Έδρα του Φορέα ορίζονται τα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο Φορέας 
συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον τρεις φορές το έτος, εκτάκτως δε µε πρωτοβουλία του 
Προέδρου. Στην πρώτη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και τα µέλη γνωστοποιούν τους 
αναπληρωτές που τους αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύµατος. 
  
    4. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί ορισµένα µόνο µέλη σε έκτακτη συνεδρίαση, για εξέταση 
συγκεκριµένων θεµάτων που αφορούν αυτά τα µέλη. 
  
    5. Η Ολοµέλεια του Φορέα καταρτίζει Κανονισµό Λειτουργίας, που εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Σε αυτόν προσδιορίζονται οι διαδικασίες σύγκλησης 
των συνεδριάσεων, η τήρηση πρακτικών, ο τρόπος κατάρτισης της ηµερήσιας διάταξης των 
συνεδριάσεων, η γραµµατειακή υποστήριξη και άλλα τεχνικά θέµατα και λεπτοµέρειες. 
  
    6. Ο Κανονισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες και δράσεις του Φορέα οι οποίες 
ενδεικτικά είναι: 
    α) η συνεργασία και διαβούλευση των συµµετεχόντων για την αποτελεσµατικότερη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, 
    β) η ανταλλαγή της εµπειρίας και γνώσης τους επί των διεθνών εξελίξεων, η µελέτη 
συγκεκριµένων προ βληµάτων και ο εντοπισµός ευάλωτων τοµέων ή κλάδων ή 
καταστάσεων ως προς τους κινδύνους της απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων του 
άρθρου 2, 
    γ) η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών προς τα υπόχρεα πρόσωπα, ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν, για την αντιµετώπιση ορισµένων τεχνικών θεµάτων, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων των 
αρµόδιων αρχών, 
 
    δ) η διάχυση των πληροφοριών που περιέχονται σε εκθέσεις τυπολογίας ελληνικών 
φορέων και διεθνών οργανισµών, η µελέτη και η ανάλυση αυτών και η υποβολή 
προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν, 
    ε) η συγκρότηση οµάδων εργασίας για την εξέταση θεµάτων που αφορούν όλους ή 
µερικούς από τους συµµετέχοντες, ιδίως ως προς την αποτελεσµατικότητα των 
εφαρµοζόµενων διαδικασιών, µέτρων και πρακτικών για τον εντοπισµό ύποπτων ή 
ασυνήθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων και τη βελτίωση αυτών, µε σκοπό την 
πληρέστερη συµµόρφωση των υπόχρεων προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα 
µε τον παρόντα νόµο, 
    στ) η διοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων ή συναντήσεων και η έκδοση ενηµερωτικών 
φυλλαδίων και εκ παιδευτικού υλικού µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των υπόχρεων 
προσώπων στους κινδύνους που ενέχουν τα αδικήµατα του άρθρου 2 για την κοινωνία, την 
αξιοπιστία και φήµη τους, καθώς και την ενηµέρωσή τους για την ενδεχόµενη πειθαρχική, 
διοικητική ή ποινική ευθύνη τους από τη µη τήρηση των υποχρεώσεών τους. 
  
    7. Σε εξετάσεις της χώρας µας από διεθνείς οργανισµούς ή φορείς σχετικά µε την 
εφαρµογή των διεθνών προτύπων όσον αφορά στην αντιµετώπιση των αδικηµάτων του 
άρθρου 2, ο Φορέας και οι φορείς εκπροσώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται 
µε τις αρµόδιες αρχές και ενηµερώνουν εγκαίρως την Κεντρική Συντονιστική Αρχή. 
  
    8. Ο Φορέας καταρτίζει εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε έτους, ενηµερωτική έκθεση 
για τις δραστηριότητές του κατά το προηγούµενο έτος την οποία υποβάλλει στις αρµόδιες 
αρχές, στην Επιτροπή, στην Κεντρική Συντονιστική Αρχή και στην Επιτροπή Στρατηγικής. Η 
έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Η 
πρώτη έκθεση υποβάλλεται το έτος 2009. 
  
    9. Οι πληροφορίες που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να 
δηµοσιοποιούνται. Ο Πρόεδρος µπορεί να εισηγηθεί στην Ολοµέλεια τα κριτήρια και τις 
κατηγορίες εµπιστευτικών πληροφοριών. 
 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 

Άρθρο 12 
Περιπτώσεις εφαρµογής δέουσας επιµέλειας 

    Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρµόζουν τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη στις 
εξής περιπτώσεις: 
    α) όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις, β) όταν διενεργούν περιστασιακές 
συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, 
ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες, 
µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, 
    γ) όταν υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ή διάπραξη αδικηµάτων του άρθρου 2, 
ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή όριο ποσού που προβλέπονται στις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 13, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 και των παραγράφων 
1, 2 και 5 του άρθρου 17, 
    δ) όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα 
των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως για την πιστοποίηση και επαλήθευση 
της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο 
πελάτης και του πραγµατικού δικαιούχου ή των πραγµατικών δικαιούχων του πελάτη. 
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Άρθρο 13 
Μέτρα συνήθους δέουσας επιµέλειας 

     1. Τα µέτρα της συνήθους δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα 
ως προς τον πελάτη περιλαµβάνουν: 
    α) Την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, 
δεδοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές. 
    β) Την πιστοποίηση της ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου ή των πραγµατικών 
δικαιούχων της εταιρείας -πελάτη, τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη 
εύλογων µέτρων, αναλόγως του βαθµού κινδύνου, για επαλήθευση των στοιχείων 
ταυτότητάς τους ώστε να διασφαλίζεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο γνωρίζει τον πραγµατικό 
δικαιούχο ή τους πραγµατικούς δικαιούχους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο πελάτης. Όσον αφορά άλλα νοµικά 
πρόσωπα, εµπιστεύµατα (trusts) και ανάλογα νοµικά σχήµατα, τα υπόχρεα πρόσωπα 
λαµβάνουν εύλογα µέτρα, αναλόγως του βαθµού κινδύνου, για να κατανοήσουν τη 
διάρθρωση της κυριότητας και του ελέγχου του πελάτη. Ως κίνδυνος νοείται η σοβαρή 
πιθανότητα εµπλοκής του πελάτη σε διάπραξη ή απόπειρα διαπράξεως αδικήµατος των 
άρθρων 2 και 3. 
    γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούµενη φύση της επιχειρηµατικής 
σχέσης ή ση µαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγµατικού 
δικαιούχου. 
    δ) Την εξέταση µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγής ή δραστηριότητας, η οποία από 
τη φύση της ή από τα στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του 
συναλλασσοµένου µπορεί να συνδεθεί µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή µε χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Στις συναλλαγές αυτές 
περιλαµβάνονται ιδίως οι πολύπλοκες ή ασυνήθιστα µεγάλες συναλλαγές και όλα τα 
ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγµατοποιούνται χωρίς προφανή οικονοµικό ή σαφή 
νόµιµο λόγο. 
    ε) Τη λήψη κάθε άλλου πρόσφορου µέτρου συµπεριλαµβανοµένης της µη κατάρτισης 
της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων, εφόσον 
δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του 
πελάτη. 
 
    στ) Την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηµατική σχέση, µε ενδελεχή 
εξέταση των συναλλαγών και δραστηριοτήτων των ως άνω προσώπων καθ' όλη τη διάρκεια 
της επιχειρηµατικής σχέσης, προ κειµένου τα υπόχρεα πρόσωπα να διαπιστώνουν ότι οι 
συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν µε τις γνώσεις που έχουν για τον πελάτη και τον 
πραγµατικό δικαιούχο, τις επαγγελµατικές δραστηριότητές τους και τα χαρακτηριστικά του 
εκτιµώµενου κινδύνου και εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων, σύµφωνα µε 
κριτήρια που δύνανται να ορίζουν οι αρµόδιες αρχές. Τα υπόχρεα πρόσωπα διασφαλίζουν 
επιπλέον την τήρηση ενηµερωµένων εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών. 
  
    2. Ειδικά τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί συνεκτιµούν και το 
συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διατηρεί ο συναλλασσόµενος σε αυτά και ενδεχοµένως σε 
άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκει το υπόχρεο πρόσωπο, σύµφωνα µε την παρ. 
2 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου, προκειµένου να εξακριβώσουν τη συνάφεια και 
συµβατότητα της εξεταζόµενης συναλλαγής µε το χαρτοφυλάκιο ή τα χαρτοφυλάκια αυτά. 
  
    3. Όταν ο συµβαλλόµενος ή συναλλασσόµενος ενεργεί για λογαριασµό άλλου, εκτός από 
την απόδειξη της δικής του ταυτότητας κατά την παράγραφο 1 οφείλει να προβαίνει σε 
σχετική δήλωση και να αποδεικνύει τα στοιχεία του τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, 
για λογαριασµό του οποίου ενεργεί. Τα υπόχρεα πρόσωπα σε κάθε περίπτωση οφείλουν να 
εξακριβώσουν την αλήθεια και των στοιχείων αυτών και όταν ο συµβαλλόµενος ή 
συναλλασσόµενος δεν προβεί στην ως άνω δήλωση, αλλά υπάρχει βάσιµη αµφιβολία για το 
αν ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή υπάρχει βεβαιότητα ότι ενεργεί για λογαριασµό 
άλλου. 
  
    4. Αν κατά τη διάρκεια της επιχειρηµατικής σχέσης δηµιουργηθούν αµφιβολίες στο 
υπόχρεο πρόσωπο για το αν οι συµβαλλόµενοι ή συναλλασσόµενοι ενεργούν για ίδιο 
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λογαριασµό ή σε περίπτωση βεβαιότητας για το ότι δεν ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, τα 
υπόχρεα πρόσωπα λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα, προκειµένου να συλλέξουν 
πληροφορίες για την πραγµατική ταυτότητα των προσώπων για λογαριασµό των οποίων 
αυτοί ενεργούν. 
  
    5. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρµόζουν, την κατάλληλη χρονική στιγµή και ανάλογα µε το 
βαθµό κινδύνου, τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας όχι µόνο στους νέους αλλά και στους 
υφιστάµενους πελάτες. Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών δύναται να καθορίζονται τα 
κριτή ρια και ο τρόπος εφαρµογής των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας στους υπάρχοντες 
πελάτες. 
  
    6. Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών καταθέσεων, τίτλων ή άλλης φύσεως 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι δικαιούχοι των λογαριασµών αυτών θεωρούνται ως 
πελάτες και εφαρµόζονται γι' αυτούς οι διαδικασίες δέουσας επιµέλειας. 
  
    7. Με αποφάσεις των αρµοδίων αρχών δύναται να εξειδικεύονται διατάξεις του 
Κανονισµού ΕΚ 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 
345/8.12.2006), όσον αφορά τα στοιχεία του πληρωτή στην ηλεκτρονική µεταφορά 
κεφαλαίων. 
  
    8. Όταν υπόχρεο φυσικό πρόσωπο αναλαµβάνει επαγγελµατική δραστηριότητα ως 
υπάλληλος υπόχρεου νοµικού προσώπου, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα 
νόµο βαρύνουν το νοµικό πρόσωπο και όχι το φυσικό. Αν αναλαµβάνει επαγγελµατική 
δραστηριότητα ως υπάλληλος ή συνεργαζόµενος µε οποιαδήποτε σύµβαση ή συµφωνία µε 
µη υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο τηρεί τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα νόµο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της αρµόδιας αρχής που 
εποπτεύει την κατηγορία των υπόχρεων προσώπων στην οποία ανήκει το ανωτέρω φυσικό 
πρόσωπο. 
  
    9. Αν σε µία συναλλαγή ή σε σειρά συνδεόµενων συναλλαγών συµµετέχουν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο δύο ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ή 
άλλα υπόχρεα πρόσωπα, καθένας από αυτούς οφείλει να εφαρµόσει τα µέτρα δέουσας 
επιµέλειας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου ∆'. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως 
για ασφαλιστικά συµβόλαια, αγοραπωλησίες µετοχών, συµβολαίων παραγώγων, οµολόγων 
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και για συναλλαγές µε κάρτες οποιασδήποτε 
φύσεως. 
  
    10. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον 
πελάτη, κατά την παράγραφο 1, αλλά µπορούν να καθορίζουν την έκταση των µέτρων 
αυτών ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου, ο οποίος εξαρτάται από το είδος και το οικονοµικό 
µέγεθος του πελάτη, της επιχειρηµατικής σχέσης, του προϊόντος ή της συναλλαγής, 
συµµορφούµενα µε τις σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων αρχών που λαµβάνονται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6. Τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι η έκταση των µέτρων είναι ανάλογη µε τους 
κινδύνους των αδικηµάτων του άρθρου 2, ότι εφαρµόζουν αυτά τα µέτρα µε συνέπεια και 
αποτελεσµατικότητα και ότι συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των αρµόδιων αρχών. 
  

Άρθρο 14 
Χρόνος εφαρµογής δέουσας επιµέλειας 

     1. Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη, άλλου 
προσώπου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγµατικού δικαιούχου 
πραγµατοποιείται πριν από τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων ή τη διενέργεια της 
συναλλαγής. 
  
    2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται να ολοκληρώνεται η επαλήθευση 
των στοιχείων ταυτότητας των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 προσώπων κατά τη 
σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να µην διακοπεί η οµαλή 
διεξαγωγή των συναλλαγών και εφόσον ο κίνδυνος διάπραξης των αδικηµάτων του άρθρου 
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2 είναι µικρός. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω διαδικασίες επαλήθευσης περατώνονται 
το συντοµότερο δυνατόν µετά την αρχική επαφή. 
  
    3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά τις δραστηριότητες που 
εντάσσονται στις ασφάλειες ζωής, επιτρέπεται η επαλήθευση της ταυτότητας του 
ασφαλισµένου ή/ και του δικαιούχου του ασφαλίσµατος και του πραγµατικού δικαιούχου να 
πραγµατοποιείται µετά τη σύναψη της επιχειρηµατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, η 
επαλήθευση πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν ο δικαιούχος 
ή ο ασφαλισµένος προβεί σε συναλλαγή, ιδίως πριν ασκήσει δικαιώµατα που του παρέχει το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Επαλήθευση επίσης πραγµατοποιείται στην περίπτωση του 
δεύτερου εδαφίου του στοιχείου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 17. 
  
    4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπόχρεο πρόσωπο δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή των περιπτώσεων α' έως γ' και 
στ' της παρ. 1 του άρθρου 13, δεν εκτελεί τη συναλλαγή, δεν συνάπτει επιχειρηµατική 
σχέση ή διακόπτει οριστικά αυτήν και εξετάζει αν συντρέχει υποχρέωση αναφοράς στην 
Επιτροπή. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται ως προς τους δικηγόρους όταν 
ενεργούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της νοµικής κατάστασης των πελατών τους ή 
εκτελούν δραστηριότητες ως υπερασπιστές ή ως εκπρόσωποι των πελατών τους σε 
δικαστικές διαδικασίες ή σχετικά µε αυτές τις διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένης της 
παροχής συµβουλών για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας ή την αποφυγή της. 
  

