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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του Κεφαλαίου Β΄ είναι η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου δια της
ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (L 284). Με το δε Κεφάλαιο Γ΄ σκοπούνται η επιτάχυνση της
απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και η διευκόλυνση των πολιτών στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας,
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (παρ. 1 του άρθρου 20 του
Συντάγματος).
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β΄ είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (L 284), καθώς και η
επικαιροποίηση του καταλόγου των βασικών αδικημάτων που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, η αναδιαμόρφωση των προβλεπόμενων πλαισίων ποινής και των κυρώσεων
και η ευθυγράμμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης των προϊόντων του
εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τον Ποινικό Κώδικα
(Π.Κ., 4619/2019, Α΄ 95). Επιπροσθέτως, με το Κεφάλαιο Γ΄ δίνεται έμφαση στην ορθολογική κατανομή της
δικαστηριακής ύλης μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί επιτάχυνση και
βελτίωση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4557/2018
Το άρθρο 1 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος από τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.»
Άρθρο 4
Αντικείμενο - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4557/2018
(Παρ. 1, περ. β και γ, παρ. 3, παρ. 4 του άρθρου 3, περί των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, της Οδηγίας 2018/1673)
Το άρθρο 2 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αντικείμενο
1. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής
πράξεις:
α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική
δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη
συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη
δραστηριότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,
β) η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη
διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ’ αυτής, ή τα σχετικά
με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική
δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, ή κατά τον χρόνο
περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική
δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα.
2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις
οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον
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αυτές θα ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους αυτού. Δεν απαιτείται να είναι αξιόποινες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ξένου
κράτους οι δραστηριότητες που, αν είχαν λάβει χώρα στην Ελλάδα, θα συνιστούσαν ένα από τα βασικά
αδικήματα των περ. α΄, β΄, γ΄, δ , η΄, θ΄, ια΄, ιγ΄, ιθ΄ του άρθρου 4 του παρόντος και του άρθρου 323Α περί
εμπορίας ανθρώπων του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., 4619/2019, Α΄ 95).
3. Καταδίκη για τα αδικήματα της παρ. 1 είναι δυνατή όταν αποδεικνύεται ότι η περιουσία προήλθε από
συγκεκριμένο βασικό αδίκημα του άρθρου 4, χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτηση με κάθε λεπτομέρεια
όλων των πραγματικών στοιχείων ή περιστάσεων που σχετίζονται με την εν λόγω εγκληματική
δραστηριότητα, όπως της ταυτότητας του δράστη.»
Άρθρο 5
Βασικά αδικήματα - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
(Άρθρο 2 περί του ορισμού εγκληματικών δραστηριοτήτων της Οδηγίας 2018/1673)
Το άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Βασικά αδικήματα
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «βασικά αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα:
α) η εγκληματική οργάνωση κατά το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95),
β) οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική οργάνωση και η αξιόποινη υποστήριξη και χρηματοδότησή
τους κατά τα άρθρα 187Α, 187Β ΠΚ και 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103),
γ) η δωροληψία και η δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών κατά τα άρθρα 159,
159Α και 237 ΠΚ και η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου κατά τα άρθρα 235 και 236 ΠΚ,
δ) η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα κατά τα άρθρα
237Α και 396 ΠΚ και η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατά το άρθρο 132 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
ε) τα εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών κατά τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 292Α, τα άρθρα 292Β, 292Γ,
292Δ και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 292Ε ΠΚ και η παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε
δεδομένα κατά τα άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 370Δ και το άρθρο 370Ε ΠΚ,
στ) η ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά το άρθρο 299 ΠΚ, η βαριά σωματική βλάβη κατά το άρθρο 310 ΠΚ,
η θανατηφόρα βλάβη κατά το άρθρο 311 ΠΚ, η αρπαγή κατά το άρθρο 322 ΠΚ, η εμπορία ανθρώπων κατά
το άρθρο 323Α ΠΚ, η αρπαγή ανηλίκων κατά το άρθρο 324 ΠΚ και η παράνομη κατακράτηση κατά το άρθρο
325 ΠΚ,
ζ) η παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 207 ΠΚ, η κυκλοφορία πλαστών
νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 208 ΠΚ, η καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος
κατά το άρθρο 208Α ΠΚ, η πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων κατά την παρ. 1 του άρθρου 208Γ ΠΚ, οι
προπαρασκευαστικές πράξεις του άρθρου 211 ΠΚ, η πλαστογραφία κατά το άρθρο 216 ΠΚ, η διακεκριμένη
πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 ΠΚ, η κλοπή κατά το άρθρο 372 ΠΚ, η
διακεκριμένη κλοπή κατά το άρθρο 374 ΠΚ, η υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375 ΠΚ, η ληστεία κατά το άρθρο
380 ΠΚ, η εκβίαση κατά το άρθρο 385 ΠΚ, η απάτη κατά το άρθρο 386 ΠΚ, η απάτη με υπολογιστή κατά το
άρθρο 386Α ΠΚ, η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις κατά το άρθρο 386Β ΠΚ, η απιστία κατά το άρθρο
390 ΠΚ, η αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ και η τοκογλυφία
κατά το άρθρο 404 ΠΚ,
η) η διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας κατά το άρθρο 348 ΠΚ, η πορνογραφία ανηλίκων κατά το
άρθρο 348Α ΠΚ, η προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους κατά το άρθρο 348Β ΠΚ, οι πορνογραφικές
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παραστάσεις ανηλίκων κατά το άρθρο 348Γ ΠΚ, η μαστροπεία κατά το άρθρο 349 ΠΚ και η γενετήσια πράξη
με ανήλικο έναντι αμοιβής κατά το άρθρο 351Α ΠΚ,
θ) τα εγκλήματα των άρθρων 20 έως και 23 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) περί εξαρτησιογόνων ουσιών,
ι) τα εγκλήματα των άρθρων 6, 15 και 17 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) περί θεμάτων που αφορούν όπλα,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς,
ια) τα εγκλήματα των άρθρων 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) περί προστασίας των
αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ιβ) τα εγκλήματα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 181/1974 (Α΄ 347) περί προστασίας από τις
ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
ιγ) τα εγκλήματα των παρ. 5 έως και 8 του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) περί
μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης,
ιδ) τα εγκλήματα για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
άρθρου 24 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103),
ιε) τα χρηματιστηριακά εγκλήματα των άρθρων 28 έως και 31 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232),
ιστ) τα εγκλήματα:
ιστα) της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου
της παρ. 5, και της διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του άρθρου 23
του ν. 4689/2020,
ιστβ) της λαθρεμπορίας των άρθρων 155 έως και 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
ιζ) τα εγκλήματα των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) περί προστασίας του
περιβάλλοντος και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 6 του ν. 4037/2012 (Α΄ 10) για τη θαλάσσια ρύπανση και
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με
το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος,
ιη) τα εγκλήματα του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των παρ. 1 και
2 του άρθρου 45 του ν. 4679/2020 (Α΄ 71) περί εμπορικών σημάτων,
ιθ) η πειρατεία κατά το άρθρο 215 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261),
κ) τα εγκλήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), με την
εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές
ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια ή από διοικητικές και άλλες αρχές, και
κα) κάθε άλλο έγκλημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας από το οποίο προκύπτει
περιουσιακό όφελος.»
Άρθρο 6
Ποινικές κυρώσεις για το βασικό αδίκημα και τις παραλλαγές του - Αντικατάσταση του άρθρου 39
του ν. 4557/2018
(Περ. α΄ παρ. 3, παρ. 5 άρθρου 3, άρθρο 5, άρθρο 6, παρ. 1 και 2 άρθρου 10 και άρθρο 11 περί των
αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των ποινών σε βάρος φυσικών
προσώπων, των επιβαρυντικών περιστάσεων, της δικαιοδοσίας και των ερευνητικών μέσων της
Οδηγίας 2018/1673)
Το άρθρο 39 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 39
Ποινικές κυρώσεις
1. α) Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τιμωρείται με
κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και με χρηματική ποινή από τριακόσιες (300) έως χίλιες (1.000) ημερήσιες
μονάδες.
β) Ο υπαίτιος των πράξεων της περ. α΄ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή
από χίλιες (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ημερήσιες μονάδες:
αα) αν το αντικείμενο της νομιμοποίησης υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ, ή
ββ) αν η πράξη τελείται από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή από πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 46, ή
γγ) αν η περιουσία που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης προέρχεται από τα κακουργήματα των περ. α΄,
β΄, γ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 4, καθώς και των άρθρων 323Α, 374, 380, της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 385 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α΄ 95), της παρ. 5 του άρθρου 29 και του
άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
γ) Ο υπαίτιος των πράξεων της περ. α΄ τιμωρείται με κάθειρξη και με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες
(2.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ημερήσιες μονάδες, αν ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ'
επάγγελμα ή ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης.
δ) Αν το βασικό αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, η ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή έως
τριακόσιες (300) ημερήσιες μονάδες. Αν η πράξη τελέστηκε κατ’ επάγγελμα επιβάλλονται οι κυρώσεις της
περ. γ΄.
ε) Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν αποκλείει την τιμωρία των υπαιτίων, αυτουργού και
συμμετόχων για τις πράξεις των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄, εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των
πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι διαφορετικά από εκείνα του
βασικού αδικήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αυτουργός ή ο συμμέτοχος της πράξης της περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 μένει ατιμώρητος εάν κριθεί ένοχος, με την ίδια ή με προγενέστερη απόφαση, για την τέλεση του
βασικού αδικήματος, εκτός εάν για την πράξη της νομιμοποίησης απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή
με υψηλότερο ανώτατο όριο. Η απαλλαγή κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν αποκλείει την επιβολή ποινής
στους λοιπούς αυτουργούς ή συμμετόχους της πράξης της νομιμοποίησης. Αν εχώρησε καταδίκη του
υπαιτίου για βασικό αδίκημα, η ποινή κατ’ αυτού ή των οικείων του για το αδίκημα της νομιμοποίησης
εσόδων που έχουν προκύψει από το ίδιο βασικό αδίκημα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιβληθείσα ποινή
για την τέλεση του βασικού αδικήματος.
στ) Με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες τιμωρείται ο υπαίτιος του
εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 που δεν είναι συμμέτοχος στη
διάπραξη του βασικού αδικήματος, εφόσον είναι οικείος του υπαιτίου του βασικού αδικήματος.
ζ) Το τελευταίο εδάφιο της περ. ε΄ και η περ. στ΄ δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν περιστάσεις κατ’
επάγγελμα τέλεσης της νομιμοποίησης.
η) Κατά την επιμέτρηση της ποινής για πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για το
αδίκημα αυτό που εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών-μερών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
της 16ης Μαΐου 2005 για τη νομιμοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4478/2017 (Α΄ 91).
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και όταν οι πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
τελέστηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμη και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 3
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του άρθρου 6 ΠΚ. Εφαρμόζεται επίσης και όταν οι πράξεις αυτές τελέστηκαν στην αλλοδαπή προς όφελος
νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
3. Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
δεν προϋποθέτουν ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου για το βασικό αδίκημα.
4. Στις περιπτώσεις εξάλειψης του αξιόποινου, δικαστικής άφεσης της ποινής, 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, εξαλείφεται το αξιόποινο, δεν επιβάλλεται ποινή, κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται
αντίστοιχα ο υπαίτιος από την ποινή και για τις συναφείς πράξεις νομιμοποίησης εσόδων. Η παρούσα δεν
εφαρμόζεται όταν το αξιόποινο του βασικού αδικήματος εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής.
5. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή έως διακόσιες (200) ημερήσιες μονάδες τιμωρείται
ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών
πρόσωπο παραλείπει 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.
6. Τα κακουργήματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων και τα πλημμελήματα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
7. Επί των εγκλημάτων της παρ. 1 δύνανται να διενεργηθούν οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου
254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96).»
Άρθρο 7
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4557/2018
(Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)
Το άρθρο 40 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βασικού αδικήματος του άρθρου 4, ή των αδικημάτων
του άρθρου 2, ή που έχουν αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως ως προϊόν τέτοιων αδικημάτων, ή τα μέσα που
έχουν χρησιμοποιηθεί ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν προς τέλεση αυτών των αδικημάτων,
κατάσχονται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απόδοσής τους στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 311 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 372 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96), δημεύονται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση. Σε περίπτωση
ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με περιουσία που προέρχεται από νόμιμες πηγές, η κατάσχεση
και η δήμευση επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού. 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 τον χρόνο κτήσης τους. Η γνώση του τρίτου πρέπει να
αιτιολογείται ειδικά στη δικαστική απόφαση. Όταν ο τρίτος είναι νομικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η
προβλεπόμενη γνώση σχετικά με την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων σε όποιον έχει εξουσία
εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτημένος για τη λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο
πλαίσιο του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα αυτά.
Η παρούσα ισχύει και σε περίπτωση απόπειρας των ανωτέρω αδικημάτων. Δήμευση δεν επιβάλλεται όταν
το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη συγκεκριμένη
περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως
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την οικογένειά τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισμό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει αναλόγως περιορισμένη δήμευση ή χρηματική ποινή, σύμφωνα με την παρ. 2.
2. Αν η περιουσία ή το προϊόν, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι
δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται με τους όρους της παρ. 1 περιουσιακά στοιχεία ίσης
αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος κατά τον χρόνο της καταδικαστικής
απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο (αναπληρωματική δήμευση). Το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει 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 ή ανήκουν σε τρίτο στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση. Το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται όταν η περιουσία ή το προϊόν της παρ. 1 έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο
δήμευσης, με βάση αμετάκλητη απόφαση η οποία εκδόθηκε σε άλλη δίκη. Τα εδάφια αυτά εφαρμόζονται
όμως, αν η προηγηθείσα δήμευση ήταν αναπληρωματική δήμευση και τα δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία
δεν είχαν προέλθει από την αξιόποινη συμπεριφορά για την οποία είχε επιβληθεί η δήμευσή τους. Η
δήμευση που επιβάλλεται με τους όρους της παρ. 1 και της παρούσας δεν θίγει προγενέστερα δικαιώματα
που έχουν αποκτήσει καλόπιστοι τρίτοι ή ο ζημιωθείς από το βασικό αδίκημα ή από το αδίκημα
νομιμοποίησης επί των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν έχει ασκηθεί δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε
ασκηθεί έπαυσε οριστικά, 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 έχει ασκηθεί δίωξη, με βούλευμα του κατά τόπον αρμόδιου συμβουλίου
πλημμελειοδικών. Το άρθρο 495 και η παρ. 3 του άρθρου 504 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και στην
προκειμένη περίπτωση.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 311 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 372 ΚΠΔ, εφαρμόζονται αναλόγως και αν
έχει διαταχθεί δήμευση κατά της περιουσίας τρίτου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη δίκη ούτε κλητεύθηκε σ’
αυτήν.
5. Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν επιβάλλεται να
καταστραφούν, ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς, ή
για την ικανοποίηση του ζημιωθέντος από το βασικό αδίκημα ή το αδίκημα νομιμοποίησης. Στην τελευταία
περίπτωση ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του επί του δημευθέντος αντικειμένου σύμφωνα
με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»
Άρθρο 8
Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4557/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) τροποποιείται με την επικαιροποίηση των
αναφερόμενων αδικημάτων, και το άρθρο 41 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41
Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου
(άρθρα 58 και 59 περί κυρώσεων της Οδηγίας 2015/849)
1. Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από πρακτικό ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να
αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως καταδικασμένο σε στερητική
της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) ετών για ποινικό αδίκημα της παραγράφου 2, κάθε άλλη
περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο αδίκημα της παραγράφου 2, έστω και αν δεν έχει ασκηθεί
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για το αδίκημα αυτό δίωξη, λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε ασκηθεί έπαυσε οριστικά ή
κηρύχθηκε απαράδεκτη.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στα παρακάτω ποινικά αδικήματα, εφόσον αυτά αμέσως ή εμμέσως μπορούν να
οδηγήσουν σε οικονομικό όφελος:
α) των περ. α΄, β΄, γ΄ και θ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, και των άρθρων 237Α, 323Α και 396 του
Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α΄ 95),
β) των άρθρων 207, 208, 208Α ΠΚ,
γ) των άρθρων 216, 372, 374, 375 και της παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ, εφόσον αφορούν μέσα πληρωμής
πλην των μετρητών,
δ) των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 ΠΚ,
ε) του άρθρου 292Β ΠΚ.
3. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην παρ. 1 έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο, ο καταδικασμένος υποχρεούται
σε αποζημίωση ίση με την αξία της κατά το χρόνο συζήτησης 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 την περιουσία μετά την άσκηση κατά του καταδικασμένου ποινικής
δίωξης για το πιο πάνω έγκλημα, αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το χρόνο που την απέκτησαν, γνώριζαν την
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του καταδικασμένου. Ο τρίτος και ο καταδικασμένος ευθύνονται εις
ολόκληρον.»
Άρθρο 9
Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Αντικατάσταση του άρθρου 42
του ν. 4557/2018
(Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)
Το άρθρο 42 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήματα του άρθρου 2, ο ανακριτής μπορεί, με σύμφωνη
γνώμη του εισαγγελέα, να διατάξει τη δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών
προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και του
περιεχομένου των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους
με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται
άμεσα ή έμμεσα από την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου 2. Το ίδιο ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση
για βασικό αδίκημα και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άμεσα
ή έμμεσα από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος ή υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η
δέσμευση μπορεί να αφορά και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου όταν