Άρθρο 15 
Ανώνυµοι λογαριασµοί 

     Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν επιτρέπεται να τηρούν 
µυστικούς, ανώνυµους ή µόνον αριθµηµένους λογαριασµούς ή ανώνυµα βιβλιάρια 
καταθέσεων ή λογαριασµούς µε εικονικά ονόµατα ή λογαριασµούς που δεν έχουν το 

πλήρες όνοµα του δικαιούχου τους, σύµφωνα µε τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας. 
  

Άρθρο 16 
Καζίνο 

     1. Τα καζίνο που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα 
των πελατών τους κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των παιγνίων και να 

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για εντοπισµό ύποπτων περιπτώσεων που είναι πιθανό να 
συνδέονται µε παράνοµα έσοδα ή µε απόπειρα ή διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 2. 

Ιδίως πρέπει να εξετάζουν: 
    α) πελάτες που διαθέτουν σηµαντικά ποσά σε παίγνια κάθε είδους, όταν από τα στοιχεία 
που διαθέτει το καζίνο ο πελάτης δεν έχει ή δεν φαίνεται να έχει την ανάλογη οικονοµική 
επιφάνεια και 
    β) περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης κερδίζει σηµαντικά ποσά σε παίγνια του καζίνο 
και υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης των αδικηµάτων του άρθρου 2. 
  
    2. Εφόσον τα καζίνο τηρούν µητρώο για τις πληρωµές κερδών και για την εξόφληση των 
µαρκών επ' ονόµατι πελατών, αυτά διατηρούνται τουλάχιστον επί µία πενταετία σύµφωνα 
µε διαδικασίες οριζόµενες στις αναφερόµενες στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
αποφάσεις της αρµόδιας αρχής των καζίνο. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα σε ελέγχους 
της αρµόδιας αρχής και της Επιτροπής. 
  
    3. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και στα καζίνο που λειτουργούν σε πλοία µε 
ελληνική σηµαία. 
  
    4. Με αποφάσεις της αρµόδιας αρχής εξειδικεύονται τα αναφερόµενα στις παραπάνω 
παραγράφους µέτρα και οι λοιπές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο που προβλέπονται 
στον παρόντα νόµο. 
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Άρθρο 17 
Απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη 

     1. Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α', β' και δ' του άρθρου 12 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις όταν ο πελάτης είναι πιστωτικό 
ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη 
χώρα η οποία επιβάλλει υποχρεώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες προς αυτές της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ και το ίδρυµα ή ο οργανισµός που εδρεύει στην τρίτη χώρα τελεί υπό εποπτεία 
όσον αφορά τη συµµόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις αυτές. 
  
    2. Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α', β' και δ' του άρθρου 12 της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 1 του άρθρου 14, τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
επαλήθευσης της ταυτότητας, όταν οι πελάτες είναι: 
    α) Εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε µία ή περισσότερες οργανωµένες 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 43 του ν. 3606/2007 
(ΦΕΚ195 Α'), ή της νοµοθεσίας άλλου κράτους - µέλους, συµβατής µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (L145/30.4.2004), 
    β) εταιρείες που λειτουργούν ως οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α') και εταιρείες που λειτουργούν ως 
οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και διέπονται από διατάξεις της νοµοθεσίας του κράτους της έδρας τους που είναι συµβατές 
µε τις διατάξεις της 
    Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (L 375/ 31.12.1985), όπως ισχύει, 
    γ) ελληνική δηµόσια αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή επιχείρηση ή 
οργανισµός που ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο ∆ηµόσιο, 
    δ) δηµόσιες αρχές ή δηµόσιοι οργανισµοί οι οποίοι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 
    i) τους έχει ανατεθεί δηµόσιο λειτούργηµα σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις Συνθήκες για τις Κοινότητες ή το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, 
    ii) η ταυτότητά τους είναι δηµοσίως γνωστή, διαφανής και καθορισµένη, 
    iii) οι δραστηριότητες και οι λογιστικές τους πρακτικές είναι διαφανείς, 
    iv) είτε είναι υπόλογοι σε κοινοτικό θεσµικό όργανο ή σε αρχές κράτους - µέλους είτε 
εφαρµόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν την εποπτεία και τον έλεγχο της 
δραστηριότητάς τους. 
  
    3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, τα υπό χρεαπρόσωπα φροντίζουν να 
συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να κρίνουν εάν ο πελάτης µπορεί να εξαιρεθεί 
κατά την έννοια των εν λόγω παραγράφων και αποφασίζουν βάσει των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνου. Με αποφάσεις των αρµοδίων αρχών δύναται να εξειδικεύονται οι 
επαρκείς πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώνονται. 
  
    4. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως Κεντρική Συντονιστική Αρχή, 
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων κρατών - 
µελών, τόσο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιµά ότι τρίτη χώρα πληροί τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, όσο και όταν εκτιµά ότι 
πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο στοιχείο β' της παρ. 1 του 
άρθρου 40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. 
  
    5. Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α', β' και δ' του άρθρου 12 της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 1 του άρθρου 14, τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
επαλήθευσης της ταυτότητας, όσον αφορά: 
    α) τις ασφαλιστικές συµβάσεις ζωής που συνάπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες, αν το 
ποσό του ασφαλίστρου ή των περιοδικών ασφαλίστρων, που πρόκειται να καταβληθούν 
κατά τη διάρκεια ενός έτους, δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ ή στην περίπτωση 
εφάπαξ καταβολής, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν το ασφάλιστρο ή τα 
περιοδικά ασφάλιστρα που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους 
αυξηθούν έτσι ώστε να υπερβούν το όριο των χιλίων (1.000) ευρώ, απαιτείται η 
επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του ασφαλισµένου, 
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    β) τα προγράµµατα συνταξιοδοτικής ασφάλισης που προσφέρουν συνταξιοδοτικές 
παροχές στους εργαζοµένους, για τις οποίες οι εισφορές καταβάλλονται µέσω αφαίρεσης 
από τις αποδοχές και των οποίων οι όροι δεν επιτρέπουν τη µεταφορά των δικαιωµάτων 
των µελών, 
    γ) τις συµβάσεις συνταξιοδοτικής ασφάλισης που συνάπτονται βάσει συµβάσεων 
εργασίας ή επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, υπό τον όρο ότι οι 
συµβάσεις αυτές δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς ούτε µπορεί να χρησιµεύσουν ως 
εγγύηση δανείου, 
 
    δ) το ηλεκτρονικό χρήµα, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3148/2003 
(ΦΕΚ 136 Α') εφόσον η 
    νοµισµατική αξία που είναι αποθηκευµένη στο ηλεκτρονικό υπόθεµα, αν αυτό δεν µπορεί 
να επαναφορτιστεί, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ή εφόσον το 
ηλεκτρονικό υπόθεµα µπορεί να επαναφορτιστεί, το συνολικό ποσό των συναλλαγών για 
ένα ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Εάν ο 
κοµιστής εξαργυρώσει, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3148/2003, ποσό χιλίων 
(1.000) ευρώ ή µεγαλύτερο κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος, απαιτείται η επαλήθευση των 
στοιχείων της ταυτότητάς του. 
  
    6. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται µε αποφάσεις τους να καθορίζουν τις λεπτοµέρειες και τα 
κριτήρια προσδιορισµού των αλλοδαπών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της παραγράφου 
1 και των δηµόσιων αρχών του στοιχείου δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
  

Άρθρο 18 
Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες 

   Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 
40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, τα υπόχρεα πρόσωπα απαγορεύεται να εφαρµόζουν την 
απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια στα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 και του 
στοιχείου α' της παρ. 2 του άρθρου 17, τα οποία εδρεύουν στην τρίτη χώρα που 
αναφέρεται στην ως άνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
  

Άρθρο 19 
Μέτρα Αυξηµένης ∆έουσας Επιµέλειας ως προς τον Πελάτη 

     Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρµόζουν, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου, αυξηµένα µέτρα 
δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
13 και στην παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 2 του άρθρου 14, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν στις περιπτώσεις που εκτιµούν ότι 
υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος: 
    α) να εφαρµόζουν µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα τα µέτρα που ορίζονται στα 
άρθρα 20, 21 και 22, στις αναφερόµενες στα άρθρα αυτά περιπτώσεις, 
    β) να λαµβάνουν κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο που αποφασίζει η αρµόδια αρχή τους για 
την αποτροπή των αδικηµάτων του άρθρου 2, συµπεριλαµβανοµένης της επιµελούς 
εξέτασης του συνολικού χαρτοφυλακίου του πελάτη, του πραγµατικού δικαιούχου, του 
προσώπου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο πελάτης, των συγγενών, συζύγων, 
συντρόφων και στενών συνεργατών των ανωτέρω τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη. 
  

Άρθρο 20 
Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και 

τεχνολογίες 
     1. Τα υπόχρεα πρόσωπα λαµβάνουν ειδικά και κατάλληλα µέτρα προς αντιστάθµιση του 
υψηλότερου κινδύνου που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης δεν είναι 
παρών για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, ιδίως εφαρµόζοντας ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα µέτρα: 
    α) διασφαλίζουν ότι η ταυτότητα του πελάτη επαληθεύεται µε πρόσθετα αποδεικτικά 
έγγραφα, δεδοµένα ή πληροφορίες, 
    β) λαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των 
υποβληθέντων εγγράφων ή απαιτούν επιβεβαιωτική πιστοποίηση από πιστωτικό ίδρυµα ή 
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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    γ) διασφαλίζουν ότι η πρώτη πληρωµή στο πλαίσιο των συναλλαγών πραγµατοποιείται 
µέσω λογαριασµού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ' ονόµατι του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα 
εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
    Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών εξειδικεύονται τα µέτρα της παρούσας παραγράφου 
και καθορίζονται διαδικασίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. 
  
    2. Τα υπόχρεα πρόσωπα εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε προϊόν ή συναλλαγή που 
ενδέχεται να ευ νοήσει την ανωνυµία και η οποία από τη φύση της ή από στοιχεία που 
αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του συναλλασσοµένου µπορεί να συνδεθεί µε σχέδια 
διάπραξης των αδικηµάτων του άρθρου 2 και λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την 
αποτροπή αυτού του κινδύνου. 
  
    3. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να 
εφαρµόζουν οργανωτικές, λειτουργικές και τεχνολογικές διαδικασίες για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις ή από νέα χρηµατοπιστωτικά 
προϊόντα. 
  

Άρθρο 21 
∆ιασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης 

     1. Στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε ιδρύµατα τραπεζικής 
ανταπόκρισης από τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιστωτικά ιδρύµατα 
οφείλουν: 
    α) να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ίδρυµα τραπεζικής 
ανταπόκρισης για να κατανοήσουν πλήρως το είδος και τη φύση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος τραπεζικής ανταπόκρισης και να εκτιµήσουν, από τις 
δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες, τη φήµη του ιδρύµατος και την ποιότητα της εποπτείας 
που ασκείται επ' αυτού, 
    β) να αξιολογούν τους ελέγχους του ιδρύµατος τραπεζικής ανταπόκρισης κατά της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, 
    γ) να εξασφαλίζουν την έγκριση ανώτερων διοικητικών στελεχών πριν από τη σύναψη 
νέων σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης, 
    δ) να διευκρινίζουν µε σαφή τρόπο τις δικές τους αρµοδιότητες και αυτές του ιδρύµατος 
τραπεζικής ανταπόκρισης, στα πλαίσια της σύµβασης τραπεζικής ανταπόκρισης, 
    ε) στους λογαριασµούς πλάγιας πρόσβασης, να δια σφαλίζουν ότι το ίδρυµα τραπεζικής 
ανταπόκρισης έχει ελέγξει την ταυτότητα των πελατών και εφαρµόζει συνεχή έλεγχο των 
πελατών που έχουν πρόσβαση στους λογαριασµούς του πιστωτικού ιδρύµατος και ότι το 
ίδρυµα τραπεζικής ανταπόκρισης µπορεί να παράσχει χωρίς καθυστέρηση στοιχεία και 
δεδοµένα σχετικά µε τη δέουσα επιµέλεια ως προς τους πελάτες, κατόπιν αιτήµατος του 
πιστωτικού ιδρύµατος. 
  
    2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα απαγορεύεται να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση 
τραπεζικής ανταπόκρισης µε εικονική τράπεζα και απαγορεύεται να συνάπτουν ή να 
συνεχίζουν σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε τράπεζα η οποία είναι γνωστό ότι επιτρέπει 
να χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί της από εικονικές τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
µεριµνά για τη συµµόρφωση των πιστωτικών ιδρυµάτων προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
τους και δύναται να ορίζει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται και για 
τις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε ιδρύµατα τραπεζικής ανταπόκρισης από κράτη - 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  

Άρθρο 22 
Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα 

     1. Για τους σκοπούς του νόµου αυτού, στα πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα 
περιλαµβάνονται: 
    α) Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί 
και οι υφυπουργοί, 
    β) τα µέλη κοινοβουλίων, 
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    γ) τα µέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγµατικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού 
επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω 
ένδικα µέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων, 
    δ) τα µέλη ελεγκτικών δικαστηρίων, ε) τα µέλη διοικητικών συµβουλίων κεντρικών 
τραπεζών, 
    στ) οι πρεσβευτές και οι επιτετραµµένοι διπλωµάτες, 
    ζ) οι υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί ενόπλων δυνάµεων, η) τα µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων. 
    Καµία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία γ' έως η' δεν αφορά πρόσωπα 
κατέχοντα ενδιάµεσες ή χαµηλές θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας. 
  
    2. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β' έως ζ' της παραγράφου 1, 
περιλαµβάνουν και τα λειτουργήµατα που ασκούνται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 
  
    3. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, στους «άµε σους στενούς συγγενείς» 
περιλαµβάνονται: 
    α) ο (η) σύζυγος, 
    β) κάθε σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νοµοθεσία ως ισοδύναµος(-η) µε τον 
(την) σύζυγο, 
    γ) τα φυσικά ή θετά παιδιά και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους, 
    δ) οι γονείς. 
  
    4. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί 
συνεργάτες» περιλαµβάνονται: 
    α) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού 
πραγµατικός δικαιούχος νοµικής οντότητας ή νοµικών σχηµάτων µε πρόσωπο αναφερόµενο 
στην παράγραφο 1, ή είναι γνωστό ότι συνδέεται µε το πρόσωπο αυτό µε οποιαδήποτε 
άλλη στενή επιχειρηµατική σχέση, 
    β) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι µόνος πραγµατικός δικαιούχος νοµικής οντότητας 
ή νοµικών σχηµάτων που είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς όφελος προσώπου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
  
    5. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των αυξηµένων µέτρων δέουσας επιµέλειας ως 
προς τον πελάτη, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου, το πρόσωπο που παύει να κατέχει 
σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα κατά την έννοια της παραγράφου 1 για περίοδο ενός έτους 
δεν θεωρείται υποχρεωτικά από τα υπόχρεα πρόσωπα ως πολιτικώς εκτεθειµένο πρόσωπο. 
  
    6. Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηµατικές σχέσεις µε πολιτικώς εκτεθειµένα 
πρόσωπα, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν: 
    α) να εφαρµόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου, για να 
καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειµένο πρόσωπο, 
    β) να εξασφαλίζουν την έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη 
επιχειρηµατικών σχέσεων µε τους πελάτες αυτούς, 
    γ) να λαµβάνουν επαρκή µέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την 
προέλευση των κεφαλαίων στα οποία αφορά η επιχειρηµατική σχέση ή η συναλλαγή, 
    δ) να διενεργούν ενισχυµένη και συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηµατικής σχέσης. 
  
    7. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται µε αποφάσεις τους να εξειδικεύουν τον τρόπο εφαρµογής 
των ανωτέρω υποχρεώσεων. 
  
    8. Στα πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα δεν περιλαµβάνονται τα πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Στα πρόσωπα αυτά εφαρµόζονται µέτρα συνήθους δέουσας 
επιµέλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 

 
  

Άρθρο 23 
Επιλέξιµα τρίτα µέρη και υποχρεώσεις τους 

     1. Τα υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 
µπορούν να βασίζονται σε τρίτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται 
στα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 13. Τα τρίτα µέρη πρέπει να έχουν ως πελάτη 
αυτόν που συστήνουν ή εισάγουν στο υπόχρεο πρόσωπο και να ασκούν διαρκώς τη δέουσα 
επιµέλεια που προβλέπει ο παρών νόµος. Η τελική ευθύνη για την εκπλήρωση των εν λόγω 
υποχρεώσεων του υπόχρεου προσώπου εξακολουθεί να βαρύνει το πρόσωπο το οποίο 
βασίζεται σε τρίτο µέρος. 
  
    2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως τρίτα µέρη θεωρούνται: 
    α) τα πιστωτικά ιδρύµατα, β) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, γ) οι 
εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, δ) οι ασφαλιστικές εταιρείες του στοιχείου ιγ' 
της παρ. 3 του άρθρου 4, µόνο ως προς τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές του στοιχείου 
ιδ' της παρ. 3 του 
    άρθρου 4, που εδρεύουν σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα 
που είναι µέλος της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης (Financial Action Task Force - 
F.A.T.F.). Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο που βασίζεται σε τρίτο µέρος οφείλει να 
πιστοποιήσει την ταυτότητα του πελάτη, τυχόν τρίτου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο 
πελάτης και του πραγµατικού δικαιούχου. 
  
    3. Τα πρόσωπα που στηρίζονται σε τρίτο µέρος πρέπει να διασφαλίζουν ότι το τρίτο 
µέρος, εάν του ζητηθεί: 
    α) έχει άµεσα διαθέσιµη κάθε πληροφορία που αποκτά, εφαρµόζοντας τα µέτρα δέουσας 
επιµέλειας για τον πελάτη, τυχόν τρίτο για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και 
τον πραγµατικό δικαιούχο, 
    β) παρέχει άµεσα, κατόπιν αίτησης, κάθε αντίγραφο της πιστοποίησης και επαλήθευσης 
της ταυτότητας των ανωτέρω προσώπων, που έχει αποκτήσει κατά την εφαρµογή των 
µέτρων δέουσας επιµέλειας. 
  
    4. Εάν διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο η επιχειρηµατική σχέση του τρίτου µέρους µε τον 
πελάτη, το υπόχρεο πρόσωπο προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του 
πελάτη και εφαρµόζει όλα τα µέτρα δέουσας επιµέλειας. 
  
    5. Τα υπόχρεα πρόσωπα που µπορούν να βασίζονται σε τρίτο µέρος είναι τα πιστωτικά 
ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. Οι αρµόδιες αρχές των άλλων υπόχρεων 
φυσικών ή νοµικών προσώπων δύνανται µε αποφάσεις τους να ορίζουν τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες εποπτευόµενα από αυτές πρόσωπα θα δύνανται να βασίζονται 
σε τρίτο µέρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
  

Άρθρο 24 
Καθεστώς τρίτων χωρών 

     1. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ως Κεντρική Συντονιστική Αρχή 
ενηµερώνει τα άλλα κράτη -µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες εκτιµά ότι τρίτη χώρα πληροί τις προ-υποθέσεις του στοιχείου β' της παρ. 1 του 
άρθρου 16 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
ενηµερώνεται από τα άλλα κράτη - µέλη για εκτιµήσεις τους ότι τρίτη χώρα πληροί τις 
προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ και ενηµερώνει σχετικώς τις 
αρµόδιες αρχές, οι οποίες διαβιβάζουν τις ανωτέρω πληροφορίες στα υπόχρεα πρόσωπα, µε 
οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των πληροφοριών. Οι ως άνω εκτιµήσεις των 
άλλων κρατών - µελών δεν είναι δεσµευτικές. 
  
    2. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 40 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, απαγορεύεται στα υπόχρεα πρόσωπα να βασίζονται σε τρίτα µέρη 
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από την εµπλεκόµενη τρίτη χώρα για την εκτέλεση των απαιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 
23. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για την 
έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων. 
  

Άρθρο 25 
Εξαιρέσεις και αποφάσεις αρµόδιων αρχών 

    1. Το άρθρο 23 δεν εφαρµόζεται σε σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάµει της συµβατικής ρύθµισης, ο φορέας παροχής της 
εξωτερικής υπηρεσίας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να θεωρείται τµήµα του υπόχρεου 
προσώπου. 
  
    2. Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών δύναται να προσδιορίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής των δια τάξεων των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. 
  
 
 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Άρθρο 26 

Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή 
    1. Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι υπάλληλοί τους, στους οποίους περιλαµβάνονται τα 
διευθυντικά στελέχη, οφείλουν: 
    α) να ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή, µε δική τους πρωτοβουλία, όταν γνωρίζουν 
ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει 
διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
    β) να παρέχουν αµελλητί στην Επιτροπή, στην αρ µόδια αρχή τους και σε άλλες 
δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, κατόπιν αιτήµατος 
αυτών, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις. 
  
    2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία ε', στ' και ιγ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του παρόντος νόµου δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης 
παραγράφου όσον αφορά στις πληροφορίες που λαµβάνουν από ή σχετικά µε πελάτη τους, 
κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέσης του πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον 
εκπροσωπούν στο πλαίσιο ή σχετικά µε δίκη, συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών για 
την κίνηση ή την αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν, κατά 
τη διάρκεια ή µετά τη δίκη. 
  
    3. Τα υποκαταστήµατα και γραφεία αντιπροσωπείας ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων ή 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που λειτουργούν σε άλλη χώρα, διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες της παραγράφου 1 στην αντίστοιχη µε την Επιτροπή αλλοδαπή υπηρεσία ή 
µονάδα ή αρχή και στη µητρική τους εταιρεία, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 
του άρθρου 32. 
  
    4. Η αναφορά ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους υποβάλλεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του παρόντος νόµου. 
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Άρθρο 27 
Συναλλαγές υψηλού κινδύνου - Αποφυγή συναλλαγών 

    1. Στις συναλλαγές υψηλού κινδύνου της περιπτώσεως δ' της παρ. 1 του άρθρου 13 
εφόσον έχει ορισθεί διευθυντικό στέλεχος κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 ενηµερώνεται 
άµεσα το στέλεχος αυτό, συντάσσεται πάντοτε ειδική έκθεση και εξετάζεται η αναγκαιότητα 
υποβολής αναφοράς στην Επιτροπή. 
  
    2. Τα υπόχρεα πρόσωπα αποφεύγουν τη διενέργεια συναλλαγών, την άσκηση 
δραστηριοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι 
συνδέονται µε τα αδικήµατα του άρθρου 2. Αν όµως η αποφυγή της διενέργειας, της 
άσκησης ή της παροχής είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη των πελατών, των 
πραγµατικών δικαιούχων ή των προσώπων για λογαριασµό των οποίων ενεργούν οι 
πελάτες, τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα εκτελούν τις συναλλαγές, ασκούν τις 
δραστηριότητες ή παρέχουν τις υπηρεσίες, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την Επιτροπή. 
  

Άρθρο 28 
Υποχρέωση αναφοράς των αρµόδιων αρχών και διαχειριστών αγορών 

     1. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή αν κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων που πραγµατοποιούν σε υπόχρεα πρόσωπα πληροφορηθούν ή διαπιστώσουν µε 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο γεγονότα που µπορεί να συνδέονται µε αδικήµατα των άρθρων 
2 και 3. 
  
    2. Οι διαχειριστές των αγορών µετοχών, οµολόγων, άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
παραγώγων και συναλλάγµατος υποχρεούνται να διαθέτουν αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς και διαδικασίες για τον άµεσο εντοπισµό και αποτροπή πιθανών περιπτώσεων 
απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3 και να αναφέρουν στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν αποχρώσες ενδείξεις για 
απόπειρα ή διάπραξη των ανωτέρω αδικηµάτων, γνωστοποιώντας όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και στοιχεία και παρέχοντας κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διερεύνηση των 
σχετικών υποθέσεων. Στις ανωτέρω αγορές περιλαµβάνονται η Ηλεκτρονική ∆ευτερογενής 
Αγορά Τίτλων (Η.∆.Α.Τ.), τα σύµφωνα µε τον ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α') Πολυµερή 
Συστήµατα ∆ιαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων και οι εσωτερικοποιηµένες αγορές 
τέτοιων µέσων που λειτουργούν εντός πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρείας παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών. 
  
    3. Οι αρµόδιες αρχές που εποπτεύουν τις αγορές της παραγράφου 2 λαµβάνουν τα 
κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των διαχειριστών αγορών προς τις 
υποχρεώσεις τους, της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων τους και της 
επαρκούς κατάρτισης των υπαλλήλων τους. 
  

Άρθρο 29 
Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα 

    Ειδικά για τα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και για τα 
λοιπά αδικήµατα αρµοδιότητας ελέγχου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) που 
υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, ορίζεται η εξής διαδικασία: 
    α. Η ΥΠ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την παραποµπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων 
νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται 
στις λοιπές αρµοδιότητές της, εφόσον έχει συντάξει τη σχετική πορισµατική αναφορά. Η 
αναφορά υποβάλλεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα µε άµεση ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης 
Ειδικών Οικονοµικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. και της Επιτροπής. Η 
ΥΠ.Ε.Ε. δύναται να αναφέρει στην Επιτροπή υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει συντάξει 
πορισµατική αναφορά και να συνεργασθεί µε αυτή, ακόµη και µε κοινές έρευνες σε 
υποθέσεις κοινής αρµοδιότητας. 
    β. Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), τα περιφερειακά και διαπεριφερειακά 
ελεγκτικά κέντρα και οι τελωνειακές αρχές, όταν επιλαµβάνονται των ανωτέρω υποθέσεων, 
υποβάλλουν αναφορές στην Επιτροπή και στην ΥΠ.Ε.Ε. µέσω των αντίστοιχων Γενικών 
∆ιευθύνσεων Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων. 
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    γ. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να 
σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα στην Επιτροπή, πλην των δικηγόρων που δύνανται 
να υποβάλλουν αναφορές στην ειδική επιτροπή του άρθρου 34. 
  

Άρθρο 30 
Μέτρα προστασίας των αναφερόντων 

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης ή µε 
αποφάσεις των αρµόδιων αρχών δύναται να ορίζονται µέτρα για την προστασία των 
υπαλλήλων των υπόχρεων νοµικών προσώπων και των υπόχρεων φυσικών προσώπων, οι 
οποίοι αναφέρουν τις υπόνοιές τους για απόπειρα ή διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 
2, είτε εσωτερικά είτε στην Επιτροπή είτε στον εισαγγελέα, από την έκθεσή τους σε απειλές 
ή εχθρικές ενέργειες. 
  

Άρθρο 31 
Απαγόρευση γνωστοποίησης 

    Τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους και τα 
υπόχρεα φυσικά πρόσω πα απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εµπλεκόµενο πελάτη ή σε 
τρίτους ότι διαβιβάστηκαν αρµοδίως ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται 
ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήµατα του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. Τα 
ανωτέρω ισχύουν και για τον Πρόεδρο, τα µέλη και τους υπαλλήλους της Επιτροπής, για τα 
µέλη των διοικητικών συµβουλίων, τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους των 
αρµόδιων αρχών και για άλλους δηµόσιους υπαλλήλους που γνωρίζουν τις πληροφορίες 
του προηγούµενου εδαφίου. Τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν από πρόθεση το 
καθήκον εχεµύθειας, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και µε 
χρηµατική ποινή. 
  

Άρθρο 32 
Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης 

    1. Η γνωστοποίηση αρµοδίως πληροφοριών αναφερόµενων στα άρθρα 26 έως 29 εντός 
του νοµικού προσώπου ή προς την Επιτροπή ή προς τον εισαγγελέα από τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 31 πρόσωπα δεν αποτελεί παράβαση του εν λόγω άρθρου ή άλλης τυχόν 
νοµοθετικής, κανονιστικής, διοικητικής ή συµβατικής απαγόρευσης γνωστοποίησης 
πληροφοριών και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για τα ανωτέρω φυσικά 
πρόσωπα ή για τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα, εκτός αν αυτά ενήργησαν κακόβουλα. 
  
    2. Η απαγόρευση του άρθρου 31 δεν εµποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 
πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που εδρεύουν στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος - µέλος και ανήκουν στον ίδιο χρηµατοπιστωτικό όµιλο, όπως ορίζεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 4. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 
πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που εδρεύουν στην Ελλάδα και 
αντίστοιχων ιδρυµάτων και οργανισµών που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και ανήκουν στον ίδιο 
χρηµατοπιστωτικό όµιλο µε τα ελληνικά ιδρύµατα ή οργανισµούς, εφόσον η τρίτη χώρα 
επιβάλλει υποχρεώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές του παρόντος νόµου και τα 
ανωτέρω ιδρύµατα ή οργανισµοί που εδρεύουν σε αυτήν τελούν υπό εποπτεία για τη 
συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις αυτές. 
  