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της δήμευσης αυτών κατά την παρ. 1 του
άρθρου 40. Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, με την επιφύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96) για την επιβολή του μέτρου
αυτού από τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, η δέσμευση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων
μπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συμβούλιο, εφόσον συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι αυτά
προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την τέλεση βασικού αδικήματος ή αδικήματος νομιμοποίησης ή
υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμβουλίου
επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου,
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δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα,
γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν
τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και
επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του.
Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιδίδεται και στον τρίτο
συνδικαιούχο, σε περίπτωση δε θυρίδων και στον πληρεξούσιο του μισθωτή. Η επιβολή της δέσμευσης δεν
κωλύει το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά βιοτικών και
επαγγελματικών αναγκών εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση. Στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υποχρεωτικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας και
ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ο ανακριτής για τις διενεργούμενες συναλλαγές. Στην περίπτωση
αυτή δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο.
2. Η δέσμευση που προβλέπεται στην παρ. 1 ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης
γνωστοποίησης της διάταξης του ανακριτή ή του βουλεύματος στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του
Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων από τον λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που
παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της παρούσας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και με
χρηματική ποινή. Η δέσμευση δεν θίγει προγενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει καλόπιστοι τρίτοι
επί του λογαριασμού, των τίτλων ή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή του περιεχομένου της θυρίδας.
Δεν εμποδίζεται επίσης ο ζημιωθείς από το βασικό αδίκημα ή το αδίκημα νομιμοποίησης, ακόμη και μετά
από την επιβολή της δέσμευσης, να αποκτήσει δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1. Τα
δικαιώματα των προηγούμενων δύο εδαφίων μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει
την απαγόρευση εκποίησης ορισμένου ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του κατηγορουμένου. Η
διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση
του κατηγορουμένου και γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη
απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους, κατά περίπτωση στον αρμόδιο
υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου ή νηολογίου ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας προς
καταχώριση της σχετικής εγγραφής, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική
σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους έχει κοινοποιηθεί. Η διάταξη του
ανακριτή ή το βούλευμα επιδίδεται στον κατηγορούμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του,
καθώς και στον τρίτο συγκύριο του περιουσιακού στοιχείου ή στον δικαιούχο άλλου δικαιώματος
εγγεγραμμένου στα βιβλία των ανωτέρω υπηρεσιών. Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη
που εγγράφεται στα βιβλία των ανωτέρω αρμόδιων υπηρεσιών μετά από την εγγραφή της ανωτέρω
σημείωσης είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου. Το τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 εφαρμόζονται
αναλόγως και στην παρούσα περίπτωση.
4. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται το μέτρο της δέσμευσης και ο τρίτος συγκύριος ή δικαιούχος επί του
δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, ή την
ανάκληση του βουλεύματος, ή τον περιορισμό αυτών σε περιουσιακά στοιχεία μικρότερης αξίας από τα
δεσμευθέντα, με προσφυγή που απευθύνεται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον
ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ’ αυτόν της διάταξης ή του
βουλεύματος. Στη σύνθεση του συμβουλίου δεν μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της προσφυγής και η
προθεσμία προς τούτο δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύματος. Το συμβούλιο, κατά
την κρίση του για τον περιορισμό των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη
την ύπαρξη και άλλων συγκυρίων ή δικαιούχων επί των στοιχείων αυτών.
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5. Ανεξάρτητα από την υποβολή της προσφυγής κατά την παρ. 4 ή από την κρίση επ’ αυτής, η διάταξη ή το
βούλευμα μπορούν να ανακληθούν, ή να μεταρρυθμισθούν και η δέσμευση να αρθεί ή να περιορισθεί
αυτεπάγγελτα από τον ανακριτή ή το δικαστικό συμβούλιο ή με αίτηση εκείνου κατά του οποίου στρέφεται
ή του τρίτου συγκυρίου ή δικαιούχου επί του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου, αν προκύψουν νέα
στοιχεία, ή συντρέξουν ιδιαίτερες περιστάσεις στο πρόσωπο αυτών ή των μελών των οικογενειών τους.
Επιτρέπεται, επίσης, η άρση ή ο περιορισμός της δέσμευσης, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο ζημιωθείς από
το βασικό αδίκημα, ή από το αδίκημα νομιμοποίησης και όταν ακόμη δεν συντρέχει περίπτωση από τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 304 ΚΠΔ. Μετά από την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι
δυνατή η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της διάταξης ή του βουλεύματος από το δικαστικό συμβούλιο ή το
δικαστήριο, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 294 ΚΠΔ, οι οποίες εφαρμόζονται
αναλόγως.
6. Δικαίωμα υποβολής προσφυγής ή αίτησης στο δικαστικό συμβούλιο, κατά τις παρ. 4 και 5, έχουν και οι
τρίτοι οι οποίοι διεκδικούν για λογαριασμό τους την κυριότητα ή άλλο δικαίωμα επί του δεσμευμένου
περιουσιακού στοιχείου.
7. Όταν διεξάγεται έρευνα από την Αρχή, η δέσμευση των λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών
προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων, καθώς και η απαγόρευση της μεταβίβασης ή εκποίησης
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διαταχθούν σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο
της Αρχής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 3, εφόσον συντρέχουν
βάσιμες υπόνοιες κατά την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 48. Τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία που
συλλέγονται νόμιμα από την Αρχή, αποτελούν στοιχεία της τυχόν σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας που
σχετίζονται με τα αδικήματα που αναφέρει η Αρχή και λαμβάνονται υπόψιν, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου
απορρήτου. Τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία και 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 στις παρ. 4, 5 και 6.
Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 36 ΚΠΔ ισχύουν και για τη δέσμευση ή απαγόρευση μεταβίβασης ή εκποίησης, η οποία διατάσσεται
από τον Πρόεδρο της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Για την εξακολούθηση της ισχύος της
διάταξης του Προέδρου της Αρχής πέραν των χρονικών ορίων του προηγούμενου εδαφίου αποφαίνεται,
πριν από την παρέλευση αυτών, ο ανακριτής με διάταξή του, αν η υπόθεση εκκρεμεί στο στάδιο της
ανάκρισης, ή το δικαστικό συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3.
8. Κατά την έκδοση της διάταξης ή του βουλεύματος των παρ. 1, 3 και 7 εξαιρούνται τα ποσά που είναι
αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας των ενδιαφερόμενων
προσώπων ή των οικογενειών τους, των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για
τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με αίτησή τους που
απευθύνεται στην αρχή που αποφάσισε τη δέσμευση ή με την προσφυγή ή την αίτηση που προβλέπεται
στις παρ. 4, 5 και 7, μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών για τους παραπάνω λόγους.
Είναι δυνατόν, επίσης, να εξαιρεθούν από τη δέσμευση, ολικά ή μερικά, τραπεζικοί λογαριασμοί στους
οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
δέσμευση.
9. Η δέσμευση του παρόντος αίρεται αυτοδικαίως αν δεν υπάρξει αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο,
εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διάταξης ή του βουλεύματος με τα οποία
επιβάλλεται το μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστικό συμβούλιο, όταν παραπέμπει τον κατηγορούμενο
στο ακροατήριο, αποφασίζει για τη διατήρηση της δέσμευσης, εφόσον συντρέχουν οι σοβαρές ενδείξεις της
παρ. 1, ή για τον περιορισμό ή την άρση αυτής. Όταν το συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει
κατηγορία κατά του κατηγορουμένου, αίρει τη δέσμευση και διατάσσει την απόδοση των περιουσιακών
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στοιχείων στον δικαιούχο τους. Εφαρμόζεται, επίσης, η παρ. 3 του άρθρου 311 ΚΠΔ. Κατά τη διαδικασία στο
ακροατήριο εφαρμόζεται το άρθρο 373 ΚΠΔ. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 ΚΠΔ και των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 ΚΠΔ την άρση της δέσμευσης διατάσσει ο εισαγγελέας κατά ανάλογη εφαρμογή
της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ. Εφαρμόζεται, επίσης, το άρθρο 544 ΚΠΔ για την αποζημίωση σε περίπτωση
που η δέσμευση δεν ήταν δικαιολογημένη.
10. Κάθε διάταξη, βούλευμα ή δικαστική απόφαση με τα οποία τροποποιείται ή αίρεται επιβληθείσα
δέσμευση ή εξακολουθεί η ισχύς της κατά την παρ. 7, καθώς και κάθε παραπεμπτικό βούλευμα με το οποίο
διατηρείται η δέσμευση, γνωστοποιείται ή επιδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του, με
μέριμνα των εισαγγελικών αρχών ή του Προέδρου της Αρχής, εφόσον η μεταβολή επήλθε με διάταξή του,
στους αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιείται ή επιδίδεται και η αντίστοιχη διάταξη ή το βούλευμα με τα
οποία επιβάλλεται το μέτρο αυτό. Οι υπηρεσίες της παρ. 3 οφείλουν, στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου, να προβούν σε σχετική σημείωση στα βιβλία τα οποία τηρούν. Οι τρίτοι συγκύριοι του
περιουσιακού στοιχείου ή δικαιούχοι δικαιώματος επ’ αυτού, καθώς και οι παραπάνω αποδέκτες έχουν
δικαίωμα να πληροφορούνται τις παραπάνω μεταβολές από τα στοιχεία της οικείας δικογραφίας και να
λαμβάνουν αντίγραφα από τα σχετικά έγγραφα, κατόπιν εγκρίσεως του ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεμεί
στο στάδιο της ανάκρισης, ή του εισαγγελέα σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε αμφιβολία, ως προς την
ισχύ, τη χρονική διάρκεια, την έκταση ή την άρση της δέσμευσης αποφαίνεται το αρμόδιο κατά τις περ. α’
και β΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 292 ΚΠΔ δικαστικό συμβούλιο, ή το δικαστήριο κατά τη
διάρκεια της εκδίκασης κατ’ άρθρο 373 ΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
δέσμευση, του τρίτου συγκύριου ή δικαιούχου επί του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και
των παραπάνω αποδεκτών. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης άρσης της ισχύος της διάταξης, διαπιστώνεται η
παρέλευση των χρονικών ορίων με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και το
αποτέλεσμά της γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
11. Τα δικαιώματα που έχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση κατά το παρόν μπορούν να
ασκηθούν και από τους κληρονόμους του, σε περίπτωση θανάτου του.
12. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών
οργανισμών και στα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη
δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν.»
Άρθρο 10
Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 8 του άρθρου 45 του
ν. 4557/2018
(Άρθρα 7 και 8, περί ευθύνης νομικών προσώπων και κυρώσεων για νομικά πρόσωπα, της
Οδηγίας 2018/1673)
Οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) περί
διοικητικών κυρώσεων κατά νομικών προσώπων και οντοτήτων, τροποποιούνται και το άρθρο 45
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων
1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά
αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο
που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της οντότητας και κατέχει
διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη
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αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο
νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. Το
ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε
από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί
σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως δύο (2) έτη, ανάκληση ή αναστολή
της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή λύση του νομικού
προσώπου ή της οντότητας και θέση αυτού ή αυτής υπό εκκαθάριση.
γ) Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων
ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις,
αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του ελληνικού
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημόσιου δίκαιου συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των νομικών τους προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 73 και 74 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και 39 και 42 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148).
Το διοικητικό πρόστιμο της περ. α΄ επιβάλλεται πάντοτε ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Οι
ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόμενες στο πρώτο
εδάφιο ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις. Για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων απαιτείται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του φυσικού προσώπου.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 1 κατέστησε
δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της
οντότητας της πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος
προς όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο
νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε
από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί
σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
β) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κυρώσεις, για χρονικό διάστημα έως
ένα (1) έτος.
3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Αν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε..
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις και ιδίως:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή της οντότητας,
γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή της οντότητας,
δ) το ύψος των παράνομων εσόδων ή του προκύψαντος οφέλους,
ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκημα,
στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της οντότητας μετά την τέλεση της παράβασης,
ζ) η υποτροπή του νομικού προσώπου ή της οντότητας.
5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού
προσώπου ή της οντότητας για παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον
δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι
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1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τη διαπίστωση τέλεσης
των παραβάσεων και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις
ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή
ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που αναφέρονται σε αυτές.
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως, κατά περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή των
κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού
προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με την έννοια των παραγράφων 1 και 2 και τους αποστέλλουν αντίγραφο
της σχετικής δικογραφίας. Σε περίπτωση καταδίκης φυσικού προσώπου για τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το δικαστήριο μπορεί αντίστοιχα να διατάξει την αποστολή
αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην αρμόδια για την επιβολή των
κυρώσεων αρχή.
8. Για το κακούργημα της παρ. 1 του άρθρου 187Β του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α΄ 95), η ευθύνη
των νομικών προσώπων ή οντοτήτων καθορίζεται στο άρθρο 36 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103) με την επιφύλαξη
των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 και 39 και 42 του ν. 4413/2016. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες
καθιερώνεται ευθύνη νομικών προσώπων για άλλα βασικά αδικήματα, διατηρούνται σε ισχύ.»
Άρθρο 11
Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής - Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 4557/2018
Στο πέμπτο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), κατόπιν των αλλαγών
που επήλθαν στο άρθρο 42 του ίδιου νόμου, η αναφορά στην «παρ. 5» διορθώνεται σε «παρ. 7» και η περ.
δ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ο
Πρόεδρος διατάσσει την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης της συγκεκριμένης
συναλλαγής, για να διερευνηθεί η βασιμότητα της υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και πάντως μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της υπόνοιας, ο Πρόεδρος αίρει την προσωρινή δέσμευση ή την αναστολή.
Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. Η
προσωρινή δέσμευση ή αναστολή διατάσσεται με τους ίδιους όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη αρχή
άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες
υπόνοιες για τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων, ο Πρόεδρος διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών
στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 42. Μετά το
πέρας της εκάστοτε 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 τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί οποτεδήποτε να
ανασυρθεί για να συνεχιστεί η έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 12
Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό Εφετείο - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 702/1977
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) επικαιροποιείται, στη δημοτική
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αρμόδιο κατά τόπο για την εκδίκαση των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το διοικητικό εφετείο
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει, η εκδούσα την προσβαλλομένη πράξη διοικητική αρχή.
Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε αρχής του δικαιώματος υπογραφής, η αρμοδιότητα του
προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την περιφέρεια στην οποία εδρεύει το όργανο που τελικώς
υπογράφει.
Οι παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως μπορούν να ασκηθούν και στο διοικητικό εφετείο του τόπου στον οποίο
υπηρετεί ή εκπαιδεύεται ή απασχολείται ο αιτών. Η προτεραιότητα μεταξύ των δικαστηρίων καθορίζεται
από το χρόνο άσκησης της αίτησης.»
Άρθρο 13
Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για διαφορές ουσίας - Αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) περί της αρμοδιότητας
εκδίκασης των διοικητικών διαφορών ουσίας, προστίθεται νέα περ. ε΄ ως εξής:
«ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από πράξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα,
αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και πέραν της Αττικής, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.»
Άρθρο 14
Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές του άρθρου 216 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)
τροποποιείται και προσδιορίζεται ότι αρμόδιο δικαστήριο για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων
είναι μόνο το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό είναι, σε περίπτωση ανακοπής κατά πράξης ταμειακής
βεβαίωσης, το δικαστήριο όπου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ, σε κάθε άλλη
περίπτωση ανακοπής, το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης.
Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι το δικαστήριο
του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.»
Άρθρο 15
Εξουσία του δικαστηρίου - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας
Στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
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«5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται
η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής
βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως. Ισχυρισμοί που
αφορούν παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή τέλους μπορούν επίσης να
προβληθούν με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής για πρώτη φορά, εφόσον δεν έχουν προταθεί και κριθεί
από άλλο δικαστήριο με ισχύ δεδικασμένου.»
Άρθρο 16
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αυξάνονται από
1ης Σεπτεμβρίου 2021 ως εξής:
α) των Προέδρων Εφετών κατά τρεις (3) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ (78),
β) των Εφετών κατά έξι (6) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε διακόσους εβδομήντα δύο (272).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Μεταβατική διάταξη για την αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης
Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών
από την επιβολή του μέτρου της δέσμευσης ή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μακρότερο των τριών (3)
ετών, η αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης κατά το άρθρο 9 επέρχεται μόνο εφόσον δεν υπάρξει αμετάκλητη
παραπομπή στο ακροατήριο εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 18
Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
Tα άρθρα 12 και 13 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις, που δεν έχουν συζητηθεί, οι οποίες
παραπέμπονται στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 34Α του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και του άρθρου 126Α του ν. 2717/1999 (Α΄ 97).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Καταργούμενη διάταξη
Το άρθρο 25 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103) περί των αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. – ΄Αδ. Γεωργιάδης