    3. Η απαγόρευση του άρθρου 31 δεν εµποδίζει τη γνωστοποίηση πληροφοριών µεταξύ 
των υπόχρεων προσώπων των στοιχείων ε', στ' και ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 5, τα οποία 
λειτουργούν στην Ελλάδα και των αντίστοιχων προσώπων που είναι υπήκοοι κράτους -
µέλους ή τρίτου κράτους που επιβάλλει υποχρεώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που 
θεσπίζει ο παρών νόµος, εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητές τους, είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας είτε όχι, στο πλαίσιο του ίδιου 
νοµικού προσώπου, χρηµατοπιστωτικού οµίλου ή δικτύου. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως «δίκτυο» νοείται η ευρύτερη δοµή στην οποία υπάγονται τα νοµικά πρόσωπα 
και η οποία έχει κοινή κυριότητα ή διαχείριση ή έλεγχο της συµµόρφωσης προς τις 
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των νοµικών προσώπων. 
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    4. Τα υπόχρεα πρόσωπα των στοιχείων α', β', ε', στ' και ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 5 που 
εδρεύουν ή ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα δύνανται να ανταλλάσσουν, µε 
πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή επαγγελµατικό κλάδο µε αυτά, πληροφορίες 
που αφορούν τον ίδιο πελάτη και τις ίδιες συναλλαγές ή δραστηριότητες στις οποίες 
συµµετέχουν δύο ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των προαναφερθέντων ηµεδαπών υπόχρεων 
προσώπων µε ίδιας κατηγορίας ή επαγγελµατικού κλάδου νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που 
εδρεύουν ή ασκούν τις δραστηριότητές τους αντίστοιχα σε άλλο κράτος - µέλος ή σε τρίτη 
χώρα επιβάλλουσα υποχρεώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές του παρόντος νόµου, 
εφόσον τα ανωτέρω αλλοδαπά πρόσωπα ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή επαγγελµατικό 
κλάδο µε τα αντίστοιχα ηµεδαπά υπόχρεα πρόσωπα και υπόκεινται σε τουλάχιστον 
ισοδύναµες υποχρεώσεις σχετικά µε το επαγγελµατικό απόρρητο και την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται τα ηµεδαπά 
πρόσωπα. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 
πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων του άρθρου 2. 
  
    5. ∆ικηγόροι ή συµβολαιογράφοι που επιχειρούν να αποτρέψουν πελάτη να εµπλακεί σε 
παράνοµη δραστηριότητα δεν παραβαίνουν τη διάταξη του άρθρου 31. 
  
    6. Με απόφαση των αρµόδιων αρχών δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και οι προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών. 
  
 

Άρθρο 33 
Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες 

    Εάν εκδοθεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 
40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, απαγορεύεται η διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ των 
αναφερόµενων στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου 
υπόχρεων νοµικών και φυσικών προσώπων και των αντίστοιχων νοµικών ή φυσικών 
προσώπων που εδρεύουν, λειτουργούν ή ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα 
στην αναφερόµενη στην απόφαση τρίτη χώρα. 
  

Άρθρο 34 
Επιτροπή δικηγόρων 

    Συνιστάται Επιτροπή δικηγόρων, η οποία απαρτίζεται από πέντε µέλη, οριζόµενα µε 
τριετή θητεία από την Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και 
εδρεύει στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η Επιτροπή αυτή λαµβάνει τις 
αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή συναλλαγές, ελέγχει 
αν υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µετά από γνώµη της 
ανωτέρω Ολοµέλειας, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος 
διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή, καθώς και 
η διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της µε την Επιτροπή. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Άρθρο 35 

Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα  
    1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να φυλάσσουν τα ακόλουθα έγγραφα και 
πληροφορίες για να χρησιµοποιηθούν σε κάθε έρευνα ή διερεύνηση ενδεχόµενης απόπειρας 
ή διάπραξης των αδικηµάτων του άρθρου 2 από την Επιτροπή, από την αρµόδια αρχή τους 
ή κάθε άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγγελικών και 
δικαστικών αρχών: 
    α) τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη και επαλήθευσής τους, κατά τη 
σύναψη κάθε είδους σύµβασης, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά το 
τέλος της επιχειρηµατικής τους σχέσης µε τον πελάτη, 
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    β) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, τα φωτοαντίγραφα εγγράφων µε βάση τα οποία έγινε η 
πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, και πρωτότυπα ή αντίγραφα 
παραστατικά κάθε είδους συναλλαγών, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά 
το τέλος της επιχειρηµατικής σχέσης ή την εκτέλεση της κάθε συναλλαγής, 
    γ) τα εσωτερικά έγγραφα που αφορούν εγκρίσεις ή διαπιστώσεις ή εισηγήσεις για 
υποθέσεις που σχετίζονται µε τη διερεύνηση των ανωτέρω αδικηµάτων ή αναφερθείσες ή 
µη υποθέσεις στην Επιτροπή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά το τέλος 
της επιχειρηµατικής σχέσης του πελάτη που σχετίζεται µε τις ως άνω υποθέσεις, 
    δ) τα στοιχεία της επιχειρηµατικής, εµπορικής και επαγγελµατικής αλληλογραφίας µε 
τους πελάτες, όπως αυτά δύναται να προσδιορίζονται από τις αρµόδιες αρχές. 
  
    2. Όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια α', β', γ' και δ' της παρ. 1 
φυλάσσονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για το αναφερόµενο στα εδάφια αυτά 
χρονικό διάστηµα, εκτός αν επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής απόφασης 
η φύλαξή τους επί µακρότερο χρονικό διάστηµα. 
  
    3. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να τηρούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το υπόχρεο 
πρόσωπο να µπορεί να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση σε αίτηµα της Επιτροπής, της 
αρµόδιας αρχής ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής για την αναδροµική απεικόνιση της 
σειράς συναλλαγών. 
 
 
  

Άρθρο 36 
 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήµατα σε άλλες 

χώρες 
    1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν να εφαρµόζουν 
στις θυγατρικές τους εταιρείες, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 4 και στα 
υποκαταστήµατά τους σε άλλο κράτος, µέτρα τουλάχιστον ισοδύναµα µε αυτά που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 όσον αφορά στη φύλαξη αρχείων και στοιχείων. Όταν η 
νοµοθεσία τρίτου κράτους, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπει την εφαρµογή 
αυτών των µέτρων, πλήρως ή µερικώς, τα ανωτέρω πρόσωπα ενηµερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή, τις αρµόδιες αρχές και την Κεντρική Συντονιστική Αρχή. 
  
    2. Η Κεντρική Συντονιστική Αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία τρίτου κράτους, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν επιτρέπει, πλήρως ή µερικώς, την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
35. 
  
    3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία τρίτου κράτους, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν επιτρέπει την εφαρµογή των µέτρων που απαιτούνται κατά το άρθρο 35, να λαµβάνουν 
πρόσθετα µέτρα ώστε να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον κίνδυνο διάπραξης των 
αδικηµάτων του άρθρου 2. Οι σχετικές αρµόδιες αρχές δύνανται µε αποφάσεις τους να 
εξειδικεύουν τα πρόσθετα αυτά µέτρα. 
  

Άρθρο 37 
Εφαρµογή διαδικασιών και συστηµάτων 

    1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εφαρµόζουν διαδικασίες 
και συστήµατα ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως και ταχέως σε αίτηµα ή 
ερώτηµα της Επιτροπής, της αρµόδιας αρχής τους ή άλλων αρµοδίων δηµόσιων αρχών, ως 
προς το εάν διατηρούν ή είχαν διατηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών 
επιχειρηµατική σχέση µε συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για το είδος αυτής της 
επιχειρηµατικής σχέσης και για κάθε σχετική συναλλαγή. 
  
    2. Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών υπόχρεων προσώπων, άλλων από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, δύναται να εξειδικεύονται κατά 
περίπτωση υποχρεώσεις αυτών των υπόχρεων προσώπων αντίστοιχες µε εκείνες της 
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παραγράφου 1. 
 
  

Άρθρο 38 
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δηµόσιες αρχές 

    1. Όλες οι εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές, περιλαµβανοµένων του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, της Επιτροπής, των αρµόδιων αρχών και των δικαστικών, εισαγγελικών, 
αστυνοµικών και φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, τηρούν πλήρη και ενηµερωµένα 
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τοµείς ή θέµατα της αρµοδιότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά 
συγκεντρώνει η Κεντρική Συντονιστική Αρχή ανά ηµερολογιακό εξάµηνο. 
  
    2. Οι στατιστικές αυτές καλύπτουν τουλάχιστον: 
    α) τον αριθµό των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, την κατηγοριοποίηση αυτών των αναφορών ανάλογα µε τους 
αποστέλλοντες, τον αριθµό των πορισµάτων που υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα και των 
υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο, καθώς και στοιχεία από τη διεθνή συνεργασία της 
Επιτροπής µε αλλοδαπές αντίστοιχες αρχές, 
    β) τη συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία των στοιχείων του άρθρου 39, 
    γ) τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 6 και 
περιλαµβάνονται στις εξαµηνιαίες εκθέσεις των αρµόδιων αρχών, 
    δ) τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις κανονιστικές αποφάσεις των 
αρµόδιων αρχών. 
  
    3. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν 
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την επαρκή ενηµέρωση του κοινού. 
  

Άρθρο 39 
Συλλογή δικαστικών δεδοµένων και στοιχείων 

    1. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ορίζονται η διαδικασία και οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες για τη συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά 
µε τις εκδικαζόµενες υποθέσεις για αδικήµατα του άρθρου 2, οποιουδήποτε βαθµού 
δικαιοδοσίας, τον αριθµό των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν και των προσώπων που 
διώχθηκαν, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύµατα και τα τυχόν δηµευθέντα ή 
κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η διαδικασία 
παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Επιτροπή στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα. 
  
    2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µεριµνούν επίσης για τη συλλογή, 
καταχώρηση και επεξεργασία ανάλογων µε τα ως άνω στοιχείων για τις σηµαντικότερες 
κατηγορίες των βασικών αδικηµάτων, ζητώντας πληροφορίες από γραµµατείες Εισαγγελιών 
και ∆ικαστηρίων και από αστυνοµικές υπηρεσίες. 
  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 40 

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης (8) 
1. Η Αρχή δύναται να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εµπιστευτικής φύσης µε 
τις αρµόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές µε ερευνητικές ή ελεγκτικές αρµοδιότητες, καθώς 
και µε τις αρµόδιες αρχές του άρθρου 6, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται 
χρήσιµες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόµιµων καθηκόντων τους. Επίσης, 
δύναται να ζητεί ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα των ερευνών που διεξήχθησαν από τις εν 
λόγω αρχές, καθώς και κάθε πληροφορία που προβλέπεται από το άρθρο 7Β. 

                                                 
8   Το  άρθρο  8 του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49).  
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2. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται οµοίως να ανταλλάσσουν εµπιστευτικής φύσης πληροφορίες 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και να 
αλληλοενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών. Με διµερή ή πολυµερή 
µνηµόνια συνεργασίας δύνανται να εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες της ως άνω ανταλλαγής πληροφοριών. 
3. Οι ανωτέρω αρχές δύνανται να διενεργούν κοινούς ελέγχους σε υποθέσεις κοινής 
αρµοδιότητας και ενδιαφέροντος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν από τον παρόντα νόµο. 
4. Για τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως πληροφορίες 
εµπιστευτικής φύσης, νοούνται εκείνες που αφορούν στην επιχειρηµατική, επαγγελµατική ή 
εµπορική συµπεριφορά νοµικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων, τα στοιχεία των 
συναλλαγών και δραστηριοτήτων τους, τα φορολογικά στοιχεία τους και πληροφορίες 
σχετιζόµενες µε ποινικά αδικήµατα και φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες διοικητικές 
παραβάσεις. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαµβάνονται και εκείνες που αποκτώνται από 
τους διαβιβάζοντες ή ανταλλάσσοντες αυτές φορείς µέσω της διεθνούς συνεργασίας µε 
αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές ή φορείς, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας.» 
 
 

Άρθρο 41 
Εσωτερικές διαδικασίες 

    1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρµόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες 
όσον αφορά τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη και τον πραγµατικό δικαιούχο, την 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών, τη φύλαξη αρχείων, τον εσωτερικό έλεγχο, την 
αξιολόγηση κινδύνου, την συνεχή εκτίµηση του βαθµού συµµόρφωσης και την εσωτερική 
επικοινωνία, ώστε να προλαµβάνουν και να εµποδίζουν συναλλαγές και δραστηριότητες 
που ενδέχεται να συνδέονται µε τα αδικήµατα του άρθρου 2. 
  
    2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µεριµνούν ώστε οι 
διατάξεις του παρόντος νόµου να εφαρµόζονται και στις θυγατρικές εταιρείες, κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 4, εφόσον αυτές είναι υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και στα 
υποκαταστήµατα και στα γραφεία αντιπροσωπείας τους στο εξωτερικό, εκτός αν αυτό 
απαγορεύεται, πλήρως ή µερικώς, από τη σχετική αλλοδαπή νοµοθεσία, οπότε 
ενηµερώνουν την Επιτροπή, την αρµόδια αρχή τους και την Κεντρική Συντονιστική Αρχή. 
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζουν το αυστηρότερο δίκαιο µεταξύ του ελληνικού και αυτού 
της χώρας υποδοχής, στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας 
υποδοχής. 
  
    3. Οι αρµόδιες αρχές υπόχρεων προσώπων, άλλων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, δύνανται να εξειδικεύουν µε αποφάσεις τους τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται 
στην παρ. 4 του άρθρου 6 και ιδίως τη διάκριση µεταξύ υπόχρεων νοµικών προσώπων και 
υπόχρεων φυσικών προσώπων. 
  

Άρθρο 42 
Κατάρτιση και εκπαίδευση 

    Τα υπόχρεα πρόσωπα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι υπάλληλοί τους να 
λάβουν γνώση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των σχετικών κανονιστικών 
αποφάσεων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη συµµετοχή των αρµόδιων 
υπαλλήλων σε ειδικά προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία τους βοηθούν να εντοπίζουν τις 
δραστηριότητες που τυχόν συνδέονται µε τα αδικήµατα του άρθρου 2 και τους εκπαιδεύουν 
να ενεργούν σωστά σε τέτοιες περιπτώσεις. 
  

Άρθρο 43 
Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε µητρώο  

    1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τα της χορήγησης άδειας σύστασης, 
λειτουργίας ή εγγραφής σε µητρώα, οι αρµόδιες αρχές αρνούνται τη χορήγηση αδειών 
σύστασης ή λειτουργίας ή εγγραφής σε µητρώο στα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα, εάν δεν 
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έχουν πειστεί ότι τα πρόσωπα που κατέχουν σηµαντικό ποσοστό του κεφαλαίου ή ελέγχουν 
ή πράγµατι διευθύνουν ή θα διευθύνουν τις επιχειρήσεις των προσώπων αυτών ή οι 
πραγµατικοί δικαιούχοι τους είναι κατάλληλα και έντιµα πρόσωπα. 
  