Ν. – Γ. Δένδιας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κων. Χατζηδάκης

Κων. Σκρέκας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στ. Μενδώνη

Κων. Τσιάρας

Μ. Βορίδης

Μ. Χρυσοχοΐδης
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ

Π. Μηταράκης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κων. Καραμανλής

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ι. Πλακιωτάκης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Σπ. – Παν. Λιβανός
Κ. Πιερρακάκης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Μ. Βαρβιτσιώτης

Στ. Πέτσας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ελ. Αυγενάκης
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση
της απονομής της δικαιοσύνης
Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Φώτιος Στεφανής, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ. 210
7709 660 , email: fstefanis@justice.gr

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

x

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β’: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις ενσωματώνεται στην ελληνική
νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
(L 284). Συνακόλουθα, επιδιώκονται η βελτίωση και η ενίσχυση της εφαρμογής της
υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες, ούτως ώστε αυτή να επικαιροποιηθεί και να
ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε
εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και
ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην ορθολογικότερη κατανομή
της δικαστηριακής ύλης μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων, στην επιτάχυνση της
απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και στην διευκόλυνση των πολιτών στην
αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Οι διαρκώς εξελισσόμενες πρακτικές στη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και στη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων για
τρομοκρατικούς σκοπούς απαιτούν διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή των
υφιστάμενων ποινικών προβλέψεων και τη διαρκή βελτίωση της συνεργασίας των
εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Από την επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων των διοικητικών
δικαστηρίων προκύπτει ανισομερής κατανομή της δικαστηριακής ύλης μεταξύ αυτών
με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές δυσλειτουργίες και να κωλύεται η ταχεία και
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αφορούν οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο (Έλληνα ή αλλοδαπό) τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που
τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, καθώς και πράξεις νομιμοποίησης που τελεί
αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει
έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Αφορά δικαστικούς λειτουργούς, διαδίκους, δικαστικούς υπαλλήλους
και δικηγόρους.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ

4.

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Τα άρθρα 1, 2, 4, 39, 40, 41, 42, 45, 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) περί
πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2015/849/ΕΕ, L 141).
Με τον πρόσφατο ν. 4734/2020 (Α’ 196) ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία
η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334),
μέσω της τροποποίησης του ν. 4557/2018, και ενισχύθηκε νομοθετικά η θωράκιση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι στους κινδύνους που εγκυμονεί η
χρησιμοποίησή του για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, όσον αφορά ζητήματα δήμευσης, κατάσχεσης και δέσμευσης
παράνομων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζεται και ο ν. 4478/2017 (Α΄ 91) με τον
οποίο μεταξύ άλλων κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που υπεγράφη στη
Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ν. 2717/1999 (Α’ 97) και ν. 702/1977 (Α’ 268).
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορoύν τροποποίηση
νόμου.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και
της δυνατότητας νέας
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ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

δεν επιδέχονται νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Σε σχέση με το πλαίσιο ποινής της βασικής
μορφής του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ελήφθησαν υπόψη στοιχεία
σχετικά με το ανώτατο όριο της απειλούμενης ποινής σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) όπως το Βέλγιο, η
Γαλλία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Κροατία, το
Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η
Αυστρία, η Δανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Σουηδία, η Τσεχία
και η Φινλανδία.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Ελήφθησαν υπόψιν οι συστάσεις και οι
δημόσιες
ανακοινώσεις
της
Ειδικής
Ομάδας
Χρηματοπιστωτικής Δράσης («FAFT»), οι οποίες είναι
προσβάσιμες στις ιστοσελίδες: www.ministryofjustice.gr
και www.fatf-gafi.org αντίστοιχα.
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
































8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Η βελτίωση και ο
εξορθολογισμός
του
υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες με τα μέσα του ποινικού
δικαίου, μέσω της ενσωμάτωσης της (έκτης)
Οδηγίας που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
σχετικό πεδίο, ήτοι της Οδηγίας 2018/1673/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ’:
Η
ταχύτερη
και
αποτελεσματικότερη απονομή της διοικητικής
δικαιοσύνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Η βελτίωση και ο
εξορθολογισμός της ποινικής νομοθεσίας για
την
αντιμετώπιση
των
πράξεων
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
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δραστηριότητες μέσω της διεύρυνσης της
ποινικής προστασίας και την επιβολή δίκαιων,
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων
στους δράστες, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί
της ειδικής και γενικής πρόληψης, καθώς και η
διασφάλιση των δικαιωμάτων καλόπιστων
τρίτων και των ζημιωθέντων από το έγκλημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ’:
Η
υποβοήθηση
της
δικαιοδοτικής λειτουργίας της διοικητικής
δικαιοσύνης.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Αναφέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

1

Στο άρθρο 1 αναλύεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου, ο οποίος
συνίσταται στη βελτίωση και στον εξορθολογισμό του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τα μέσα του
ποινικού δικαίου, μέσω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1673 (L 284), καθώς και στην επιτάχυνση της απονομής
της δικαιοσύνης.

2

Με το άρθρο 2 ορίζονται το αντικείμενο του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου και οι βασικοί νομικοί μηχανισμοί επίτευξης του
σκοπού του. Ειδικότερα δε, προβλέπεται η επικαιροποίηση του
καταλόγου των βασικών αδικημάτων, η αναδιαμόρφωση των
προβλεπόμενων πλαισίων ποινής, η ευθυγράμμιση των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης
των προϊόντων του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες με τον ποινικό κώδικα, η πρόβλεψη
των κυρώσεων για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες και η
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673. Επιπροσθέτως,
τονίζεται η έμφαση που δίνεται στην ορθολογική κατανομή της
δικαστηριακής ύλης μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και στη βελτίωση της απονομής της διοικητικής
δικαιοσύνης εν γένει.

3

Με το άρθρο 3 επικαιροποιείται το άρθρο 1 του ν. 4557/2018
(Α’ 139), το οποίο αποτυπώνει τον σκοπό του παραπάνω
νομοθετήματος, όπως ίσχυε κατά την ψήφισή του, ήτοι την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849 (L 141). Έκτοτε έχουν
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συντελεστεί
αλλεπάλληλες
τροποποιήσεις,
όπως
η
ενσωμάτωση δύο ακόμα Οδηγιών (συμπεριλαμβανομένης της
παρούσης), με αποτέλεσμα ο ως άνω σκοπός να μην
ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες συνθήκες.
4

Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 4557/2018,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας
2018/1673. Η παρ. 1 αντιστοιχεί στον ορισμό της παρ. 1 του
άρθρου 3 της Οδηγίας, όπως επιτάσσει και το προοίμιο της.
Αναφορικά με την υφιστάμενη μορφή του τροποποιούμενου
άρθρου 2 του ν. 4557/2018, οι περ. δ΄ έως στ΄, κρίνονται πλέον
περιττές. Η περ. δ΄, η οποία αποτελούσε εγχώρια πρωτοτυπία,
διότι καλύπτεται ήδη από τις περ. α΄ και β΄, η περ. ε΄, διότι
καλύπτεται επαρκώς από τη γενική διάταξη περί εγκληματικών
οργανώσεων του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.,
4619/2019, Α΄ 95) και η περ. στ΄ διότι αναβιβάζει σε
αυτουργικές πράξεις την απόπειρα και τη συμμετοχή σε πράξεις
νομιμοποίησης. Με την απάλειψη της περ. στ΄, αποφεύγεται το
φαινόμενο πράξεις ηθικής αυτουργίας ή συνέργειας σε
νομιμοποίηση, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε χρόνο
προγενέστερο από την κύρια πράξη, να παραγράφονται πριν
από την τελευταία, όπως συμβαίνει με τη ισχύουσα ρύθμιση, η
οποία ανάγει την ηθική αυτουργία και τη συνέργεια σε
αυτοτελείς εγκληματικές συμπεριφορές. Ως εκ τούτου οι
πράξεις ηθικής αυτουργίας και συνέργειας θα διέπονται εφεξής
από τον γενικό κανόνα της παρ. 2 του άρθρου 112 του Π.Κ..
Η παρ. 2 επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της περ. β της παρ. 3
του άρθρου 3 της Οδηγίας, ότι νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει υπό προϋποθέσεις και
όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς
νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει 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. Εν συνεχεία
προστίθεται εξαίρεση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 3 της
Οδηγίας, η οποία αφορά στις δραστηριότητες, οι οποίες δεν
απαιτείται να είναι αξιόποινες σύμφωνα με την νομοθεσία του
ξένου κράτους, για να θεωρηθεί ότι υπάρχει νομιμοποίηση των
προερχόμενων από αυτές εσόδων. Επιπλέον των προβλέψεων
της Οδηγίας, προστίθενται στην εν λόγω εξαίρεση η περ. ια΄ του
άρθρου 4 του ν. 4557/2018 που αφορά στα αδικήματα του
νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς και η περ. ιθ΄ του παραπάνω άρθρου που
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αφορά στην πειρατεία, χάριν προστασίας της ελληνόκτητης
ναυτιλίας.
Η νεοεισαχθείσα παρ. 3 εκπληρώνει και εξειδικεύει περαιτέρω
την υποχρέωση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας.
Παράλληλα, παραμένει σαφές ότι και με την προτεινόμενη
ρύθμιση δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση των βασικών
αδικημάτων του άρθρου 4 του ν. 4557/2018, μόνο το γεγονός
ότι ο κατηγορούμενος κατέχει περιουσία της οποίας δεν
δικαιολογείται η προέλευση.
5

Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4557/2018,
ώστε να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου
2 της Οδηγίας 2018/1673. Η ειδική παράθεση των εγκλημάτων
έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιληφθούν στον νόμο τα
ρητά αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας
εγκλήματα. Επιπροσθέτως, περιελήφθησαν μεταξύ των
βασικών αδικημάτων και η δωροδοκία και δωροληψία για την
αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατά το άρθρο 132 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), σε συμμόρφωση προς το άρθρο 16 της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεγράφη στο
Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη
χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4639/2019 (Α’ 185). Παράλληλα, έλαβε χώρα η αναγκαία
επικαιροποίηση βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,
Α΄ 95). Η δε αναλυτική παράθεση των εγκληματικών
δραστηριοτήτων του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στο να
καταστεί ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους των αρμοδίων
ελεγκτικών οργάνων της συμμορφώσεως ή μη του εσωτερικού
νομοθέτη στην Οδηγία. Επιπλέον θεωρήθηκε αναγκαίο, να
επισημανθούν με σαφήνεια τα σοβαρότερα εγκλήματα από τα
οποία προκύπτει άμεσα και αιτιατά περιουσιακό προϊόν, ώστε
να υφίσταται μια επαρκώς αντιπροσωπευτική καταγραφή των
εγκλημάτων αυτών.