    2. Τα γραφεία πληρωµών και εµβασµάτων που προ βλέπονται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ 
για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά πρέπει να λαµβάνουν άδεια 
λειτουργίας, να εγγράφονται σε µητρώο και να εποπτεύονται από αρµόδια αρχή για να 
µπορούν να διενεργούν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους. 
  

Άρθρο 44 
Αρµόδια στελέχη Υποχρεώσεις χρηµατοπιστωτικών οµίλων  

    1. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός οφείλει να ορίσει ένα 
διευθυντικό στέλεχος, στο οποίο τα άλλα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι θα 
αναφέρουν κάθε συναλλαγή που θεωρούν ασυνήθη ή ύποπτη για απόπειρα ή διάπραξη των 
αδικηµάτων του άρθρου 2 και κάθε γεγονός του οποίου λαµβάνουν γνώση λόγω της 
υπηρεσίας τους και το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη τέτοιων πράξεων. Στα 
υποκαταστήµατα ή σε ειδικές διευθύνσεις ή µονάδες η αναφορά αυτή γίνεται κατευθείαν 
στο διευθυντή του υποκαταστήµατος ή της διεύθυνσης ή της µονάδας ο οποίος αναφέρεται 
αµέσως στο αρµόδιο διευθυντικό στέλεχος, εφόσον συµµερίζεται τις υπόνοιες. Αν ο 
διευθυντής ή ο αναπληρωτής του κωλύεται ή αρνείται ή αµελεί ή δεν συµµερίζεται τις 
υπόνοιες του αναφέροντος υπαλλήλου, τότε ο υπάλληλος µπορεί να αναφερθεί στο 
αρµόδιο διευθυντικό στέλεχος. Ο τελευταίος ενηµερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς ή µε 
εµπιστευτικό έγγραφο ή µε ασφαλές ηλεκτρονικό µέσο, την Επιτροπή παρέχοντάς της 
συγχρόνως κάθε χρήσιµη πληροφορία ή στοιχείο, αν µετά από την εξέταση που 
πραγµατοποιεί κρίνει ότι οι πληροφορίες και τα υπάρχοντα στοιχεία δικαιολογούν την 
αναφορά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και σε άλλα υπόχρεα νοµικά 
πρόσωπα, τα οποία προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτουν οι σχετικές 
αποφάσεις των αρµόδιων αρχών. 
  
    2. Κάθε χρηµατοπιστωτικός όµιλος ορίζει ένα διευθυντικό στέλεχος, από τη µεγαλύτερη 
εταιρεία του οµίλου, ως συντονιστή για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων 
του παρόντος νόµου από τις επί µέρους εταιρείες του οµίλου. Προς τούτο το στέλεχος αυτό 
συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα διευθυντικά στελέχη των επί µέρους 
εταιρειών του οµίλου, που ορίζονται στην παράγραφο 1, λαµβάνει γνώση των τυχόν 
αναφορών τους προς την Επιτροπή και δύναται να υποβάλει αναφορές σε αυτήν και ο ίδιος, 
παρέχοντας στοιχεία από όλες τις εταιρείες του οµίλου. 
    Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών που εποπτεύουν τη µεγαλύτερη εταιρεία κάθε 
οµίλου δύναται να προσδιορίζονται διαδικασίες και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι 
όµιλοι και οι εταιρείες κάθε οµίλου. 
  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Άρθρο 45 
Ποινικές κυρώσεις 

    1.α. Με κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος πράξεων νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 
    β. Ο υπαίτιος των πράξεων του προηγούµενου στοιχεί ου α' τιµωρείται µε κάθειρξη και 
µε χρηµατική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, αν έδρασε ως υπάλληλος υπόχρεου νοµικού προσώπου ή αν το 
βασικό αδίκηµα περιλαµβάνεται στα αδικήµατα των στοιχείων γ', δ' και ε' του άρθρου 3 του 
παρόντος, ακόµη και αν για αυτά προβλέπεται ποινή φυλάκισης. 
    γ. Ο υπαίτιος των πράξεων του στοιχείου α' τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
ετών και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) ευρώ, αν ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελµα ή κατά 
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συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έδρασε για λογαριασµό, προς όφελος ή εντός των πλαισίων 
εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης ή οµάδας. 
    δ. Με φυλάκιση µέχρι δύο ετών τιµωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νοµικού 
προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο 
παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρµοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή 
δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, κατά παράβαση των 
σχετικών νοµοθετικών, διοικητικών ή κανονιστικών διατάξεων και κανόνων, εφόσον για 
την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις. 
    ε. Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκηµα δεν αποκλείει την τιµωρία των υπαιτίων 
(αυτουργού και συµµετόχων) για τις πράξεις των στοιχείων α', β' και γ' της παραγράφου 
αυτής, εφόσον τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης των πράξεων νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες είναι διαφορετικά από εκείνα του βασικού 
αδικήµατος. 
    στ. Αν η προβλεπόµενη ποινή για βασικό αδίκηµα είναι φυλάκιση, ο υπαίτιος αυτού 
τιµωρείται για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος του εγκλήµατος της 
νοµιµοποίησης εσόδων, που δεν είναι συµµέτοχος στη διάπραξη του βασικού αδικήµατος, 
εφόσον είναι συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και 
του β' βαθµού ή σύζυγος, θετός γονέας ή θετό τέκνο του υπαίτιου του βασικού αδικήµατος. 
    ζ. Αναχώρησε καταδίκη του υπαιτίου για βασικό αδίκηµα, η τυχόν ποινή κατ' αυτού ή 
τρίτου από τους αναφερόµενους στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου στ' για το αδίκηµα της 
νοµιµοποίησης εσόδων που προέκυψαν από το ίδιο βασικό αδίκηµα δεν µπορεί να 
υπερβαίνει την επιβληθείσα ποινή για την τέλεση του βασικού αδικήµατος. 
    η. Οι διατάξεις των στοιχείων στ' και ζ' δεν ισχύουν στις περιστάσεις του στοιχείου γ' και 
στα βασικά αδικήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση β' του παρόντος άρθρου. 
    θ. Αν η προβλεπόµενη ποινή για βασικό αδίκηµα είναι φυλάκιση και τα προκύψαντα 
έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, η ποινή για το 
αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως 
δύο ετών. Αν στην περίπτωση αυτή συντρέχουν στο πρόσωπο του υπαιτίου του βασικού 
αδικήµατος ή τρίτου οι περιστάσεις του στοιχείου γ', η ποινή για το αδίκηµα της 
νοµιµοποίησης εσόδων είναι φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή από 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 
  
    2. Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες δεν προϋποθέτει ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου για το βασικό 
αδίκηµα. 
  
    3. Στις περιπτώσεις εξάλειψης του αξιόποινου, αθώωσης λόγω του ότι η πράξη κατέστη 
ανέγκλητη ή απαλλαγής του υπαιτίου από την ποινή λόγω ικανοποίησης του ζηµιωθέντος 
για το βασικό αδίκηµα, για το οποίο προβλέπεται ότι η ικανοποίηση του ζηµιωθέντος 
επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα, αίρεται το αξιόποινο ή κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται 
αντίστοιχα ο υπαίτιος από την ποινή και για τις συναφείς πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων. Η 
διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν το αξιόποινο εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής. 
  
    4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προ βλέπεται αθροιστικά ποινή στερητική 
της ελευθερίας και χρηµατική ποινή, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 83 περίπτωση ε' του 
Ποινικού Κώδικα. 
  
    5. Τα κακουργήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 2 δικάζονται από το Τριµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων. 
  

Άρθρο 46 
∆ήµευση περιουσιακών στοιχείων 

    1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βασικού αδικήµατος ή των 
αδικηµάτων του άρθρου 2 ή που αποκτήθηκαν αµέσως ή εµµέσως από προϊόν τέτοιων 
αδικηµάτων ή τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιµοποιηθούν προς 
τέλεση αυτών των αδικηµάτων, κατάσχονται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση 
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αποδόσεώς τους στον ιδιοκτήτη κατά την παρ. 2 του άρθρου 310 και του τελευταίου 
εδαφίου του άρθρου 373 Κ.Π.∆., δηµεύονται υποχρεωτικά µε την καταδικαστική απόφαση. 
Η δήµευση επιβάλλεται ακόµη και αν τα περιουσιακά στοιχεία ή µέσα ανήκουν σε τρίτο, 
εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει του βασικού αδικήµατος ή των αδικηµάτων του άρθρου 2 
κατά το χρόνο κτήσεως αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε 
περίπτωση απόπειρας των ανωτέρω αδικηµάτων. 
  
    2. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά την παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλέον, 
δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δηµεύονται υπό τους 
όρους της παραγράφου 1 περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της 
προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος κατά το χρόνο της καταδικαστικής 
απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει και 
χρηµατική ποινή µέχρι του ποσού της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος, αν κρίνει ότι 
δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς δήµευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται 
της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος. 
  
    3. ∆ήµευση διατάσσεται και όταν δεν ασκήθηκε δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η 
δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε οριστικώς ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. Στις περιπτώσεις αυτές η 
δήµευση διατάσσεται µε βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου ή µε απόφαση του 
δικαστηρίου που παύει ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη και αν δεν ασκήθηκε 
δίωξη, µε βούλευµα του κατά τόπον αρµόδιου συµβουλίου πληµµελειοδικών. Οι διατάξεις 
του άρθρου 492 και της παρ. 3 του άρθρου 504 Κ.Π.∆. εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
προκειµένη περίπτωση. 
  
    4. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 310 και του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 373 
Κ.Π.∆. εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που διατάχθηκε δήµευση κατά της 
περιουσίας τρίτου, ο οποίος δεν συµµετέσχε στη δίκη ούτε κλητεύθηκε σε αυτήν. 
  

Άρθρο 47 
Αποζηµίωση υπέρ του ∆ηµοσίου 

    1. Το ∆ηµόσιο µπορεί, ύστερα από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
να αξιώσει ενώπιον των αρµόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αµετακλήτως 
καταδικασµένο σε ποινή καθείρξεως για αδίκηµα των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόµου, 
κάθε άλλη περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο αδίκηµα των άρθρων 2 και 3 έστω 
και αν δεν ασκήθηκε για το αδίκηµα αυτό δίωξη, λόγω θανάτου του υπαιτίου, ή η δίωξη 
που ασκήθηκε έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. 
  
    2. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µεταβιβάστηκε σε τρίτο, ο 
καταδικασµένος υποχρεούται σε αποζηµίωση ίση µε την αξία της κατά το χρόνο 
συζητήσεως της αγωγής. Η παραπάνω αξίωση µπορεί να ασκηθεί και κατά τρίτου που 
απέκτησε από χαριστική αιτία, εφόσον κατά το χρόνο της κτήσης ήταν σύζυγος ή συγγενής 
εξ αίµατος κατ' ευθεία γραµµή µε τον καταδικασµένο ή αδελφός του ή θετό τέκνο του, 
καθώς και εναντίον κάθε τρίτου που απέκτησε µετά την άσκηση κατά του καταδικασµένου 
ποινικής δίωξης για το πιο πάνω έγκληµα αν κατά το χρόνο που απέκτησε γνώριζε την 
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του καταδικασµένου. Ο τρίτος και ο καταδικασµένος 
ευθύνονται εις ολόκληρον. 
  

Άρθρο 48 
∆έσµευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων 

    1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήµατα του άρθρου 2 µπορεί ο 
ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους 
λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα 
ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του 
κατηγορουµένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους µε άλλο πρόσωπο, εφόσον 
υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή 
οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή πράγµατα που προέρχονται από τέλεση των αδικηµάτων 
του άρθρου 2. Το ίδιο ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση για βασικό αδίκηµα και 
υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή 
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οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή πράγµατα που προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω 
αδικήµατος ή που υπόκεινται σε δήµευση, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος νόµου. 
Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η απαγόρευση της 
κίνησης των λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή του ανοίγµατος των 
θυρίδων µπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συµβούλιο. Η διάταξη του ανακριτή ή το 
βούλευµα του συµβουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούµενη 
κλήση του κατηγορουµένου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο 
λογαριασµό, τίτλο, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα και επιδίδεται στον κατηγορούµενο 
και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµού που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 ή στον διευθυντή του 
υποκαταστήµατος του τόπου όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση 
κοινών λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας επιδίδεται 
και στον τρίτο. 
  
    2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της 
επίδοσης στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό της διάταξης του 
ανακριτή ή του βουλεύµατος. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας και είναι 
άκυρη έναντι του ∆ηµοσίου τυχόν εκταµίευση χρηµάτων από το λογαριασµό ή εκποίηση 
τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. ∆ιευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος του 
πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, που παραβαίνει µε πρόθεση 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και µε 
χρηµατική ποινή. 
  
    3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µπορεί ο 
ανακριτής ή το δικαστικό συµβούλιο να διατάξει την απαγόρευση εκποιήσεως ορισµένου 
ακινήτου του κατηγορουµένου. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευµα επέχει θέση 
εκθέσεως κατασχέσεως, εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του κατηγορουµένου και 
επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και να 
αρχειοθετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης 
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου αυτής. Κάθε 
δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη που εγγράφεται στο βιβλίο του 
υποθηκοφυλακείου µετά την εγγραφή της πιο πάνω σηµείωσης είναι άκυρη έναντι του 
∆ηµοσίου. 
  
«4. Ο κατηγορούµενος, ο ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης των αδικηµάτων των 
άρθρων 2 και 3 και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή ή 
την ανάκληση του βουλεύµατος, µε αίτηση που απευθύνεται προς το αρµόδιο δικαστικό 
συµβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, µέσα σε είκοσι µέρες από την 
επίδοση σε αυτόν της διάταξης ή του βουλεύµατος. Στη σύνθεση του συµβουλίου δεν 
µετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσµία προς τούτο δεν αναστέλλουν 
την εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύµατος. Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλείται αν 
προκύψουν νέα στοιχεία. 
 