6

Με το άρθρο 6 επέρχονται αλλαγές στο άρθρο 39 του ν.
4557/2018, που αφορά στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις σε
περίπτωση τέλεσης αδικημάτων νομιμοποίησης. Με τις
διατάξεις αυτές ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο τα άρθρα
5 και 6 της Οδηγίας 2018/673, τα οποία προβλέπουν την
υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ποινικές
κυρώσεις, αλλά και επιβαρυντικές περιστάσεις, για τα
αδικήματα νομιμοποίησης. Ενσωματώνονται, επίσης, οι παρ. 1
και 2 του άρθρου 10 για τη δικαιοδοσία των κρατών μελών επί
των αδικημάτων νομιμοποίησης και το άρθρο 11 της Οδηγίας,
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με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών μελών να
εξασφαλίσουν την ύπαρξη αποτελεσματικών ερευνητικών
μέσων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα προσαρμόζεται η
διάταξη και προς το σύστημα ποινών του νέου Π.Κ..
7

Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4557/2018. Η
υποχρέωση για την επιβολή του μέτρου της δήμευσης
προβλέπεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2018/1673, η οποία
παραπέμπει στο σημείο αυτό στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3ης Απριλίου 2014. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις για τη
δήμευση προσαρμόζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό προς τις
ρυθμίσεις του άρθρου 68 του Π.Κ.. Στην παρ. 1 τονίζεται ότι
όταν το δημευτέο περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε τρίτο φυσικό
πρόσωπο θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η γνώση του
τελευταίου για την τέλεση του βασικού αδικήματος ή των
αδικημάτων νομιμοποίησης, γνώση η οποία αποτελεί
προϋπόθεση για την επιβολή της δήμευσης εις βάρος του. Στην
παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η αναπληρούσα τη δήμευση
χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί και όταν τα περιουσιακά
αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να δημευθούν, ανήκουν
σε τρίτο στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση, ιδίως αν
ήταν καλόπιστος κατά τον χρόνο κτήσης αυτών. Τέλος στην παρ.
5 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση δήμευσης το δικαστήριο
αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν επιβάλλεται να
καταστραφούν ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την
ικανοποίηση του ζημιωθέντος από το βασικό αδίκημα ή το
αδίκημα νομιμοποίησης.

8

Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.
4557/2018 για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου, ώστε να
επικαιροποιηθούν οι παραπομπές στο άρθρο 4 του ν.
4557/2018 και να ανταποκρίνονται προς τη μορφή που
προσλαμβάνει με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις παραπομπές σε διατάξεις του Π.Κ., οι
οποίες προσαρμόζονται προς αυτές του νέου Π.Κ..
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9

Με το άρθρο 9 ενσωματώνεται η υποχρέωση για την επιβολή
του μέτρου της δέσμευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9
της Οδηγίας 2018/1673, που παραπέμπει στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη δέσμευση και
τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (L 127). Στη νέα ρύθμιση του άρθρου 42 για
τη δέσμευση και την απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών
στοιχείων, επέρχονται βελτιώσεις σε σχέση με την ισχύουσα
σήμερα διάταξη, ενώ γίνονται και αρκετές προσαρμογές προς
τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν.
4620/2019, Α΄ 96).

10

Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 4557/2018
σε συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2018/1673.
Στο προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της ευθύνης, την
οποία υπέχουν νομικά πρόσωπα και οντότητες όταν τελείται η
αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή κάποιο βασικό αδίκημα, καθώς και το ζήτημα
των επιβαλλόμενων στην περίπτωση αυτή διοικητικών
κυρώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση διασφάλισης
της
αποτελεσματικότητας,
αναλογικότητας
και
αποτρεπτικότητας των κυρώσεων εις βάρος νομικών
προσώπων και οντοτήτων που επιβάλλονται δυνάμει του
άρθρου 45, η νέα ρύθμιση προβλέπει επιπλέον τις κάτωθι
αναφερόμενες κυρώσεις: στην περ. β) της παρ. 1 προστίθεται
ως κύρωση η λύση του νομικού προσώπου ή οντότητας και η
θέση αυτού υπό εκκαθάριση, και στην περ. δ) της ίδιας
παραγράφου προστίθεται ως κύρωση ο αποκλεισμός από
αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες και διαγωνισμούς
του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 73 και 74 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) και 39 και 42 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
Επιπροσθέτως, η παρ. 8 προσαρμόζεται προς τις ρυθμίσεις του
νέου Π.Κ., ως εκ τούτου η υφιστάμενη παραπομπή στην παρ. 6
του άρθρου 187Α Π.Κ., γίνεται πλέον στην παρ. 1 του άρθρου
187Β Π.Κ..

11

Με το άρθρο 11 τροποποιείται η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
48 του ν. 4557/2018. Ειδικότερα, η παραπομπή στην παρ. 5 του
άρθρου 42 του ν. 4557/2018 διορθώνεται στην παρ. 7 του ιδίου
άρθρου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη προσαρμογή με τις
τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 42 του ως άνω
νόμου.
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12

Με την προτεινόμενη ρύθμιση μεταφέρεται η αρμοδιότητα
εκδίκασης των διαφορών του ν. 702/1977 (Α’ 268) στα
διοικητικά εφετεία του τόπου, όπου εδρεύει το όργανο που
τελικώς υπογράφει την προσβαλλόμενη πράξη.

13

Με την προτεινόμενη διάταξη, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης και
διευκόλυνσης της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης,
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την κατά τόπο
αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

14

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ως κατά τόπο αρμόδιο
δικαστήριο για τις υποθέσεις ανακοπών κατά κατασχέσεων εις
χείρας τρίτου, αποκλειστικά το δικαστήριο του τόπου κατοικίας
του οφειλέτη.

15

Ελλείψει ρητής και σαφούς διατύπωσης στην διάταξη της παρ.
5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999, Α’ 97) περί προβολής ισχυρισμού παραγραφής ως
αποσβεστικού λόγου της οφειλής προς το Δημόσιο,
προβλέπεται ότι ο ως άνω ισχυρισμός δύναται να προβληθεί,
στο πλαίσιο άσκησης ανακοπής, εφόσον δεν είχε προταθεί και
κριθεί από άλλο δικαστήριο με ισχύ δεδικασμένου.

16

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις
των διοικητικών δικαστών με σκοπό την ενίσχυση της ταχύτητας
και της αποτελεσματικότητας της δικαιοδοτικής λειτουργίας.

17

Με την προτεινόμενη μεταβατική ρύθμιση, αποτρέπεται το
ενδεχόμενο να επέλθει η αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης, κατά
τη νέα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 42
του ν. 4557/2018, στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος έχει ήδη συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα των
πέντε (5) ετών από την επιβολή του μέτρου της δέσμευσης ή
πάντως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μακρότερο των τριών
(3) ετών. Όσον αφορά στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται
ότι η αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης επέρχεται μόνο εφόσον
παρέλθει διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
νόμου, χωρίς να λάβει χώρα ενδιαμέσως η αμετάκλητη
παραπομπή στο ακροατήριο.

18

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η μεταφορά των
εκκρεμών υποθέσεων των άρθρων 12 και 13, που δεν έχουν
συζητηθεί, στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια διοικητικά
δικαστήρια, με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματικότερη

31

31

απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης.
19

Με το άρθρο 19 καταργείται το άρθρο 25 του ν. 4689/2020 (Α’
103) περί των αδικημάτων που στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
οποία συνιστούν βασικά αδικήματα κατά την έννοια του
άρθρου 4 του ν. 4557/2018, διότι κρίθηκε ότι τα πιο πάνω
αδικήματα πρέπει, για λόγους συστηματικής κατατάξεως, να
περιληφθούν ως βασικά εγκλήματα στον ν. 4557/2018, έτσι
ώστε όλα τα εγκλήματα να είναι συγκεντρωμένα εκεί και όχι σε
επιμέρους νομοθετήματα.

20

Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Δ. ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

9

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων
Μείωση
δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα
/
αποτελεσματικ
ότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

x

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

32

32

Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών

x

x

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Μέσω της βελτίωσης και του εξορθολογισμού της ποινικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σαφούς και δίκαιου νομικού
πλαισίου της αντιμετώπισης των δραστών, στους οποίους επιβάλλονται, τηρουμένων των δικονομικών
εγγυήσεων που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές,
ενώ τίθενται σαφείς προϋποθέσεις δέσμευσης και δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται
άμεσα ή έμμεσα από την εγκληματική τους δράση.
Η διεύρυνση της ποινικής προστασίας με την προσθήκη βασικών αδικημάτων στον κατάλογο του άρθρου 4 του
ν. 4557/2018 και η συστηματοποίηση των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της γενικής πρόληψης, καθώς λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επίδοξους δράστες. Στο πνεύμα
αυτό κινείται και η διαμόρφωση ενός συστήματος δήμευσης και δέσμευσης του εγκληματικού προϊόντος, το
οποίο συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Παραλλήλως, η λήψη μέριμνας
για την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος, του τρίτου και των κληρονόμων των καθ’ ων η
δέσμευση εξασφαλίζει τη δίκαιη αξιοποίηση του εγκληματικού προϊόντος.
Η διαμόρφωση ενός συμπαγούς συστήματος ποινικής αντιμετώπισης των δραστών της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο καλύπτει επαρκώς όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που
συνδέονται με το αδίκημα αυτό, ενισχύει τη διαφάνεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία των θεσμών, ενώ,
παράλληλα, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει τη
δίκαιη μεταχείριση των δραστών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Το όφελος που προκύπτει από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορά την αποτελεσματικότερη και
ταχύτερη απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης.
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓ
ΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
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ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

1.1Ε. Έκθεση διαβούλευσης

22.

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
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συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Το σχέδιο νόμου τέθηκε προς
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
στον
διαδικτυακό
χώρο
«opengov.gr» από 9.6.2021 έως
23.6.2021 και δεν συγκέντρωσε
κανένα σχόλιο.

0

36

36

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
0
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υπεβλήθησαν

0

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

0

Σχόλια
που
δεν 0
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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ΣΤ. ΈΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 17, 20, 26, 87, 96 και 97.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: 94 και 95.
25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Άρθρα 82 και 83 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Άρθρα 1, 17, 20, 47, 48, 49, 50 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Κανονισμός 2015/847/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015,
περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ)
1781/2006 (L 141).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: α) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της
Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (L 141).

Οδηγία

β) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
(L 198).
γ) Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 της 30ής Μαΐου 2018, για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών
2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (L 156).
δ) Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη
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δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (L 127).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: α) Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την
κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (L 182).
Απόφαση

β) Απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (L 136).
γ) Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής
της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (L
328).

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: α) Άρθρα 5, 6, 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
β) Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: α) Διεθνής Σύμβαση Βιέννης κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1990/1991 (Α΄193).
β) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το ξέπλυμα, την έρευνα, την
κατάσχεση και δήμευση προϊόντων που προέρχονται
από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 2655/1998 (Α΄ 264).

Διεθνείς συμβάσεις

γ) Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο, 2000), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3875/2010 (Α΄
158).
δ) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Βαρσοβία 2005), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4478/2017 (Α’ 91).
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27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή (αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαστήρια ή διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Το άρθρο 1 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες
και
της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η
προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
από τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.».

«Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην
ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης
του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες
δραστηριότητες
ή
για
τη
χρηματοδότηση
της
τρομοκρατίας,
την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
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Το άρθρο 2 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αντικείμενο
1. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν
οι εξής πράξεις:
α) H μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν
γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από
εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη
συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό
την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης
προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε
οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή
για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των
πράξεών του,
β) η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον
αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη
διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου
αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ’ αυτής, ή τα
σχετικά με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του
γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από
εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη
συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν
γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, ή κατά τον χρόνο
περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης, του
γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από
εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη
συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα.
2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες
υπάρχει
και
όταν
οι
δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η
προς νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει 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. Δεν απαιτείται
να είναι αξιόποινες σύμφωνα με τη νομοθεσία
του ξένου κράτους οι δραστηριότητες που, αν
είχαν λάβει χώρα στην Ελλάδα, θα συνιστούσαν
ένα από τα βασικά αδικήματα των περ. α΄, β΄, γ΄,
δ , η΄, θ΄, ια΄, ιγ΄, ιθ΄ του άρθρου 4 του παρόντος
και του άρθρου 323Α περί εμπορίας ανθρώπων
του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., 4619/2019, Α’ 95).
3. Καταδίκη για τα αδικήματα της παρ. 1 είναι
δυνατή όταν αποδεικνύεται ότι η περιουσία
προήλθε από συγκεκριμένο βασικό αδίκημα του
άρθρου 4, χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτηση
με κάθε λεπτομέρεια όλων των πραγματικών
στοιχείων ή περιστάσεων που σχετίζονται με την

της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής» (ΕΕ L
141/5.6.2015) και η κωδικοποίηση των σχετικών
διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.».
«Άρθρο 2
Αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)
1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η πρόληψη και
καταστολή 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 εγκληματικές
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι
εξής πράξεις:
α) H μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν
γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από
εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη
συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την
απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης
προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε
οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή
για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των
πράξεών του,
β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον
αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη
διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου
αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί
περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν
γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή
προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από
πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν
γνώσει, κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισής
της, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από
εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη
συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
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 μίας ή
περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α` έως και δ` και η συμμετοχή σε
τέτοια οργάνωση ή ομάδα,
στ) η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η
υποκίνηση, η διευκόλυνση ή η παροχή συμβουλών
σε τρίτο για τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από
τις πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`
έως και δ`.
3. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες
υπάρχει
και
όταν
οι
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εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα, όπως της
ταυτότητας του δράστη.».