5. Όταν διεξάγεται έρευνα από την Α΄ Μονάδα της Αρχής, η απαγόρευση της κίνησης 
λογαριασµών, τίτλων και χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγµατος θυρίδων και της 
µεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου µπορεί να διαταχθεί σε 
επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο της Αρχής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3. Τα σχετικά µε τη δέσµευση στοιχεία, µαζί µε 
αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης, διαβιβάζονται στον αρµόδιο Εισαγγελέα, χωρίς αυτό 
να παρακωλύει τη συνέχιση της έρευνας από την Αρχή. Τα πρόσωπα που βλάπτονται από 
την παραπάνω δέσµευση έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 4.» (9) 
  

                                                 
9   Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 48 του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1 του 
άρθρου 5 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49).  
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    6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως εκτός των πιστωτικών 
ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και στα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του 
άρθρου 5. (10) 
  
 

Άρθρο 49 
Εφαρµογή κυρώσεων επιβαλλόµενων από διεθνείς οργανισµούς (11) 

1. Όταν για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας επιβάλλεται, µε 
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή µε 
κανονισµούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δέσµευση περιουσιακών στοιχείων 
φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων ή οντοτήτων και η απαγόρευση της παροχής 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε αυτά, ακολουθείται η εξής διαδικασία, µετά από την 
ένταξη των εν λόγω αποφάσεων ή κανονισµών στην ελληνική έννοµη τάξη, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις και όπου αυτή απαιτείται: 
α) Οι ανωτέρω αποφάσεις και κανονισµοί, καθώς και οι τροποποιητικές ή αναθεωρητικές 
αυτών αποφάσεις, διαβιβάζονται άµεσα µετά την έκδοσή τους, από το Υπουργείο 
Εξωτερικών, στη Β΄ Μονάδα της Αρχής, η οποία τηρεί αναλυτικούς καταλόγους των 
κατονοµαζόµενων προσώπων και οντοτήτων. 
β) Η Μονάδα ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 για 
τις ανωτέρω αποφάσεις και κανονισµούς και ζητεί επισταµένη έρευνα για τον εντοπισµό 
περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των κατονοµαζόµενων προσώπων ή οντοτήτων. 
Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται και αυτά που άµεσα ή έµµεσα ανήκουν ή 
ελέγχονται από τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οντότητες. Η Μονάδα ζητεί, επίσης, 
αναλυτικά στοιχεία για τις κάθε είδους συναλλαγές ή δραστηριότητες των ανωτέρω 
προσώπων ή οντοτήτων κατά την τελευταία πενταετία, για το αν αυτά είχαν ή έχουν 
οποιαδήποτε επιχειρηµατική σχέση µε το αναφέρον υπόχρεο πρόσωπο, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία. Επίσης, παρέχει οδηγίες για τη διαδικασία εντοπισµού 
και διαχωρισµού των προς δέσµευση περιουσιακών στοιχείων, για τη διαδικασία 
αποδέσµευσης µέρους ή του συνόλου αυτών, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ και για τον 
τρόπο άρσης των µέτρων δέσµευσης κατά διαγραφέντων από τους καταλόγους φυσικών ή 
νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄. 
γ) Η Μονάδα δύναται να διαβιβάσει τους σχετικούς καταλόγους και σε δηµόσιες αρχές που 
τηρούν αρχεία και διαθέτουν ενδεχοµένως πληροφορίες για τον εντοπισµό των ανωτέρω 
προσώπων ή περιουσιακών τους στοιχείων. 
δ) Η Μονάδα εκτελεί άµεσα τα µέτρα που προβλέπονται στις αποφάσεις και στους 
κανονισµούς σχετικά µε τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων των κατονοµαζόµενων 
φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, την απαγόρευση κίνησης λογαριασµών και 
του ανοίγµατος τραπεζικών θυρίδων από µέρους τους, την απαγόρευση παροχής 
χρηµατοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο 
προβλεπόµενο µέτρο. Η εκτελεστική διάταξη της Μονάδας επιδίδεται στα παραπάνω 
πρόσωπα και οντότητες. 
ε) Το πρόσωπο ή η οντότητα του οποίου δεσµεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, καθώς και 
οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούνται να προσβάλουν την ανωτέρω 
διάταξη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την 
επίδοσή της. 
Οι προσφεύγοντες µπορούν να αµφισβητήσουν µόνο τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
δέσµευσης ή της απαγόρευσης. 
στ) Η Μονάδα µπορεί να χορηγήσει, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων προσώπων ή 
οντοτήτων, ειδική άδεια για την επαύξηση, αποδέσµευση ή χρησιµοποίηση του συνόλου ή 
µέρους των περιουσιακών στοιχείων που δεσµεύθηκαν, για τους λόγους και µε τη 
διαδικασία που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις και κανονισµούς του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 
10   Η παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.3691/2008 διαγράφηκε και η παρ.7 αναριθµήθηκε σε 6 µε την παρ.2 του άρθρου 
5 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49).  
11   Το  άρθρο  49 του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε  το  άρθρο  6 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49).  
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ζ) Σε περίπτωση διαγραφής φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οντότητας από τους σχετικούς 
καταλόγους, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναθεωρεί ή τροποποιεί προηγούµενη απόφαση ή 
κανονισµό, η Μονάδα διατάσσει άµεσα την άρση της δέσµευσης και κάθε άλλου ληφθέντος 
µέτρου, ενηµερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα ονόµατα των φυσικών και 
νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που διαγράφηκαν από τον κατάλογο και των οποίων τα 
οικονοµικά στοιχεία αποδεσµεύθηκαν µπορεί να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής, µε 
τη συναίνεση των προσώπων αυτών. 
η) Όποιο υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή στέλεχος ή υπάλληλος υπόχρεου νοµικού προσώπου 
αποκρύπτει την ταυτότητα ή τα στοιχεία ταυτότητας ή την ύπαρξη επιχειρηµατικής σχέσης 
ή όλα ή µέρος των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων ή οντοτήτων, τα οποία 
ταυτίζονται µε πρόσωπα ή οντότητες από αυτά που διαλαµβάνονται στις παραπάνω 
αποφάσεις και κανονισµούς ή αρνείται να προβεί στη δέσµευση περιουσιακών τους 
στοιχείων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη και µε χρηµατική ποινή από δέκα 
χιλιάδες (10.000) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν από αµέλεια δεν 
εντοπίσει περιουσιακά τους στοιχεία ή δεν διαπιστώσει επιχειρηµατική σχέση µε αυτά 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες 
(5.000) µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 
θ) Σε βάρος των υπόχρεων νοµικών προσώπων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το παρόν άρθρο, επιβάλλονται από την εκάστοτε αρµόδια κατά το άρθρο 6 
αρχή οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄, 
εφαρµοζοµένων αντιστοίχως των όρων, προϋποθέσεων και διακρίσεων αυτού. 
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για την εφαρµογή του µέτρου 
της δέσµευσης των περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων 
που επιβάλλεται από αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών ή 
αποφάσεις και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για άλλους – πλην της 
καταπολέµησης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας – λόγους, όπως εκάστοτε 
καθορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις ή/και κανονισµούς.» . 
 
 

Άρθρο 49Α 
Αρµοδιότητες της Β΄ Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά 

υπόπτων τροµοκρατίας (12) 
1. Η Β΄ Μονάδα της Αρχής προσδιορίζει τα σχετιζόµενα µε την τροµοκρατία φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα ή οντότητες, βασιζόµενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που 
υποβάλλονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή τις 
εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά 
αφορούν συγκεκριµένα πρόσωπα ή οντότητες που διαµένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν 
περιουσία, σύµφωνα µε την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 187Α Π.Κ., στην ηµεδαπή και τα 
οποία διέπραξαν ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συµµετέχουν ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν την τέλεση τροµοκρατικών πράξεων, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 187Α Π.Κ., όπως ισχύει. Ειδικότερα, στη Μονάδα υποβάλλονται τα 
εξής: 
α) τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που προέκυψαν από τη 
διενέργεια ελέγχων σε βάρος νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται 
από τροµοκράτες ή τροµοκρατικές οργανώσεις ή σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων ή 
οντοτήτων που είτε βοηθούν ή παρέχουν οικονοµική, υλική, τεχνολογική ή οποιαδήποτε 
άλλη υποστήριξη µε σκοπό την υποβοήθηση τροµοκρατικών ενεργειών, είτε συνδέονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τροµοκράτες ή τροµοκρατικές οργανώσεις,  
β) οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τροµοκρατικές πράξεις ή χρηµατοδότηση 
τροµοκρατών ή τροµοκρατικών οργανώσεων, 
γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση τροµοκρατικών πράξεων και  
δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση µεµονωµένων τροµοκρατών ή 
τροµοκρατικών οργανώσεων. 

                                                 
12   Το  άρθρο  49 Α του Ν.3691/2008 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε  το  άρθρο  7 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49).  
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Η Μονάδα συντάσσει και τηρεί κατάλογο που περιλαµβάνει τα ονόµατα των 
προσδιοριζόµενων ως σχετιζόµενων µε την τροµοκρατία φυσικών και νοµικών προσώπων ή 
οντοτήτων, καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συµπληρωµατικά στοιχεία που επιτρέπουν 
την αποτελεσµατική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή 
λήψης µέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόµοιο όνοµα, επωνυµία ή διακριτικό 
τίτλο. 
2. Η Μονάδα ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 και 
ζητεί επισταµένη έρευνα για τον εντοπισµό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των 
αναφερόµενων φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων. Τα υπόχρεα πρόσωπα 
οφείλουν να παράσχουν αµελλητί τα αιτούµενα στοιχεία. 
Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 52. 
3. Με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρµόδιων εισαγγελικών αρχών, η Μονάδα µε 
απόφασή της διατάσσει τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων των φυσικών και 
νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των 
περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν µέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν µαζί µε 
άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασµών και ανοίγµατος τραπεζικών θυρίδων, την 
απαγόρευση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στα ανωτέρω πρόσωπα, υπό την 
έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 2580/2001 του Συµβουλίου, 
όπως ισχύει, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου µέτρου αν συντρέχουν προς τούτο 
σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι. Η δέσµευση εκτείνεται και στις προσόδους των ανωτέρω 
περιουσιακών στοιχείων. 
Ως δέσµευση, υπό την έννοια του παρόντος, νοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε κίνησης, 
µεταβίβασης, µεταβολής, χρήσης ή διαπραγµάτευσης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα 
καθιστούσε δυνατή τη χρησιµοποίησή τους, περιλαµβανοµένης και της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων. 
4. Η Μονάδα διαβιβάζει σε αρµόδιες αλλοδαπές αρχές πληροφορίες και στοιχεία, κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, σε βάρος των προσδιοριζόµενων ως σχετιζόµενων µε την 
τροµοκρατία φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, που διαµένουν ή εδρεύουν ή 
κατέχουν περιουσία, σύµφωνα µε την έννοια της παρ.6 του άρθρου 187Α Π.Κ., στην 
εδαφική τους επικράτεια και υποβάλλει αιτήµατα, προκειµένου να περιληφθούν τα ονόµατα 
αυτών των προσώπων και οντοτήτων στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις 
χώρες αυτές και να δεσµευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία. Οµοίως, η 
Μονάδα εξετάζει αιτήµατα που υποβάλλονται από αρµόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχοντας 
αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για να διατάξει µε απόφασή της τη δέσµευση 
των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται σε αυτά. Στις 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο µπορούν να ζητηθούν από τις αρµόδιες αλλοδαπές 
αρχές επιπρόσθετα στοιχεία. 
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη Μονάδα ή ανταλλάσσονται µε αυτήν 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς επιβολής των οικονοµικών 
κυρώσεων. Η Μονάδα εκδίδει οδηγίες για τον εντοπισµό και τη δέσµευση των περιουσιακών 
στοιχείων των φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο. 
6. Η Μονάδα προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που της 
υποβάλλονται κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 ή των αιτηµάτων της παραγράφου 
4 και αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για την ένταξη στον κατάλογο ή τη δέσµευση 
περιουσίας. 
7. Η επίδοση της απόφασης της Μονάδας στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες 
γίνεται κατά το άρθρο 155 παρ. 1 εδάφιο α΄ Κ.Π.∆., αµέσως µετά την ένταξη των 
ονοµάτων τους στον κατάλογο ή τη δέσµευση των περιουσιακών τους στοιχείων. 
8. Η Μονάδα µπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της για την ένταξη του ονόµατος στο 
σχετικό κατάλογο ή τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού 
προσώπου ή οντότητας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αίτηση του 
προσδιοριζόµενου στην απόφαση πραγµατικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει 
έννοµο συµφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται εντός δέκα ηµερών, αν πεισθεί ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
9. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οντότητες, των οποίων η ανωτέρω αίτηση δεν έγινε 
δεκτή, µπορούν µέσα σε διάστηµα τριάντα ηµερών από την επίδοση της απορριπτικής 
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απόφασης της Μονάδας, να προσφύγουν ενώπιον του ποινικού τµήµατος του Αρείου 
Πάγου, που συνεδριάζει µε τριµελή σύνθεση ως συµβούλιο. 
10. Το συµβούλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται για την προσφυγή που ασκείται κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεσή της, ύστερα από 
έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα, που υποβάλλεται στο συµβούλιο εντός δέκα 
ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Ο αιτών έχει δικαίωµα αυτοπρόσωπης 
εµφάνισης ενώπιον του συµβουλίου µαζί µε τους συνηγόρους του για να ακουσθεί και να 
δώσει κάθε διευκρίνηση, καλείται δε για το σκοπό αυτόν πριν από είκοσι τέσσερις 
τουλάχιστον ώρες. 
11. Η Μονάδα µπορεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου προσώπου ή οντότητας, να 
αποφασίσει εντός δέκα ηµερών την αποδέσµευση συγκεκριµένων ποσών, αναγκαίων για 
την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του, των 
εξόδων για τη νοµική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των 
δεσµευµένων περιουσιακών του στοιχείων. Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η 
άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η προσφυγή εκδικάζεται κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεσή της. Η εκδιδόµενη επί 
της προσφυγής απόφαση υπόκειται στα προβλεπόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας ένδικα µέσα, η εκδίκαση των οποίων προσδιορίζεται επίσης κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα. 
12. Τα ονόµατα των φυσικών ή νοµικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαµβάνονται 
στον κατάλογο είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι η διατήρησή τους στον κατάλογο είναι δικαιολογηµένη. 
13. Η Μονάδα ενηµερώνει τις αρµόδιες Επιτροπές των Ηνωµένων Εθνών και τα αρµόδια 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται, υπό τον όρο της τήρησης της αρχής της 
αµοιβαιότητας, µε τις αλλοδαπές αρχές που αιτούνται τη δέσµευση των περιουσιακών στοι 
χείων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, για τις έρευνες και διαδικασίες, τις 
οποίες διεξάγουν. 
14. Οι συνεδριάσεις της Μονάδας είναι µυστικές και πραγµατοποιούνται σε ειδικό χώρο 
ασφαλείας. 
15. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές συνεργάζονται στενά 
µε τη Μονάδα για να διασφαλισθεί η προστασία του διαβαθµισµένου υλικού. 
16. Σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι 
κυρώσεις του άρθρου 49.» 
 