Το άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Βασικά αδικήματα
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «βασικά
αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα:
α) η εγκληματική οργάνωση κατά το άρθρο 187
του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95),
β) οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική
οργάνωση και η αξιόποινη υποστήριξη και
χρηματοδότησή τους κατά τα άρθρα 187Α, 187Β
ΠΚ και 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
γ) η δωροληψία και η δωροδοκία πολιτικών
προσώπων και δικαστικών λειτουργών κατά τα
άρθρα 159, 159Α και 237 ΠΚ και η δωροληψία και
η δωροδοκία υπαλλήλου κατά τα άρθρα 235 και
236 ΠΚ,
δ) η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και η
δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
κατά τα άρθρα 237Α και 396 ΠΚ και η δωροδοκίαδωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
κατά το άρθρο 132 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
ε) τα εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών κατά
τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 292Α, τα άρθρα 292Β,
292Γ, 292Δ και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 292Ε
ΠΚ και η παράνομη πρόσβαση σε σύστημα
πληροφοριών ή σε δεδομένα κατά τα άρθρα
370Α, 370Β, 370Γ, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
370Δ και το άρθρο 370Ε ΠΚ,
στ) η ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά το άρθρο
299 ΠΚ, η βαριά σωματική βλάβη κατά το άρθρο
310 ΠΚ, η θανατηφόρα βλάβη κατά το άρθρο 311
ΠΚ, η αρπαγή κατά το άρθρο 322 ΠΚ, η εμπορία
ανθρώπων κατά το άρθρο 323Α ΠΚ, η αρπαγή
ανηλίκων κατά το άρθρο 324 ΠΚ και η παράνομη
κατακράτηση κατά το άρθρο 325 ΠΚ,
ζ) η παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων
πληρωμής κατά το άρθρο 207 ΠΚ, η κυκλοφορία
πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων
πληρωμής κατά το άρθρο 208 ΠΚ, η καθ’
υπέρβαση κατασκευή νομίσματος κατά το άρθρο
208Α ΠΚ, η πλαστογραφία και κατάχρηση
ενσήμων κατά την παρ. 1 του άρθρου 208Γ ΠΚ, οι
προπαρασκευαστικές πράξεις του άρθρου 211
ΠΚ, η πλαστογραφία κατά το άρθρο 216 ΠΚ, η
διακεκριμένη πλαστογραφία πιστοποιητικών
κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 ΠΚ, η κλοπή κατά
το άρθρο 372 ΠΚ, η διακεκριμένη κλοπή κατά το
άρθρο 374 ΠΚ, η υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375

δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς
νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει 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.».
«Άρθρο 4
Βασικά αδικήματα
(παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849)
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «βασικά
αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα:
α) η εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 187 ΠΚ,
β) οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική
οργάνωση, η αξιόποινη υποστήριξή τους
(χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) και τα
τρομοκρατικά εγκλήματα, όπως ορίζονται στα
άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ και στα άρθρα 32 έως 35
του ν. 4689/2020 (Α` 103),
γ) η δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, όπως
ορίζονται στα άρθρα 235 και 236 ΠΚ,
δ) η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και δωροληψία
και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, όπως
ορίζονται στα άρθρα 237α και 237β ΠΚ,
ε) η δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών
προσώπων και δικαστικών λειτουργών, όπως
ορίζονται στα άρθρα 159, 159α και 237 ΠΚ,
στ) η εμπορία ανθρώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο
323α ΠΚ,
ζ) η απάτη με υπολογιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο
386α ΠΚ,
η) η σωματεμπορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 351
ΠΚ, θ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα
20 έως και 23 του ν. 4139/2013 (Α` 74),
ι) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 15
και 17 του ν. 2168/1993 (Α` 147),
ια) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 53,
54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 (Α` 153),
ιβ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παρ. 1 και
3 του άρθρου 8 του ν.δ. 181/1974 (Α` 347),
ιγ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παρ. 5 έως
και 8 του άρθρου 29 και στο άρθρο 30 του ν.
4251/2014 (Α` 80),
ιδ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα
τέταρτο και έκτο του ν. 2803/2000 (Α` 48),
ιε) τα χρηματιστηριακά αδικήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως και 31 του ν.
4443/2016 (Α` 232),
ιστ) τα αδικήματα: αα) φοροδιαφυγής που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013 (Α` 170) με
την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5, ββ)
λαθρεμπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155
έως και 157 του ν. 2960/2001 (Α` 265), γγ) μη
καταβολής χρεών προς το Δημόσιο που
προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α`
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ΠΚ, η ληστεία κατά το άρθρο 380 ΠΚ, η εκβίαση
κατά το άρθρο 385 ΠΚ, η απάτη κατά το άρθρο
386 ΠΚ, η απάτη με υπολογιστή κατά το άρθρο
386Α ΠΚ, η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις
κατά το άρθρο 386Β ΠΚ, η απιστία κατά το άρθρο
390 ΠΚ, η αποδοχή και διάθεση προϊόντων
εγκλήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ
και η τοκογλυφία κατά το άρθρο 404 ΠΚ,
η) η διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας
κατά το άρθρο 348 ΠΚ, η πορνογραφία ανηλίκων
κατά το άρθρο 348Α ΠΚ, η προσέλκυση παιδιών
για γενετήσιους λόγους κατά το άρθρο 348Β ΠΚ,
οι πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων κατά το
άρθρο 348Γ ΠΚ, η μαστροπεία κατά το άρθρο 349
ΠΚ και η γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι
αμοιβής κατά το άρθρο 351Α ΠΚ,
θ) τα εγκλήματα των άρθρων 20 έως και 23 του ν.
4139/2013 (Α’ 74) περί εξαρτησιογόνων ουσιών,
ι) τα εγκλήματα των άρθρων 6, 15 και 17 του ν.
2168/1993 (Α’ 147) περί θεμάτων που αφορούν
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς,
ια) τα εγκλήματα των άρθρων 53, 54, 55, 61 και
63 του ν. 3028/2002 (Α’ 153) περί προστασίας των
αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ιβ) τα εγκλήματα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8
του ν.δ. 181/1974 (Α’ 347) περί προστασίας από
τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
ιγ) τα εγκλήματα των παρ. 5 έως και 8 του άρθρου
29 και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
περί μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης,
ιδ) τα εγκλήματα για την ποινική προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του άρθρου 24 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ιε) τα χρηματιστηριακά εγκλήματα των άρθρων
28 έως και 31 του ν. 4443/2016 (Α’ 232),
ιστ) τα εγκλήματα:
ιστα) της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) με την εξαίρεση του πρώτου
εδαφίου της παρ. 5, και της διασυνοριακής
απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ) του άρθρου 23 του ν. 4689/2020,
ιστβ) της λαθρεμπορίας των άρθρων 155 έως και
157 του ν. 2960/2001 (Α’ 265),
ιζ) τα εγκλήματα των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 28
του ν. 1650/1986 (Α’ 160) περί προστασίας του
περιβάλλοντος και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου
6 του ν. 4037/2012 (Α’ 10) για τη θαλάσσια
ρύπανση και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 743/1977 (Α’ 319), όπως κωδικοποιήθηκε
σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 55/1998 (Α’ 58) περί
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος,

43), με την εξαίρεση της περ. α` της παρ. 1, καθώς
και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από
χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί
από τα δικαστήρια ή από διοικητικές και άλλες
αρχές,
ιζ) τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α` 160),
ιη) κάθε άλλο αδίκημα από το οποίο προκύπτει
περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης.».

43

43

ιη) τα εγκλήματα του άρθρου 66 του ν. 2121/1993
(Α’ 25) περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των παρ.
1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 4679/2020 (Α’ 71)
περί εμπορικών σημάτων,
ιθ) η πειρατεία κατά το άρθρο 215 του ν.δ.
187/1973 (Α’ 261),
κ) τα εγκλήματα της μη καταβολής χρεών προς το
Δημόσιο του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43),
με εξαίρεση την περ. α’ της παρ. 1, καθώς και της
μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από
χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που έχουν
επιβληθεί από τα δικαστήρια ή από διοικητικές
και άλλες αρχές, και
κα) κάθε άλλο έγκλημα που τιμωρείται με ποινή
στερητική της ελευθερίας από το οποίο
προκύπτει περιουσιακό όφελος.».
Το άρθρο 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Ποινικές κυρώσεις
1. α) Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες τιμωρείται με
κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και με χρηματική ποινή
από τριακόσιες (300) έως χίλιες (1.000) ημερήσιες
μονάδες.
β) Ο υπαίτιος των πράξεων της περ. α΄ τιμωρείται
με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και με χρηματική
ποινή από χίλιες (1.000) έως πέντε χιλιάδες
(5.000) ημερήσιες μονάδες:
αα) αν το αντικείμενο της νομιμοποίησης
υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των εκατό
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, ή
ββ) αν η πράξη τελείται από υπόχρεο φυσικό
πρόσωπο κατά την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας ή από πρόσωπο του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 46, ή
γγ) αν η περιουσία που είναι αντικείμενο
νομιμοποίησης
προέρχεται
από
τα
κακουργήματα των περ. α΄, β΄, γ΄, η΄ και θ΄ του
άρθρου 4, καθώς και των άρθρων 323Α, 374, 380,
της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 385 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ,
4619/2019, Α΄ 95), της παρ. 5 του άρθρου 29 και
του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).
γ) Ο υπαίτιος των πράξεων της περ. α΄ τιμωρείται
με κάθειρξη και με χρηματική ποινή από δύο
χιλιάδες (2.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ημερήσιες μονάδες, αν ασκεί τέτοιου είδους
δραστηριότητες κατ' επάγγελμα ή ως μέλος
εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την
τέλεση πράξεων νομιμοποίησης.
δ) Αν το βασικό αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό
πλημμελήματος, η ποινή για το αδίκημα της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως τρία (3) έτη

«Άρθρο 39
Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας
2015/849)
1. α) Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) 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 της περ. 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 περ. γ) και ε) του άρθρου 4, ακόμη και αν για
αυτά προβλέπεται ποινή φυλάκισης.
γ) Ο υπαίτιος των πράξεων της περ. α) τιμωρείται
με κάθειρξη δέκα (10) τουλάχιστον 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 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 (2) 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 συμμέτοχων, για τις πράξεις των περ. α), β) και
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και χρηματική ποινή έως τριακόσιες (300)
ημερήσιες μονάδες. Αν η πράξη τελέστηκε κατ’
επάγγελμα επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. γ’.
ε) Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν
αποκλείει την τιμωρία των υπαιτίων, αυτουργού
και συμμετόχων για τις πράξεις των περ. α΄, β΄, γ΄
και δ΄, εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής
υπόστασης των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες
είναι
διαφορετικά από εκείνα του βασικού αδικήματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο αυτουργός ή ο συμμέτοχος
της πράξης της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
μένει ατιμώρητος εάν κριθεί ένοχος, με την ίδια ή
με προγενέστερη απόφαση, για την τέλεση του
βασικού αδικήματος, εκτός εάν για την πράξη της
νομιμοποίησης απειλείται στερητική της
ελευθερίας ποινή με υψηλότερο ανώτατο όριο. Η
απαλλαγή κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν
αποκλείει την επιβολή ποινής στους λοιπούς
αυτουργούς ή συμμετόχους της πράξης της
νομιμοποίησης. Αν εχώρησε καταδίκη του
υπαιτίου για βασικό αδίκημα, η ποινή κατ’ αυτού
ή των οικείων του για το αδίκημα της
νομιμοποίησης εσόδων που έχουν προκύψει από
το ίδιο βασικό αδίκημα δεν μπορεί να υπερβαίνει
την επιβληθείσα ποινή για την τέλεση του
βασικού αδικήματος.
στ) Με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως
πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες τιμωρείται
ο υπαίτιος του εγκλήματος της νομιμοποίησης
εσόδων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 που
δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη του βασικού
αδικήματος, εφόσον είναι οικείος του υπαιτίου
του βασικού αδικήματος.
ζ) Το τελευταίο εδάφιο της περ. ε΄ και η περ. στ΄
δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν περιστάσεις
κατ’ επάγγελμα τέλεσης της νομιμοποίησης.
η) Κατά την επιμέτρηση της ποινής για πράξεις
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες λαμβάνονται υπόψη ως
επιβαρυντικές περιστάσεις οι αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις για το αδίκημα αυτό
που εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών-μερών
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της
16ης Μαΐου 2005 για τη νομιμοποίηση, την
ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία
κυρώθηκε με τον ν. 4478/2017 (Α΄ 91).
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και όταν οι πράξεις
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες τελέστηκαν στην αλλοδαπή από
ημεδαπό, ακόμη και αν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 ΠΚ.
Εφαρμόζεται επίσης και όταν οι πράξεις αυτές

γ), 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
ενός (1) τουλάχιστον 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 υπαιτίου
του βασικού αδικήματος.
ζ) Αν εχώρησε καταδίκη του υπαιτίου για βασικό
αδίκημα, η ποινή κατ` αυτού ή τρίτου από τους
αναφερόμενους στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ)
για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων που
έχουν προκύψει από το ίδιο βασικό αδίκημα δεν
μπορεί να υπερβαίνει την επι-βληθείσα ποινή για
την τέλεση του βασικού αδικήματος.
η) Οι περ. στ) και ζ) δεν ισχύουν στις περιστάσεις
της περ. γ) και στα βασικά αδικήματα που
αναφέρονται στην περ. β).
θ) Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα
είναι φυλάκιση και τα έσοδα που έχουν προκύψει
δεν υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ, η ποινή για το αδίκημα της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
Αν στην περίπτωση αυτή συντρέχουν στο πρόσωπο
του υπαιτίου του βασικού αδικήματος ή τρίτου οι
περιστάσεις της περ. γ), η ποινή για το αδίκημα της
νομιμοποίησης εσόδων είναι φυλάκιση δύο (2)
τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή από τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ, έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.
ι) Στα εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, για την εφαρμογή
των άρθρων 88 έως 93 ΠΚ, λαμβάνονται υπόψη και
οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που
εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών - μερών της
Σύμβασης της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, την
ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ν. 4478/2017,
Α` 91).
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.
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τελέστηκαν στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού
προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
3. Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες δεν προϋποθέτουν ποινική
δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου για το βασικό
αδίκημα.
4. Στις περιπτώσεις εξάλειψης του αξιόποινου,
δικαστικής άφεσης της ποινής, 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,
εξαλείφεται το αξιόποινο, δεν επιβάλλεται ποινή,
κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται αντίστοιχα ο
υπαίτιος από την ποινή και για τις συναφείς
πράξεις νομιμοποίησης εσόδων. Η παρούσα δεν
εφαρμόζεται όταν το αξιόποινο του βασικού
αδικήματος εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής.
5. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική
ποινή έως διακόσιες (200) ημερήσιες μονάδες
τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού
προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά
ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει 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.
6. Τα κακουργήματα που προβλέπονται στον
παρόντα νόμο δικάζονται από το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων και τα πλημμελήματα
από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
7. Επί των εγκλημάτων της παρ. 1 δύνανται να
διενεργηθούν οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του
άρθρου 254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96).
Το άρθρο 40 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν
προϊόν βασικού αδικήματος του άρθρου 4, ή των
αδικημάτων του άρθρου 2, ή που έχουν
αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως ως προϊόν τέτοιων
αδικημάτων, ή τα μέσα που έχουν
χρησιμοποιηθεί
ή
προορίζονταν
να
χρησιμοποιηθούν προς τέλεση αυτών των
αδικημάτων, κατάσχονται και, εφόσον δεν
συντρέχει περίπτωση απόδοσής τους στον

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 στο παρόν άρθρο προβλέπεται αθροιστικά
ποινή στερητική της ελευθερίας και χρηματική
ποινή, δεν εφαρμόζεται η περ. ε` του άρθρου 83
ΠΚ.
5. Τα κακουργήματα που προβλέπονται στο άρθρο
2 δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων.
6. Όταν οι αρχές του άρθρου 6 εντοπίζουν
αξιόποινες πράξεις, ενημερώνουν αμελλητί τις
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.».