 

Άρθρο 50 
Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία 

    Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, ανάκρισης ή δίκης 
για αδικήµατα των άρθρων 2 και 3 επιτρέπεται στον εισαγγελέα, τον ανακριτή και το 
δικαστήριο να λαµβάνουν γνώση των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κατά τις κείµενες 
διατάξεις τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα και να επισυνάπτουν στη δικογραφία µόνο 
απόσπασµα των βιβλίων ή των στοιχείων µε τις σχετικές εγγραφές που αφορούν το 
πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα. Την ακρίβεια του αποσπάσµατος βεβαιώνει ο 
εκπρόσωπος του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο. Ο 
εισαγγελέας, ο ανακριτής και το δικαστήριο δικαιούνται να ελέγξουν τα βιβλία και τα 
στοιχεία αυτά για να διαπιστώσουν την ακρίβεια των περιεχοµένων στο απόσπασµα 
εγγραφών ή την ύπαρξη άλλων εγγραφών που αφορούν το ως άνω πρόσωπο. Το πρόσωπο 
αυτό µπορεί να ελέγξει µόνο την ύπαρξη των εγγραφών που ισχυρίζεται ότι το αφορούν. 
  

 
Άρθρο 51 

Ευθύνη νοµικών προσώπων 
    1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 2 και 3 πραγµατοποιείται µε σκοπό 
να προσπορίσει περιουσιακό όφελος σε νοµικό πρόσωπο και εφόσον ένα ή περισσότερα από 
τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή διαχειρίζονται υποθέσεις τους γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει ότι το όφελος προέκυψε από τέτοια πράξη, επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο, 
σωρευτικά ή διαζευκτικά, µετά από προηγούµενη κλήτευση των υπευθύνων προς παροχή 
εξηγήσεων προ δέκα τουλάχιστον ηµερών, οι ακόλουθες κυρώσεις: 
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    α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά 
εταιρεία, µε απόφαση της αρµόδιας κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρχής επιβάλλονται: 
    i) διοικητικό πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ µέχρι τρία εκατοµµύρια 
(3.000.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται από το προκύψαν όφελος, 
    ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα έως δύο έτη ανάκληση ή 
αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, 
    iii) απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης 
υποκαταστηµάτων ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, 
    iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστηµα αποκλεισµός από δηµόσιες 
παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις 
και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα. 
    Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής 
άλλων κυρώσεων. 
    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια αρχή για την επιβολή των ως άνω κυρώσεων 
σε εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εταιρείες που δεν εποπτεύονται από άλλες αρµόδιες 
αρχές του άρθρου 6. 
    β) Αν πρόκειται για άλλο µη υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού επιβάλλονται: 
    i) διοικητικό πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται µε το τυχόν προκύψαν όφελος, 
    ii) οι προβλεπόµενες στα στοιχεία ii, iii και iv του εδαφίου α' κυρώσεις. 
    Ως αρµόδιος κατά περίπτωση Υπουργός θεωρείται αυτός που προΐσταται Υπουργείου που 
έχει τις εξής, κατά σειρά προτεραιότητας, αρµοδιότητες: 
    - εποπτεύει την ορθή και νόµιµη λειτουργία του νοµικού προσώπου και δύναται να 
επιβάλει κυρώσεις, 
    - χορηγεί άδεια λειτουργίας, 
    - τηρεί µητρώα στα οποία εγγράφεται η πράξη σύστασης, 
    - τηρεί επαγγελµατικό µητρώο στο οποίο εγγράφεται το νοµικό πρόσωπο, 
    - χρηµατοδοτεί, επιδοτεί ή παρέχει οικονοµική ενίσχυση. 
    Οι ανωτέρω αρµοδιότητες µπορεί να ασκούνται από υπηρεσίες ή άλλους φορείς που 
υπάγονται ή ελέγχονται από το σχετικό Υπουργείο. 
  
    2. Εφόσον τα κατά την προηγούµενη παράγραφο πρόσωπα αγνοούσαν από αµέλεια την 
προέλευση της παράνοµης περιουσίας ή του οφέλους, επιβάλλονται µε τις ίδιες κατά τα 
λοιπά προϋποθέσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 
    α) Στην αναφερόµενη στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 περίπτωση: 
    - διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ευρώ, 
    - οι προβλεπόµενες στα στοιχεία ii, iii και iv, για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες. 
    β) Στην αναφερόµενη στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 περίπτωση: 
    - διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) ευρώ, 
    - οι προβλεπόµενες στα στοιχεία ii, iii και iv, για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες. 
  
    3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις 
προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών, λαµβάνονται 
υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθµός της υπαιτιότητας, η οικονοµική 
επιφάνεια του νοµικού προσώπου, το ύψος των παράνοµων εσόδων και του προκύψαντος 
οφέλους, η τυχόν υποτροπή και οι λοιπές περιστάσεις. 
  
    4. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη και 
δεν επηρεάζει την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των προσώπων που ασκούν 
διοίκηση ή διαχειρίζονται κεφάλαια ή υποθέσεις των νοµικών προσώπων. 
  
    5. Οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται, εκτός αν µε άλλες 
διατάξεις προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις κατά των νοµικών προσώπων. 
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    6. Οι εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και η Επιτροπή 
ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές και τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης για υποθέσεις στις οποίες 
υπάρχει συµµετοχή νοµικού προσώπου υπό την έννοια της παραγράφου 1, σε πράξεις 
απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων των άρθρων 2 και 3, καθώς και για τις εκδιδόµενες 
σχετικές δικαστικές αποφάσεις. 
  

Άρθρο 52 
∆ιοικητικές κυρώσεις 

    1. Με αποφάσεις των αρµόδιων αρχών που εποπτεύουν τις εταιρείες του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, επιβάλλονται στις εταιρείες αυτές εφόσον παραβαίνουν τις 
λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του 
Κανονισµού 1781/2006/ΕΚ και των κανονιστικών αποφάσεων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, 
είτε η λήψη συγκεκριµένων διορθωτικών µέτρων εντός τακτού χρονικού διαστήµατος είτε 
µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις, µετά από προηγούµενη κλήτευση των 
υπευθύνων προσώπων προς παροχή εξηγήσεων προ δέκα τουλάχιστον ηµερών: 
    α) πρόστιµο κατά της εταιρείας από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ µέχρι δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες 
(50.000) µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ, 
    β) πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ 
κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου, του διευθύνοντος συµβούλου, διευθυντικών 
στελεχών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, υπαίτιων για τις παραβάσεις ή ασκούντων 
ανεπαρκή έλεγχο και εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της 
εταιρείας. σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, 
    γ) αποµάκρυνση από τη θέση τους για ορισµένο ή αόριστο χρόνο µελών του διοικητικού 
συµβουλίου, του διευθύνοντος συµβούλου, διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων 
και απαγόρευση ανάληψης άλλης σηµαντικής θέσης, 
    δ) απαγόρευση της άσκησης ορισµένων δραστηριοτήτων της εταιρείας, της ίδρυσης 
νέων υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου, 
    ε) σε περίπτωση σοβαρών ή/και επανειληµµένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή 
ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της άδειας λειτουργίας της 
εταιρείας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
  
    2. Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α' έως ε' της προηγούµενης παραγράφου είναι 
ανεξάρτητες από τις κυρώσεις του άρθρου 51 για τα αδικήµατα των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος νόµου. Οι κυρώσεις αυτές αιτιολογούνται και δηµοσιοποιούνται εφόσον η 
δηµοσιοποίησή τους δεν είναι πιθανό να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στο νοµικό 
πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση. 
  
    3. Κάθε αρµόδια αρχή που εποπτεύει εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ορίζει µε 
αποφάσεις της που δηµοσιοποιούνται: 
    α) τις επί µέρους υποχρεώσεις των εταιρειών, στελεχών και υπαλλήλων τους, είτε 
ξεχωριστά είτε ανά κατηγορίες, 
    β) το βαθµό σπουδαιότητας κάθε υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων, µε ενδεικτική 
αναφορά πιθανών κυρώσεων για µη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις αυτές, 
    γ) άλλα γενικά ή ειδικά κριτήρια προσδιορισµού των κυρώσεων και επιµέτρησης της 
έκτασής τους, τα οποία λαµβάνει υπόψη της η αρµόδια αρχή. 
  
    4. Σε περίπτωση που υπόχρεο φυσικό πρόσωπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις του 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, 
εφόσον ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού ασκείται κατά τις κείµενες διατάξεις από ειδικό 
πειθαρχικό όργανο, η αρµόδια αρχή παραπέµπει το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο στο 
παραπάνω όργανο, στο οποίο διαβιβάζει και όλα τα στοιχεία της παράβασης. 
  
    5. Οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται, εκτός αν µε άλλες 
διατάξεις προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις κατά των αναφερόµενων υπόχρεων νοµικών 
προσώπων και των υπαλλήλων τους και των υπόχρεων φυσικών προσώπων. 
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    6. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν και στο προηγούµενο άρθρο και 
επιβάλλονται από τα αναφερόµενα σε αυτά δηµόσια όργανα βεβαιώνονται από τις καθ' 
ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 
  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 53 

Άλλες διατάξεις 
    1. H παρ. 6 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
    «6. Όποιος παρέχει πληροφορίες ή υλικά µέσα ή µε οποιονδήποτε τρόπο εισπράττει, 
συλλέγει, διαθέτει ή διαχειρίζεται κεφάλαια υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3034/2002 (ΦΕΚ 168 Α') µε σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση 
τροµοκρατικών πράξεων κατά τις παραγράφους 1, 3 και 4 είτε από εγκληµατική οργάνωση 
είτε από µεµονωµένο τροµοκράτη τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.» 
  
    2. Στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστάται Τµήµα Ε' µε τίτλο «Τµήµα Εποπτείας 
και Ελέγχου για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας», το οποίο έχει την ευθύνη για 
την υποστήριξη και συντονισµό των ενεργειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών 
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως αρµόδιας αρχής για την εποπτεία 
των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου. Οι 
αρµοδιότητες της παραπάνω αρµόδιας αρχής, που αφορούν στον έλεγχο των υπόχρεων 
προσώπων και στην επιβολή των σχετικών κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις 
η', θ' και ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 6, ασκούνται παράλληλα µε το Τµήµα Ε', 
εφαρµοζοµένων αναλόγως όσων κατά περίπτωση ορίζονται στον παρόντα νόµο για την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών και τα συναφή γενικώς θέµατα, και από τα Περιφερειακά 
Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆ΕΚ) και τις ∆ηµόσιες 
Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ), που είναι αρµόδιες για το φορολογικό έλεγχο των κατά 
περίπτωση υπόχρεων προσώπων. Ειδικά για την επιβολή των κυρώσεων της περίπτωσης ια' 
της παρ. 
  
    3 του άρθρου 6 από τις ανωτέρω ελεγκτικές υπηρεσίες, πλην της επιβολής προστίµων 
και διορθωτικών µέτρων, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Γενικού ∆ιευθυντή 
Φορολογικών Ελέγχων. 
    Του Τµήµατος αυτού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Εφοριακών κατηγορίας ΠΕ και 
αν δεν υπάρχει, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε. 
  
 

Άρθρο 54 
Μεταβατικές διατάξεις 

    1. Οι κανονιστικές αποφάσεις και οι άλλες διοικητικές πράξεις υπουργών ή αρµόδιων 
αρχών του άρθρου 6 παραµένουν σε ισχύ µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, 
εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
    2. Όπου σε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η Επιτροπή του άρθρου 7 του 
ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α') ή η Εθνική Αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α'), νοείται η Επιτροπή 
καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου. 
  
    3. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται η Εθνική Αρχή Καταπολέµησης 
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες του άρθρου 7 του ν. 
2331/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3424/2005. 
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Άρθρο 55 
Καταργούµενες διατάξεις 

    Καταργούνται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου: 
    α) οι διατάξεις των άρθρων από 1 έως και 8 (Κεφάλαιο Α') του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 
Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
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 ισχύουν, 
    β) το άρθρο 8 του ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α'), 
    γ) κάθε άλλη διάταξη νόµου, προεδρικού διατάγµατος ή κανονιστικής απόφασης που 
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  

Άρθρο 56  
    1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 
Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
    «Η σύµβαση του προηγούµενου εδαφίου διέπεται από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις 
της εργατικής νοµοθεσίας, που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου στον 
ιδιωτικό τοµέα, και της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά 
παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
ή από τον Κανονισµό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συµφωνία ή συλλογική 
ρύθµιση ή επιχειρησιακή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των 
νεοπροσλαµβανοµένων, τα ρεπό, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, 
τα επιδόµατα και λοιπές παροχές, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων - απολύσεων.» 
  
    2. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
    «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος την οικεία 
επιχείρηση Υπουργού ρυθµίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν 
στην εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων κατά παρέκκλιση των 
τυχόν αντίθετων διατάξεων εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών ή επιχειρησιακών 
συλλογικών συµβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συµφωνιών που ισχύουν στις 
επιχειρήσεις αυτές ή ακόµα και επιχειρησιακής συνήθειας. Οι ρυθµίσεις της απόφασης 
αυτής δεν µπορεί να είναι δυσµενέστερες από τις προβλέψεις στην εθνική γενική συλλογική 
σύµβαση εργασίας ή τυχόν ισχύουσες κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές 
συµβάσεις.» 
  
    3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόµου προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως: 
    «Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των αυξήσεων που δύναται να συµφωνηθεί κατά τη 
σύναψη των ανωτέρω συλλογικών συµβάσεων καθορίζεται µε απόφαση της διυπουργικής 
επιτροπής του άρθρου 10. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε κριτήρια την τρέχουσα αύξηση 
του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, την οικονοµική κατάσταση της συγκεκριµένης επιχειρήσεως και τα 
περιθώρια του Κρατικού Προϋπολογισµού. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του συνόλου των 
αποδοχών που ορίζει η διυπουργική επιτροπή δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τις 
αποδοχές που προβλέπουν οι εθνικές γενικές, κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας.» 
  
    4. Για τις δηµόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή 
του νόµου αυτού, και οι οποίες εµ φανίζουν αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα µε βάση 
τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
για τη λειτουργία τους, η προσφυγή στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 16 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), δύναται να γίνει µόνο µε κοινή 
απόφαση εργαζοµένων και επιχείρησης και µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005. 
  