«Άρθρο 40
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59
της Οδηγίας 2015/849)
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν
βασικού αδικήματος του άρθρου 4 ή των
αδικημάτων του άρθρου 2 ή που έχουν αποκτηθεί
αμέσως ή εμμέσως από προϊόν τέτοιων
αδικημάτων ή τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί
ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν προς τέλεση
αυτών των αδικημάτων, κατάσχονται και, εφόσον
δεν συντρέχει περίπτωση απόδοσής τους στον
ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 310 και του τελευταίου εδαφίου του
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ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
311 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 372 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019,
Α΄ 96), δημεύονται υποχρεωτικά με την
καταδικαστική
απόφαση.
Σε
περίπτωση
ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με
περιουσία που προέρχεται από νόμιμες πηγές, η
κατάσχεση και η δήμευση επιβάλλονται μέχρι του
ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού. 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 τον χρόνο κτήσης
τους. Η γνώση του τρίτου πρέπει να αιτιολογείται
ειδικά στη δικαστική απόφαση. Όταν ο τρίτος
είναι νομικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η
προβλεπόμενη γνώση σχετικά με την προέλευση
των περιουσιακών στοιχείων σε όποιον έχει
εξουσία
εκπροσώπησής
του
ή
είναι
εξουσιοδοτημένος για τη λήψη αποφάσεων ή για
την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νομικού
προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί
εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα αυτά. Η παρούσα
ισχύει και σε περίπτωση απόπειρας των ανωτέρω
αδικημάτων. Δήμευση δεν επιβάλλεται όταν το
δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα
διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη
συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως
όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον
καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά
τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο
βιοπορισμό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει αναλόγως
περιορισμένη δήμευση ή χρηματική ποινή,
σύμφωνα με την παρ. 2.
2. Αν η περιουσία ή το προϊόν, σύμφωνα με την
παρ. 1, δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή δεν
είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και
δημεύονται με τους όρους της παρ. 1
περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της
προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος
κατά τον χρόνο της καταδικαστικής απόφασης,
όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο
(αναπληρωματική δήμευση). Το δικαστήριο
μπορεί να επιβάλει 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 ή ανήκουν σε τρίτο
στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση. Το
πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται
όταν η περιουσία ή το προϊόν της παρ. 1 έχει ήδη

άρθρου 373 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ),
δημεύονται υποχρεωτικά με την καταδικαστική
απόφαση. Σε περίπτωση ανάμειξης του προϊόντος
του αδικήματος με περιουσία που προέρχεται από
νόμιμες πηγές, η κατάσχεση και η δήμευση
επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του
προϊόντος αυτού. 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 κτήσης τους. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου ισχύουν και σε περίπτωση
απόπειρας των ανωτέρω αδικημάτων.
2. Αν η περιουσία ή το προϊόν, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή
δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και
δημεύονται με 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 επιβάλει 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.
Η δήμευση που επιβάλλεται με τους όρους της
παραγράφου 1 και της παρούσας παραγράφου δεν
θίγει προγενέστερα δικαιώματα που έχουν
αποκτήσει καλόπιστοι τρίτοι επί των περιουσιακών
στοιχείων. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να
ασκηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού
δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν έχει ασκηθεί
δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που
είχε ασκηθεί 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 έχει ασκηθεί δίωξη, με βούλευμα του
κατά
τόπον
αρμόδιου
συμβουλίου
πλημμελειοδικών. Το άρθρο 492 και η παράγραφος
3 του άρθρου 504 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και
στην προκειμένη περίπτωση.
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 310 και το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 373 ΚΠΔ
εφαρμόζονται αναλόγως και αν έχει διαταχθεί
δήμευση κατά της περιουσίας τρίτου, ο οποίος δεν
συμμετείχε στη δίκη ούτε κλητεύθηκε σε αυτήν.».
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αποτελέσει αντικείμενο δήμευσης, με βάση
αμετάκλητη απόφαση η οποία εκδόθηκε σε άλλη
δίκη. Τα εδάφια αυτά εφαρμόζονται όμως, αν η
προηγηθείσα δήμευση ήταν αναπληρωματική
δήμευση και τα δημευθέντα περιουσιακά
στοιχεία δεν είχαν προέλθει από την αξιόποινη
συμπεριφορά για την οποία είχε επιβληθεί η
δήμευσή τους. Η δήμευση που επιβάλλεται με
τους όρους της παρ. 1 και της παρούσας δεν θίγει
προγενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει
καλόπιστοι τρίτοι ή ο ζημιωθείς από το βασικό
αδίκημα ή από το αδίκημα νομιμοποίησης επί
των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Τα
δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου
και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν έχει
ασκηθεί δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η
δίωξη που είχε ασκηθεί έπαυσε οριστικά, 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 έχει ασκηθεί δίωξη,
με βούλευμα του κατά τόπον αρμόδιου
συμβουλίου πλημμελειοδικών. Το άρθρο 495 και
η παρ. 3 του άρθρου 504 ΚΠΔ εφαρμόζονται
αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 311 και το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 372 ΚΠΔ, εφαρμόζονται αναλόγως
και αν έχει διαταχθεί δήμευση κατά της
περιουσίας τρίτου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη
δίκη ούτε κλητεύθηκε σ’ αυτήν.
5. Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο
αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν
επιβάλλεται να καταστραφούν, ή αν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον, για
κοινωνικούς σκοπούς, ή για την ικανοποίηση του
ζημιωθέντος από το βασικό αδίκημα ή το αδίκημα
νομιμοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση ο
ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του
επί του δημευθέντος αντικειμένου σύμφωνα με
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.».
Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
τροποποιείται με την επικαιροποίηση των
αναφερόμενων αδικημάτων, και το άρθρο 41
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41
Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου
(άρθρα 58 και 59 περί κυρώσεων της Οδηγίας

«Άρθρο 41
Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
1. Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από πρακτικό ή
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, να αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων
πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως
καταδικασμένο σε στερητική της ελευθερίας ποινή
τουλάχιστον τριών (3) ετών για ποινικό αδίκημα της
παραγράφου 2, κάθε άλλη περιουσία που αυτός
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2015/849)
1. Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από πρακτικό ή
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, να αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων
πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως
καταδικασμένο σε στερητική της ελευθερίας
ποινή τουλάχιστον τριών (3) ετών για ποινικό
αδίκημα της παραγράφου 2, κάθε άλλη
περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο
αδίκημα της παραγράφου 2, έστω και αν δεν έχει
ασκηθεί για το αδίκημα αυτό δίωξη, λόγω
θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε ασκηθεί
έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε απαράδεκτη.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στα παρακάτω ποινικά
αδικήματα, εφόσον αυτά αμέσως ή εμμέσως
μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικό όφελος:
α) των περ. α΄, β΄, γ΄ και θ΄ του άρθρου 4 του
παρόντος, και των άρθρων 237Α, 323Α και 396
του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α΄ 95),
β) των άρθρων 207, 208, 208Α ΠΚ,
γ) των άρθρων 216, 372, 374, 375 και της παρ. 1
του άρθρου 394 ΠΚ, εφόσον αφορούν μέσα
πληρωμής πλην των μετρητών,
δ) των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 ΠΚ,
ε) του άρθρου 292Β ΠΚ.
3. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην παρ. 1
έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο, ο καταδικασμένος
υποχρεούται σε αποζημίωση ίση με την αξία της
κατά το χρόνο συζήτησης 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 την
περιουσία μετά την άσκηση κατά του
καταδικασμένου ποινικής δίωξης για το πιο πάνω
έγκλημα, αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το χρόνο
που την απέκτησαν, γνώριζαν την άσκηση
ποινικής δίωξης κατά του καταδικασμένου. Ο
τρίτος και ο καταδικασμένος ευθύνονται εις
ολόκληρον.».
Το άρθρο 42 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης

έχει αποκτήσει από άλλο αδίκημα της παραγράφου
2, έστω και αν δεν έχει ασκηθεί για το αδίκημα αυτό
δίωξη, λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που
είχε ασκηθεί έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε
απαράδεκτη.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα παρακάτω
ποινικά αδικήματα, εφόσον αυτά αμέσως ή
εμμέσως μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικό
όφελος:
α) Σε εκείνα των περιπτώσεων α` έως και θ` του
άρθρου 4,
β) σε εκείνα των άρθρων 207 έως 208Α ΠΚ,
γ) σε εκείνα των άρθρων 216, 372, 374 έως 375 και
394 ΠΚ, εφόσον αφορούν μέσα πληρωμής πλην των
μετρητών,
δ) σε εκείνα των άρθρων 348Α έως 348Γ, 349
παράγραφοι 1-2 ΠΚ,
ε) σε εκείνα των άρθρων 292Β παρ. 2-3 και 381Α
παράγραφοι 2-3 ΠΚ.
3. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο, ο
καταδικασμένος υποχρεούται σε αποζημίωση ίση
με την αξία της κατά το χρόνο συζήτησης 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 την
περιουσία μετά την άσκηση κατά του
καταδικασμένου ποινικής δίωξης για το πιο πάνω
έγκλημα, αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το χρόνο
που την απέκτησαν, γνώριζαν την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του καταδικασμένου. Ο τρίτος και ο
καταδικασμένος ευθύνονται εις ολόκληρον.».

«Άρθρο 42
Δέσμευση
και
απαγόρευση
εκποίησης
περιουσιακών στοιχείων
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα
αδικήματα του άρθρου 2 μπορεί ο ανακριτής, με

49

49

περιουσιακών στοιχείων – Εξουσιοδοτική
διάταξη
1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα
αδικήματα του άρθρου 2, ο ανακριτής μπορεί, με
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να διατάξει τη
δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή
χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε
πιστωτικό
ίδρυμα
ή
χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, καθώς και του περιεχομένου των
θυρίδων
θησαυροφυλακίου
του
κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε
είδους με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την
τέλεση των αδικημάτων του άρθρου 2. Το ίδιο
ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση για βασικό
αδίκημα και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα
περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άμεσα ή
έμμεσα από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος
ή υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο
40. Η δέσμευση μπορεί να αφορά και σε
περιουσιακά στοιχεία τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της δήμευσης
αυτών κατά την παρ. 1 του άρθρου 40. Σε
περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης
ή προανάκρισης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ,
ν. 4620/2019, Α΄ 96) για την επιβολή του μέτρου
αυτού από τους εισαγγελείς οικονομικού
εγκλήματος, η δέσμευση των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διαταχθεί
από το δικαστικό συμβούλιο, εφόσον συντρέχουν
βάσιμες υπόνοιες ότι αυτά προέρχονται άμεσα ή
έμμεσα από την τέλεση βασικού αδικήματος ή
αδικήματος νομιμοποίησης ή υπόκεινται σε
δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40. 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,
γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις
που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και
επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους,
στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό και επιδίδεται σε εκείνον κατά του
οποίου στρέφεται η δέσμευση εντός είκοσι (20)
ημερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση
κοινών
λογαριασμών,
τίτλων
ή
χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιδίδεται και
στον τρίτο συνδικαιούχο, σε περίπτωση δε
θυρίδων και στον πληρεξούσιο του μισθωτή. Η

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 οι θυρίδες
περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται
από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος ή που
υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40.
Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής
εξέτασης ή προανάκρισης, η απαγόρευση της
κίνησης των λογαριασμών, των τίτλων, των
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, γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη
απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της
γνησιότητάς τους, στο πιστωτικό ίδρυμα ή το
χρηματοπιστωτικό οργανισμό και επιδίδεται στον
κατηγορούμενο.
Σε
περίπτωση
κοινών
λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών
προϊόντων επιδίδεται και στον συνδικαιούχο, σε
περίπτωση δε θυρίδων και στον πληρεξούσιο του
μισθωτή.
2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 ισχύει από τη χρονική στιγμή της
αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης του
ανακριτή ή του βουλεύματος στο πιστωτικό ίδρυμα
ή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Από τότε
απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι
άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων
από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή
χρηματοπιστωτικών
προϊόντων.
Διευθυντικό
στέλεχος ή υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος ή
του
χρηματοπιστωτικού
οργανισμού
που
παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της παρούσας
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και με
χρηματική ποινή. Η απαγόρευση δεν θίγει
προγενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει
καλόπιστοι τρίτοι επί του λογαριασμού, των τίτλων
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επιβολή της δέσμευσης δεν κωλύει το άνοιγμα
νέων τραπεζικών λογαριασμών για την
εξυπηρέτηση αποκλειστικά βιοτικών και
επαγγελματικών αναγκών εκείνου κατά του
οποίου στρέφεται η δέσμευση. Στην περίπτωση
του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται
υποχρεωτικά μέτρα αυξημένης δέουσας
επιμέλειας και ενημερώνεται ο αρμόδιος
εισαγγελέας ή ο ανακριτής για τις διενεργούμενες
συναλλαγές. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το
τραπεζικό απόρρητο.
2. Η δέσμευση που προβλέπεται στην παρ. 1
ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης
γνωστοποίησης της διάταξης του ανακριτή ή του
βουλεύματος στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον
χρηματοπιστωτικό
οργανισμό.
Από
τότε
απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι
άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευση
χρημάτων από τον λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων
ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Διευθυντικό
στέλεχος ή υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος
ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που
παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της
παρούσας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2)
ετών και με χρηματική ποινή. Η δέσμευση δεν
θίγει προγενέστερα δικαιώματα που έχουν
αποκτήσει
καλόπιστοι
τρίτοι
επί
του
λογαριασμού,
των
τίτλων
ή
των
χρηματοπιστωτικών
προϊόντων
ή
του
περιεχομένου της θυρίδας. Δεν εμποδίζεται
επίσης ο ζημιωθείς από το βασικό αδίκημα ή το
αδίκημα νομιμοποίησης, ακόμη και μετά από την
επιβολή της δέσμευσης, να αποκτήσει
δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων της
παρ. 1. Τα δικαιώματα των προηγούμενων δύο
εδαφίων μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.
3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο
ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να
διατάξει την απαγόρευση εκποίησης ορισμένου
ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του
κατηγορουμένου. Η διάταξη του ανακριτή ή το
βούλευμα επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης,
εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του
κατηγορουμένου και γνωστοποιείται με κάθε
μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την
έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση
της γνησιότητάς τους, κατά περίπτωση στον
αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο
κτηματολογικού γραφείου ή νηολογίου ή άλλης
αρμόδιας υπηρεσίας προς καταχώριση της
σχετικής εγγραφής, οι οποίοι υποχρεούνται να