    5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεσή του στη Βουλή των 
Ελλήνων. 
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Άρθρο 57 

    1. α. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 
Α'), µετά τη φράση «Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ.» και πριν από τη φράση 
«και Επίτροπος Επικρατείας των Τ.∆.∆.» προστίθενται οι λέξεις «Επίτροπος της Επικρατείας 
του Ε.Σ.». 
    β. Ο βασικός µισθός του Πρωτοδίκη (άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει) 
ορίζεται, από 1.1.2008, σε δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2.067) ευρώ. 
  
    2. Οι περιπτώσεις α' έως και ζ' της παρ. A3 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 
αντικαθίστανται από 1.1.2008 ως εξής: 
    «α. Ειρηνοδίκες Γ' και ∆' Τάξης, ∆όκιµος Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι πεντακόσια 
πενήντα (550) ευρώ. 
    β. Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. 
    γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι εννιακόσια (900) ευρώ. 
    δ. Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ. 
    ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι χίλια (1.000) ευρώ. 
    στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι χίλια πενήντα (1.050) ευρώ. 
    ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι χίλια εκατό (1.100) ευρώ.» 
  
    3. α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. Α5 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 
αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως ακολούθως: 
    «Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων 
µέχρι και το βαθµό του Προέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ. 
    Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Ειρηνοδίκη ∆' Τάξης µέχρι και το βαθµό 
του Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχων επτακόσια ενενήντα έξι (796) ευρώ.» 
    β. Μετά την παράγραφο Α6 του άρθρου 30 του ν. 3205/ 2003 προστίθεται παράγραφος 
7 ως εξής: 
    «7. Τα ποσά των παραγράφων 3 και 5 αναπροσαρµόζονται κατ' έτος αυτόµατα, µε 
αφετηρία την 1.1.2009, σύµφωνα µε το ποσοστό της εκάστοτε εισοδηµατικής πολιτικής.» 
  
    4. Η παρ. Α6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται, από 1.1.2008, ως εξής: 
    «Α6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθµό Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και Συµβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: 
    Πρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι τριακόσια (300) ευρώ. 
    Αντιπρόεδρος ΣτΕ και αντίστοιχοι διακόσια (200) ευρώ. 
    Σύµβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
    Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους 
ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης προς αυτούς.» 
  
    5. Ο βασικός µισθός του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου (άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 3205/2003, 
όπως ισχύει) ορίζεται, από 1.1.2008, σε δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2.067) ευρώ. 
  
    6. Οι περιπτώσεις α' έως και στ' της παραγράφου A3 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 
αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής: 
    «α. ∆όκιµος ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. 
    β. ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. 
    γ. ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξης εννιακόσια (900) ευρώ. 
    δ. Πάρεδρος εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ. ε 
    . Σύµβουλος χίλια (1.000) ευρώ. στ. Αντιπρόεδρος χίλια πενήντα (1.050) ευρώ. 
    ζ. Πρόεδρος χίλια εκατό (1.100) ευρώ.» 
  
    7. α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου Α5 του άρθρου 33 του ν. 
3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως ακολούθως: 
    «∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξης µέχρι Πρόεδρο εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ. 
    ∆όκιµος και ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος επτακόσια ενενήντα έξι (796) ευρώ.» 
    β. Μετά το τέλος της παραγράφου Α6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 προστίθεται 
παράγραφος 7 ως εξής: 
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    «7. Τα ποσά των παραγράφων 3 και 5 αναπροσαρµόζονται κατ' έτος αυτόµατα, µε 
αφετηρία την 1.1.2009, σύµφωνα µε το ποσοστό της εκάστοτε εισοδηµατικής πολιτικής.» 
  
    8. Η παράγραφος Α6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται, από 1.1.2008, 
ως εξής: 
    «Α6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής: Πρόεδρος 
τριακόσια (300) ευρώ Αντιπρόεδρος διακόσια (200) ευρώ. Σύµβουλος εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.» 
  
    9. Το άρθρο 4 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α') αντικαθίσταται από 1.1.2008 ως εξής: 
    «Άρθρο 4 
    ∆ιαρρυθµίσεις µισθολογικών προαγωγών 1.α. Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό 
Πρωτοδίκη, Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχους, οι οποίοι συµπληρώνουν επτά συνολικά έτη 
δικαστικής υπηρεσίας, συνυπολογιζοµένης και της υπηρεσίας ως Παρέδρου Πρωτοδικείου, 
∆όκιµου Εισηγητή του ΣτΕ και αντίστοιχων, και δεν προάγονται ελλείψει κενών θέσεων, 
παρέχονται, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, οι αποδοχές του επόµενου βαθµού. 
Ως αποδοχές νοούνται ο βασικός µισθός, καθώς και τα κάθε είδους επιδόµατα και λοιπές 
παροχές που θα ελάµβανε ο δικαστικός λειτουργός αν είχε προαχθεί στο βαθµό αυτόν. 
    β. Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχους, οι 
οποίοι συµπληρώνουν τον απαιτούµενο κατά νόµο χρόνο για την προαγωγή στον επόµενο 
βαθµό του οικείου κλάδου και δεν προάγονται ελλείψει κενών θέσεων, παρέχεται µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, από τη συµπλήρωση του προς προαγωγή χρόνου, 
προσαύξηση ίση µε τα πενήντα εκατοστά (50/100) της διαφοράς του βασικού µισθού 
µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου βαθµού. Στους ίδιους δικαστικούς 
λειτουργούς, οι οποίοι συµπληρώνουν στο βαθµό τους διπλάσιο χρόνο από τον κατά νόµο 
απαιτούµενο για προαγωγή στον επόµενο βαθµό και εξακολουθούν να παραµένουν στον 
ίδιο βαθµό µη προαγόµενοι ελλείψει κενών θέσεων, παρέχεται, µε απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, προσαύξηση ίση µε τα ενενήντα εκατοστά (90/100) της διαφοράς του 
βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου βαθµού από τη 
συµπλήρωση του διπλάσιου αυτού χρόνου. Για τη χορήγηση των προσαυξήσε ων 
λαµβάνεται υπόψη µόνο ο προβλεπόµενος από τις οικείες διατάξεις χρόνος παραµονής στον 
κατεχόµενο βαθµό για προαγωγή στον επόµενο. 
    γ) Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό Εφέτη και αντίστοιχους, οι οποίοι 
συµπληρώνουν τον απαιτούµενο κατά νόµο χρόνο για προαγωγή στον επόµενο βαθµό του 
οικείου κλάδου και δεν προάγονται ελλείψει κενών θέσεων, παρέχεται µε απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, από τη συµπλήρωση του προς προαγωγή χρόνου, προσαύξηση ίση 
µε τα πενήντα εκατοστά (50/100) της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως 
επόµενου και του κατεχόµενου βαθµού. Στους ίδιους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι 
συµπληρώνουν στο βαθµό τους διπλάσιο χρόνο από τον κατά νόµο απαιτούµενο για 
προαγωγή στον επόµενο βαθµό και εξακολουθούν να παραµένουν στον ίδιο βαθµό µη 
προαγόµενοι ελλείψει κενών θέσεων, παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, 
από τη συµπλήρωση του διπλάσιου αυτού χρόνου, προσαύξηση ίση µε τα ενενήντα πέντε 
εκατοστά (95/100) της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του 
κατεχόµενου βαθµού. Για τη χορήγηση των προσαυξήσεων στους ανωτέρω δικαστικούς 
λειτουργούς λαµβάνεται υπόψη µόνο ο προβλεπόµενος από τις οικείες διατάξεις χρόνος 
παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό για προαγωγή στον επόµενο. 
    δ) Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό Συµβούλου Επικρατείας, Προέδρου Εφετών 
και αντίστοιχους, οι οποίοι παραµένουν επί τριετία στο βαθµό τους και δεν προάγονται 
ελλείψει κενών θέσεων ή λόγω εξάντλησης της ιεραρχίας τους αντίστοιχα, παρέχεται µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης προσαύξηση ίση µε τα εβδοµήντα εκατοστά (70/100) 
της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου 
βαθµού. Στο χρόνο υπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών µε βαθµό Συµβούλου 
Επικρατείας και αντίστοιχων συνυπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας τους ως Προέδρων 
Εφετών. Για τους βαθµούς του Αντεισαγγελέα του Α.Π., του Αντεπιτρόπου Επικρατείας του 
Ε.Σ. και των Τ.∆.∆. και του Προέδρου και Εισαγγελέα Εφετών, ως αµέσως επόµενος βαθµός 
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρείται ο βαθµός του Αντιπροέδρου Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
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    ε) Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό Αντιπροέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και 
αντίστοιχους, παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, από της προαγωγής τους 
ως Αντιπροέδρων προσαύξηση ίση µε τα εβδοµήντα εκατοστά (70/100) της διαφοράς 
µεταξύ του βασικού µισθού Αντιπροέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και Προέδρου Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
    στ) Στους Ειρηνοδίκες Α' τάξης που συµπληρώνουν δικαστική υπηρεσία είκοσι τεσσάρων 
ετών παρέχεται, µετά από απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου, ο βασικός 
µισθός του Εφέτη. 
  
    2. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ως υπηρεσία 
νοείται µόνο η πραγµατική υπηρεσία που έχει διανυθεί µε την ιδιότητα του δικαστικού 
λειτουργού, και όχι οι υπηρεσίες ή προϋπηρεσίες σε άλλες θέσεις, ανεξάρτητα αν αυτές 
λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας. 
  
    3. Για τη χορήγηση µισθολογικής προαγωγής σε δικαστικό λειτουργό µε βαθµό 
Προέδρου Εφετών και κάτω ή αντίστοιχο, στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή υπάρχει ποινική καταδίκη σε σχέση µε την εκτέλεση 
των καθηκόντων του ή στις εκθέσεις επιθεώρησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού 
του µητρώου υπάρχουν δυσµενείς χαρακτηρισµοί για την υπηρεσιακή του απόδοση, 
απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Σε 
περίπτωση που το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο δεν συµφωνεί µε τη χορήγηση της 
µισθολογικής προσαύξησης, ο δικαστικός λειτουργός επανακρίνεται µετά ένα έτος από τότε 
που συµπλήρωσε τον απαιτούµενο προς προαγωγή χρόνο. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί η 
µισθολογική προαγωγή, η κρίση επαναλαµβάνεται κάθε φορά µετά ένα έτος από την 
προηγούµενη κρίση. Η θετική κρίση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να αναδράµει σε χρόνο προγενέστερο της ηµέρας συµπλήρωσης του 
έτους που απαιτείται για την τελευταία κρίση. Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό 
Αρεοπαγίτη και άνω ή αντίστοιχο, στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις ή υπάρχει ποινική καταδίκη σε σχέση µε την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, δεν χορηγείται µισθολογική προσαύξηση.» 
  
    10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997 αντικαθίσταται, από 1.1.2008, 
ως εξής: 
    «10. Μέλη του κύριου προσωπικού µέχρι και το βαθµό Παρέδρου, που συµπληρώνουν 
τον απαιτούµενο κατά νόµο χρόνο για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό και δεν 
προάγονται, ελλείψει κενών θέσεων, λαµβάνουν, από τη συµπλήρωση του προς προαγωγή 
χρόνου, προσαύξηση στο βασικό µισθό του βαθµού τους ίση µε τα πενήντα εκατοστά 
(50/100) της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του 
κατεχόµενου βαθµού. 
    Τα ίδια µέλη που συµπληρώνουν στο βαθµό τους διπλάσιο χρόνο από τον κατά νόµο 
απαιτούµενο προς προαγωγή στον επόµενο βαθµό και εξακολουθούν να παραµένουν στον 
ίδιο βαθµό, µη προαγόµενοι για την ίδια ως άνω αιτία, η ανωτέρω προσαύξηση ορίζεται, 
από τη συµπλήρωση του διπλάσιου αυτού χρόνου, στα ενενήντα εκατοστά (90/100) της 
διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου βαθµού. 
Ειδικά για τους Παρέδρους το ανωτέρω ποσοστό της δεύτερης προσαύξησης ορίζεται στα 
ενενήντα πέντε εκατοστά (95/100). 
    Για τη χορήγηση των προσαυξήσεων στα ανωτέρω µέλη λαµβάνεται υπόψη µόνον ο 
προβλεπόµενος από τις οικείες διατάξεις χρόνος παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό, για 
προαγωγή στον επόµενο. Προκειµένου για ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, ο χρόνος παραµονής 
στον κατεχόµενο βαθµό ορίζεται σε πέντε έτη. 
    Σύµβουλοι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τη συµπλήρωση τριών ετών 
υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν και µη προαγόµενοι στον επόµενο, ελλείψει κενών θέσεων, 
λαµβάνουν προσαύξηση επί του βασικού µισθού ίση µε τα εβδοµήντα εκατοστά (70/100) 
της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου 
βαθµού. Η ίδια αυτή προσαύξηση χορηγείται και στους Αντιπροέδρους του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους από την προαγωγή τους στο βαθµό αυτόν.» 
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    Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι 
λέξεις «δύο (2) έτη» από τις λέξεις «ένα (1) έτος» και στο πέµπτο εδάφιο αντικαθίσταται η 
λέξη «διετίας» από τη λέξη «έτους». Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από 1.1.2008. 
  
  
    11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης 
καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2008 έως 31.12.2008 
προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα µέλη του κύριου προσωπικού του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθµίδων. 
  
    12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται σε όσους εξοµοιώνονται 
µισθολογικά µε δικαστικούς λειτουργούς ή µε µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία υπάρχουν διατάξεις που 
παραπέµπουν για τον καθορισµό αποδοχών στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και 
των µελών του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αυτές 
θεωρούνται ότι παραπέµπουν στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και των µελών του 
κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί 
µέχρι και την ισχύ του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α'). 
  
    13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη ή κανονιστική 
διοικητική πράξη που καθορίζει αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις υψηλότερες των 
αντίστοιχων των Προέδρων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, σε λειτουργούς και υπαλλήλους 
του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού και των άλλων Ν.Π.∆.∆. πλην εκείνων που δεν 
περιλαµβάνονται στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1 περίπτωση β' του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), καθώς και στους Προέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων 
∆ιοικητικών Αρχών ή άλλων Αρχών που εξοµοιώνονται µε αυτές ή Επιτροπών ή άλλων 
διοικητικών σχηµατισµών των φορέων αυτών. 
    Οι αποδοχές, που προβλέπονται από τις καταργούµενες διατάξεις επανακαθορίζονται µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού και δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών των 
Προέδρων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων. 
    Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων επανακαθορισµού, το ύψος των πάσης φύσεως 
αποδοχών και αποζηµιώσεων περιορίζεται σε αυτό των Προέδρων των Ανωτάτων 
∆ικαστηρίων, µε ευθύνη των αρµόδιων εκκαθαριστών. 
  

Άρθρο 58 
Έναρξη ισχύος 

    Οι διατάξεις του παρόντος νόµου αρχίζουν να ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
  
    Παραγγέλοµε την δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
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