ή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Τα
δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου1, μπορεί ο ανακριτής ή το δικαστικό
συμβούλιο να διατάξει την απαγόρευση εκποίησης
ορισμένου ακινήτου ή άλλου περιουσιακού
στοιχείου του κατηγορουμένου. Η διάταξη του
ανακριτή ή το βούλευμα επέχει θέση έκθεσης
κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση
του κατηγορουμένου και γνωστοποιείται με κάθε
μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την
έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση
της γνησιότητάς τους, κατά περίπτωση στον
αρμόδιο
υποθηκοφύλακα
ή
προϊστάμενο
κτηματολογικού γραφείου ή νηολογίου ή άλλης
αρμόδιας υπηρεσίας προς καταχώρηση της
σχετικής εγγραφής, οι οποίοι υποχρεούνται να
προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα
οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσουν το έγγραφο
που τους έχει κοινοποιηθεί. Η διάταξη του ανακριτή
ή το βούλευμα επιδίδεται στον κατηγορούμενο.
Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη
πράξη που εγγράφεται στα βιβλία των ανωτέρω
αρμόδιων υπηρεσιών μετά την εγγραφή της
ανωτέρω σημείωσης είναι άκυρη έναντι του
Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος τέλεσης
αξιόποινης πράξης των αδικημάτων των άρθρων 2
και 4 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 (20)
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 Αρχή, 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, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις
που
προβλέπονται
στις
παραγράφους 1 έως 3. Τα σχετικά, με τη δέσμευση,
στοιχεία και αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης
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προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα
οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσουν το έγγραφο
που τους έχει κοινοποιηθεί. Η διάταξη του
ανακριτή ή το βούλευμα επιδίδεται στον
κατηγορούμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την
έκδοσή του, καθώς και στον τρίτο συγκύριο του
περιουσιακού στοιχείου ή στον δικαιούχο άλλου
δικαιώματος εγγεγραμμένου στα βιβλία των
ανωτέρω υπηρεσιών. Κάθε δικαιοπραξία,
υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη που
εγγράφεται στα βιβλία των ανωτέρω αρμόδιων
υπηρεσιών μετά από την εγγραφή της ανωτέρω
σημείωσης είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου. Το
τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2
εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα
περίπτωση.
4. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται το μέτρο
της δέσμευσης και ο τρίτος συγκύριος ή
δικαιούχος επί του δεσμευμένου περιουσιακού
στοιχείου δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της
διάταξης του ανακριτή, ή την ανάκληση του
βουλεύματος, ή τον περιορισμό αυτών σε
περιουσιακά στοιχεία μικρότερης αξίας από τα
δεσμευθέντα, με προσφυγή που απευθύνεται
προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και
κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα,
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ’
αυτόν της διάταξης ή του βουλεύματος. Στη
σύνθεση του συμβουλίου δεν μετέχει ο
ανακριτής. Η υποβολή της προσφυγής και η
προθεσμία προς τούτο δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύματος. Το
συμβούλιο, κατά την κρίση του για τον
περιορισμό των δεσμευμένων περιουσιακών
στοιχείων, λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη την ύπαρξη
και άλλων συγκυρίων ή δικαιούχων επί των
στοιχείων αυτών.

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.
Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης
που περιγράφονται στο εδάφιο α` της παραγράφου
2 του άρθρου 34 ΚΠΔ ισχύουν και για την
περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης
λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών
προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της
μεταβίβασης
ή
εκποίησης
οποιουδήποτε
περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου.
6. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με αίτησή τους
που απευθύνεται στην αρχή που αποφάσισε τη
δέσμευση ή με την προσφυγή που προβλέπεται
στις παραγράφους 4 και 5, μπορούν να ζητούν την
αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων
για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών
διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας τους, των
εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των
βασικών εξόδων για τη διατήρηση των
δεσμευμένων ως άνω στοιχείων.
7. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως εκτός των
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών
οργανισμών και στα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του
άρθρου 5.».

5. Ανεξάρτητα από την υποβολή της προσφυγής
κατά την παρ. 4 ή από την κρίση επ’ αυτής, η
διάταξη ή το βούλευμα μπορούν να ανακληθούν,
ή να μεταρρυθμισθούν και η δέσμευση να αρθεί
ή να περιορισθεί αυτεπάγγελτα από τον ανακριτή
ή το δικαστικό συμβούλιο ή με αίτηση εκείνου
κατά του οποίου στρέφεται ή του τρίτου
συγκυρίου ή δικαιούχου επί του δεσμευμένου
περιουσιακού στοιχείου, αν προκύψουν νέα
στοιχεία, ή συντρέξουν ιδιαίτερες περιστάσεις
στο πρόσωπο αυτών ή των μελών των
οικογενειών τους. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση ή
ο περιορισμός της δέσμευσης, προκειμένου να
ικανοποιηθεί ο ζημιωθείς από το βασικό αδίκημα,
ή από το αδίκημα νομιμοποίησης και όταν ακόμη
δεν συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες
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στο άρθρο 304 ΚΠΔ. Μετά από την παραπομπή
του κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι
δυνατή η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της διάταξης
ή του βουλεύματος από το δικαστικό συμβούλιο
ή το δικαστήριο, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ.
1 και την παρ. 2 του άρθρου 294 ΚΠΔ, οι οποίες
εφαρμόζονται αναλόγως.
6. Δικαίωμα υποβολής προσφυγής ή αίτησης στο
δικαστικό συμβούλιο, κατά τις παρ. 4 και 5, έχουν
και οι τρίτοι οι οποίοι διεκδικούν για λογαριασμό
τους την κυριότητα ή άλλο δικαίωμα επί του
δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου.
7. Όταν διεξάγεται έρευνα από την Αρχή, η
δέσμευση των λογαριασμών, τίτλων και
χρηματοπιστωτικών
προϊόντων
και
του
περιεχομένου των θυρίδων, καθώς και η
απαγόρευση της μεταβίβασης ή εκποίησης
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου μπορεί να
διαταχθούν σε επείγουσες περιπτώσεις από τον
Πρόεδρο της Αρχής, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 έως
3, εφόσον συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες κατά την
περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 48. Τα σχετικά με τη
δέσμευση στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από
την Αρχή, αποτελούν στοιχεία της τυχόν
σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας που
σχετίζονται με τα αδικήματα που αναφέρει η
Αρχή και λαμβάνονται υπόψιν, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων περί τραπεζικού, φορολογικού,
τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε
άλλου απορρήτου. Τα σχετικά με τη δέσμευση
στοιχεία και 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 στις παρ.
4, 5 και 6. Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων
δέσμευσης που περιγράφονται στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 ΚΠΔ ισχύουν και
για τη δέσμευση ή απαγόρευση μεταβίβασης ή
εκποίησης, η οποία διατάσσεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας. Για την εξακολούθηση της ισχύος της
διάταξης του Προέδρου της Αρχής πέραν των
χρονικών ορίων του προηγούμενου εδαφίου
αποφαίνεται, πριν από την παρέλευση αυτών, ο
ανακριτής με διάταξή του, αν η υπόθεση εκκρεμεί
στο στάδιο της ανάκρισης, ή το δικαστικό
συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1
έως 3.
8. Κατά την έκδοση της διάταξης ή του
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βουλεύματος των παρ. 1, 3 και 7 εξαιρούνται τα
ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των
αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας
των ενδιαφερόμενων προσώπων ή των
οικογενειών τους, των εξόδων για τη νομική τους
υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη
διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών
στοιχείων. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με
αίτησή τους που απευθύνεται στην αρχή που
αποφάσισε τη δέσμευση ή με την προσφυγή ή την
αίτηση που προβλέπεται στις παρ. 4, 5 και 7,
μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση
συγκεκριμένων ποσών για τους παραπάνω
λόγους. Είναι δυνατόν, επίσης, να εξαιρεθούν
από τη δέσμευση, ολικά ή μερικά, τραπεζικοί
λογαριασμοί στους οποίους κατατίθενται μισθοί,
συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του
οποίου στρέφεται η δέσμευση.
9. Η δέσμευση του παρόντος αίρεται αυτοδικαίως
αν δεν υπάρξει αμετάκλητη παραπομπή στο
ακροατήριο, εντός χρονικού διαστήματος πέντε
(5) ετών από την έκδοση της διάταξης ή του
βουλεύματος με τα οποία επιβάλλεται το μέτρο.
Σε κάθε περίπτωση, το δικαστικό συμβούλιο, όταν
παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο,
αποφασίζει για τη διατήρηση της δέσμευσης,
εφόσον συντρέχουν οι σοβαρές ενδείξεις της παρ.
1, ή για τον περιορισμό ή την άρση αυτής. Όταν
το συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει
κατηγορία κατά του κατηγορουμένου, αίρει τη
δέσμευση και διατάσσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων στον δικαιούχο τους.
Εφαρμόζεται, επίσης, η παρ. 3 του άρθρου 311
ΚΠΔ. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο
εφαρμόζεται το άρθρο 373 ΚΠΔ. Στις περιπτώσεις
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 ΚΠΔ και των παρ.
2 και 3 του άρθρου 51 ΚΠΔ την άρση της
δέσμευσης διατάσσει ο εισαγγελέας κατά
ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 269
ΚΠΔ. Εφαρμόζεται, επίσης, το άρθρο 544 ΚΠΔ για
την αποζημίωση σε περίπτωση που η δέσμευση
δεν ήταν δικαιολογημένη.
10. Κάθε διάταξη, βούλευμα ή δικαστική
απόφαση με τα οποία τροποποιείται ή αίρεται
επιβληθείσα δέσμευση ή εξακολουθεί η ισχύς της
κατά την παρ. 7, καθώς και κάθε παραπεμπτικό
βούλευμα με το οποίο διατηρείται η δέσμευση,
γνωστοποιείται ή επιδίδεται εντός είκοσι (20)
ημερών από την έκδοσή του, με μέριμνα των
εισαγγελικών αρχών ή του Προέδρου της Αρχής,
εφόσον η μεταβολή επήλθε με διάταξή του, στους
αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιείται ή
επιδίδεται και η αντίστοιχη διάταξη ή το
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βούλευμα με τα οποία επιβάλλεται το μέτρο
αυτό. Οι υπηρεσίες της παρ. 3 οφείλουν, στην
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, να
προβούν σε σχετική σημείωση στα βιβλία τα
οποία τηρούν. Οι τρίτοι συγκύριοι του
περιουσιακού
στοιχείου
ή
δικαιούχοι
δικαιώματος επ’ αυτού, καθώς και οι παραπάνω
αποδέκτες, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται
τις παραπάνω μεταβολές από τα στοιχεία της
οικείας δικογραφίας και να λαμβάνουν
αντίγραφα από τα σχετικά έγγραφα, κατόπιν
εγκρίσεως του ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεμεί
στο στάδιο της ανάκρισης, ή του εισαγγελέα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε αμφιβολία, ως
προς την ισχύ, τη χρονική διάρκεια, την έκταση ή
την άρση της δέσμευσης αποφαίνεται το αρμόδιο
κατά τις περ. α’ και β΄ του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 292 ΚΠΔ δικαστικό συμβούλιο,
ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης
κατ’ άρθρο 373 ΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως εκείνου
κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση, του
τρίτου συγκύριου ή δικαιούχου επί του
δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και
των παραπάνω αποδεκτών. Στις περιπτώσεις
αυτοδίκαιης άρσης της ισχύος της διάταξης,
διαπιστώνεται η παρέλευση των χρονικών ορίων
με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα που
χειρίζεται την υπόθεση και το αποτέλεσμά της
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
11. Τα δικαιώματα που έχει εκείνος κατά του
οποίου στρέφεται η δέσμευση κατά το παρόν
μπορούν να ασκηθούν και από τους κληρονόμους
του, σε περίπτωση θανάτου του.
12. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως εκτός των
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών
οργανισμών και στα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του
άρθρου 5.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά
με τη δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης
περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στο
παρόν.».
Οι περ. β’ και δ’ της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο
της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018 (Α’
139) περί διοικητικών κυρώσεων κατά νομικών
προσώπων και οντοτήτων, τροποποιούνται και το
άρθρο 45 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ευθύνη νομικών προσώπων και
οντοτήτων

«Άρθρο 45
Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα
βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για
λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως
μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της
οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός
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1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από
τα βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για
λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε
ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της
οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός
αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή
εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για
λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός
αυτών, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο νομικό
πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ. Το ακριβές ποσό του
προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο
του ποσού του κέρδους που προήλθε από την
παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να
προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να
προσδιοριστεί σε ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ.
β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα
από ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη, ανάκληση ή
αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή
λύση του νομικού προσώπου ή της οντότητας και
θέση αυτού ή αυτής υπό εκκαθάριση.
γ)
Απαγόρευση
άσκησης
ορισμένων
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
ή
εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό
διάστημα.
δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό
διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές,
ενισχύσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών,
προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και
διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου ή των
νομικών
προσώπων
δημόσιου
δίκαιου
συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των νομικών τους
προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 73 και
74 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 39 και 42 του ν.
4413/2016 (Α’ 148)
Το διοικητικό πρόστιμο της περ. α΄ επιβάλλεται
πάντοτε ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων
κυρώσεων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και
όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις
αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο ιδιότητες είναι
ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις.
Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
απαιτείται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
σε βάρος του φυσικού προσώπου.

αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή
εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για
λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός
αυτών, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο νομικό
πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά,
οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000)
ευρώ. Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ`
ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους
που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος
μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί
να προσδιοριστεί σε ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ.
β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα
από ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη, ανάκληση ή
αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
γ)
Απαγόρευση
άσκησης
ορισμένων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης
υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό
διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές,
ενισχύσεις, επιδοτήσεις και διαφημίσεις του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου
τομέα.
Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α`
επιβάλλεται πάντοτε ανεξαρτήτως της επιβολής
άλλων κυρώσεων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται
και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις
αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο ιδιότητες είναι
ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά
κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού
προσώπου ή της οντότητας της πράξης
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος προς
όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή
της οντότητας, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο
νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ`
ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους
που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος
μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί
να προσδιοριστεί σε ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ.
β) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β`, γ` και δ`
της παραγράφου 1 κυρώσεις, για χρονικό διάστημα
έως ένα (1) έτος.
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2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από
ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο
του νομικού προσώπου ή της οντότητας της
πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος προς
όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου
ή της οντότητας, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο
νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) ευρώ.
Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’
ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους
που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το
κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν
μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ.
β) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 1 κυρώσεις, για χρονικό
διάστημα έως ένα (1) έτος.
3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής
αρχής. Αν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό
πρόσωπο ή οντότητα, επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των
κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους
1, 2 και 3 και για την επιμέτρηση των κυρώσεων
αυτών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές
περιστάσεις και ιδίως:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή
της οντότητας,
γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού
προσώπου ή της οντότητας,
δ) το ύψος των παράνομων εσόδων ή του
προκύψαντος οφέλους,
ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το
αδίκημα,
στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της
οντότητας μετά την τέλεση της παράβασης,
ζ) η υποτροπή του νομικού προσώπου ή της
οντότητας.
5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς
προηγούμενη
κλήτευση
των
νόμιμων
εκπροσώπων του νομικού προσώπου ή της
οντότητας για παροχή εξηγήσεων. Η κλήση
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον

3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής
αρχής. Αν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό
πρόσωπο ή οντότητα, επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε..
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των
κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους
1,2 και 3 και για την επιμέτρηση των κυρώσεων
αυτών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές
περιστάσεις και ιδίως:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή της
οντότητας,
γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου
ή της οντότητας,
δ) το ύψος των παράνομων εσόδων ή του
προκύψαντος οφέλους,
ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκημα,
στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της
οντότητας μετά την τέλεση της παράβασης,
ζ) η υποτροπή του νομικού προσώπου ή της
οντότητας.
5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς
προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων
του νομικού προσώπου ή της οντότητας για παροχή
εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α` 45). Για τη διαπίστωση τέλεσης των
παραβάσεων και για την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές
ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία τους.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1
έως 5 είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική
ή ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που
αναφέρονται σε αυτές.
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως,
κατά περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή των
κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί
υποθέσεων στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού
προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με την έννοια
των παραγράφων 1 και 2 και τους αποστέλλουν
αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Σε περίπτωση
καταδίκης φυσικού προσώπου για τις αξιόποινες
πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2, το δικαστήριο μπορεί αντίστοιχα να διατάξει την
αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής
απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην
αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή.
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δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της
ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για
τη διαπίστωση τέλεσης των παραβάσεων και για
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, οι
αρμόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές
αρμοδιότητες που έχουν, σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων
1 έως 5 είναι ανεξάρτητη από την αστική,
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των φυσικών
προσώπων που αναφέρονται σε αυτές.
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως,
κατά περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή
των κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής
δίωξης επί υποθέσεων στις οποίες υπάρχει
εμπλοκή νομικού προσώπου ή οντότητας,
σύμφωνα με την έννοια των παραγράφων 1 και 2
και τους αποστέλλουν αντίγραφο της σχετικής
δικογραφίας. Σε περίπτωση καταδίκης φυσικού
προσώπου για τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το
δικαστήριο μπορεί αντίστοιχα να διατάξει την
αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής
απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην
αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή.
8. Για το κακούργημα της παρ. 1 του άρθρου 187Β
του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α΄ 95), η
ευθύνη των νομικών προσώπων ή οντοτήτων
καθορίζεται στο άρθρο 36 του ν. 4689/2020 (Α΄
103) με την επιφύλαξη των άρθρων 73 και 74 του
ν. 4412/2016 και 39 και 42 του ν. 4413/2016.
Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται
ευθύνη νομικών προσώπων για άλλα βασικά
αδικήματα, διατηρούνται σε ισχύ.».
Στο πέμπτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2 του
άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), κατόπιν των
αλλαγών που επήλθαν στο άρθρο 42 του ίδιου
νόμου, η αναφορά στην «παρ. 5» διορθώνεται σε
«παρ. 7» και η περ. δ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει
υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ο Πρόεδρος διατάσσει την
προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την
αναστολή
εκτέλεσης
της
συγκεκριμένης
συναλλαγής, για να διερευνηθεί η βασιμότητα
της υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και
πάντως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών. Εφόσον η έρευνα
ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της υπόνοιας, ο

8. Η ευθύνη των νομικών προσώπων ή οντοτήτων
για τα κακουργήματα της παρ. 6 του άρθρου 187Α
ΠΚ καθορίζεται στο άρθρο 41 του ν. 3251/2004
(Α`93). Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες
καθιερώνεται ευθύνη νομικών προσώπων για άλλα
βασικά αδικήματα, διατηρούνται σε ισχύ.».

«Άρθρο 48
Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής
(άρθρα 32 παράγραφοι 7 και 8, 46 παρ. 3 και άρθρο
52 της Οδηγίας 2015/849)
1. Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις (3) αυτοτελείς
Μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό
και υποδομές, με 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 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
περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 4.
2. Α` Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών
α) Η Α` Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
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Πρόεδρος αίρει την προσωρινή δέσμευση ή την
αναστολή. Μετά από την παρέλευση της
προθεσμίας η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή
αίρεται αυτοδικαίως. Η προσωρινή δέσμευση ή
αναστολή διατάσσεται με τους ίδιους όρους και
όταν ζητείται από αντίστοιχη αρχή άλλου
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν
από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες
υπόνοιες για τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων, ο
Πρόεδρος διατάσσει τη δέσμευση των
περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων
προσώπων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.
7 του άρθρου 42. Μετά το πέρας της εκάστοτε
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 τέτοια παραπομπή.
Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί
οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η
έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη
έρευνα της Αρχής.».

έντεκα (11) μέλη της Αρχής με τους αναπληρωτές
τους, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, και
ειδικότερα:
αα) ένα στέλεχος από τη Διεύθυνση Ερευνών
Οικονομικού Εγκλήματος, ένα από τη Γενική
Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και ένα από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών που προτείνονται από τον αρμόδιο
Υπουργό,
ββ) ένα στέλεχος από την Α.Α.Δ.Ε. που προτείνεται
από τον Διοικητή της,
γγ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που
προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό,
δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που
προτείνεται από τον Διοικητή της,
εε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
στστ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας που προτείνεται από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα
Προστασίας του Πολίτη,
ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,
ηη) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων που προτείνεται από τον
Πρόεδρό της,
θθ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων που προτείνεται από τον
Πρόεδρό της.
β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται
αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό, καθώς και από 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. Γ ια τους
ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή πενήντα
(50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι πέντε (25)
τουλάχιστον είναι θέσεις προσωπικού με ειδικές
γνώσεις και εμπειρία. Δύο (2) κατ` ανώτατο όριο
θέσεις επιστημονικού προσωπικού μπορούν να
πληρούνται με πρόσωπα εκτός του δημόσιου
τομέα,
με
εξαιρετικά
επιστημονικά
ή
επαγγελματικά προσόντα και τουλάχιστον
πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της Μονάδας.
Το εν λόγω προσωπικό προσλαμβάνεται κατ`
επιλογή του Προέδρου, κατά παρέκκλιση από κάθε
αντίθετη διάταξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου που λύεται αυτοδικαίως με την αποχώρηση
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του Προέδρου. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις
αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα
αποζημίωσης ή άλλη αξίωση. Η ιδιότητα του
επιστημονικού συνεργάτη της Αρχής δεν είναι
ασυμβίβαστη με την επαγγελματική του
δραστηριότητα. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη διάταξη, τα θέματα που αφορούν τις
αποδοχές του εν λόγω προσωπικού, σύμφωνα με
την περίπτωση ιστ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4354/2015.
γ) Το προσωπικό της Μονάδας είναι αρμόδιο για:
αα) τη λήψη, τη διερεύνηση, την ανάλυση, την
αξιολόγηση, τη συσχέτιση των αναφορών ύποπτων
ή ασύνηθων συναλλαγών και την απάντηση
αιτήσεων ελέγχου που υποβάλλονται στην Αρχή
από τα υπόχρεα πρόσωπα,
ββ)
τη
συνεργασία
με
τις
Μονάδες
Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών
άλλων
κρατών,
γγ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στα
υπόχρεα πρόσωπα και τους ανωτέρω φορείς
αναφορικά με τη διαχείριση μιας υπόθεσης που
εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και ενημέρωση
αυτών σχετικά με την εξέλιξη των αναφορών τους,
όπου αυτό είναι εφικτό,
δδ) τη διενέργεια επιχειρησιακών αναλύσεων, όταν
υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης
σοβαρής ή οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο τη
διασύνδεση
υποθέσεων,
τον
εντοπισμό
εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων
υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης
αυτών,
εε) την εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων
αναφορικά με τις τάσεις και τις συνήθεις πρακτικές
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει
υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με
νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ο Πρόεδρος διατάσσει την
προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την
αναστολή
εκτέλεσης
της
συγκεκριμένης
συναλλαγής, για να διερευνηθεί η βασιμότητα της
υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και πάντως
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της
υπόνοιας, ο Πρόεδρος αίρει την προσωρινή
δέσμευση ή την αναστολή. Μετά την παρέλευση
της προθεσμίας η προσωρινή δέσμευση ή
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αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. Η προσωρινή
δέσμευση ή αναστολή διατάσσεται με τους ίδιους
όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη αρχή άλλου
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν
από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες
υπόνοιες για τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων, ο
Πρόεδρος
διατάσσει
τη
δέσμευση
των
περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων
προσώπων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 42 . Μετά το πέρας της
εκάστοτε 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 τέτοια παραπομπή.
Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί
οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η
έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη
έρευνα της Αρχής.
ε) Η Μονάδα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας
διεθνών οργανισμών και φορέων που ασχολούνται
με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως στην
FATF, στην ομάδα Έγκμοντ των Μονάδων
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont
Group
of
FIUs)
και
στην
Ομάδα
Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU Platform).
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει
έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία
υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής, στους Υπουργούς
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, καθώς και στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για
θέματα Προστασίας του Πολίτη.
3. Β` Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων
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 ή την Υ.Π.Ο.Α.Δ.Η.Ε., που προτείνεται
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη,
ββ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Εξωτερικών
που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται
αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό, καθώς και από 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
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από τις οποίες οι δύο (2) είναι θέσεις προσωπικού
με ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Οι θέσεις αυτές
πληρούνται με αποσπάσεις από τα Υπουργεία από
όπου προέρχονται τα μέλη της Μονάδας.
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 την τέλεση πράξης από αυτές
που περιγράφονται στο άρθρο 187Α ΠΚ. 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 43 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
Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Μονάδα είναι επίσης αρμόδια για τον
προσδιορισμό των προσώπων που σχετίζονται με
την τρομοκρατία και τη δέσμευση των
περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με
ορίζονται στο άρθρο 47.
ε) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει
έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία
υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους στους Υπουργούς Εξωτερικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, καθώς και στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα
Προστασίας του Πολίτη.
4. Γ` Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
α) Η Γ` Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
τέσσερα (4) μέλη της Αρχής κατά προτίμηση δε και
με γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα:
αα) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης [του Υπουργείου Οικονομικών] που
προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό,
ββ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που
προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
πτυχίο νομικής σχολής νομικού τμήματος που
προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται
αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό, καθώς και από προσωπικό με ειδικές
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γνώσεις και εμπειρία στον έλεγχο περιουσιακών
στοιχείων και τη διερεύνηση οικονομικών
συναλλαγών. Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή τριάντα (30) θέσεις, από τις
οποίες οι δέκα (10) τουλάχιστον είναι θέσεις
προσωπικού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία κατά
προτίμηση δε και με γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οι θέσεις αυτές πληρούνται με αποσπάσεις από τα
Υπουργεία και τους φορείς από όπου προέρχονται
τα μέλη της Μονάδας, καθώς και από την Α.Α.Δ.Ε.
«και το Υπουργείο Οικονομικών.
γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην
περίπτωση αα` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003 και προβαίνει κατά την κρίση της σε
δειγματοληπτικό ή στοχευμένο έλεγχο των
δηλώσεων αυτών εφαρμόζοντας κριτήρια και
τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό
διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που
διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με
τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων
αυτών. Ο έλεγχος, εκτός από τη διαπίστωση της
υποβολής και του αληθούς περιεχομένου της
δήλωσης, περιλαμβάνει 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 παράγραφος 3 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 εφαρμόζεται αναλόγως.
Η Μονάδα προβαίνει κατά προτεραιότητα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε έλεγχο των
δηλώσεων:
αα) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της
Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης,
ββ) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων,
γγ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των
Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων
επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών,
δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών
των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας,
δδ) (εε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
εε) (στστ) των ιδιοκτητών,«, των εκδοτών,» των
βασικών
μετόχων,
των
προέδρων,
των
διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών,
καθώς και των γενικών διευθυντών και των
διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε
μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών που κατέχουν
άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την
εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης
λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών
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τηλεοπτικών υπηρεσιών, ii) επιχειρήσεων ή
εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν
ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας
κυκλοφορίας,
στστ) (ζζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις ελέγχου
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Μονάδα
μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή
οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων
ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές
εγγεγραμμένους στο μητρώο που τηρείται στην
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι
οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία των
δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών
και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που
υποβάλλεται στη Μονάδα για την υποβοήθηση του
έργου της. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία, ο
προϋπολογισμός και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας. Η Μονάδα παρέχει
κατευθυντήριες οδηγίες στα υπόχρεα προς δήλωση
περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα και στους
αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη καταλόγων
υπόχρεων προσώπων, καθώς και για οποιαδήποτε
λεπτομέρεια εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.
Μπορεί δε να καλεί τους ελεγχόμενους για να
δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν
συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία ή να
προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια που
σχετίζεται με τον έλεγχο, μέσα στην προθεσμία που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003.
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, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003,
Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγέντα στοιχεία
κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή. Αν
συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, σύμφωνα με
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 έχει αρχειοθετηθεί μπορεί
οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχισθεί ο
έλεγχος ή να συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη
έρευνα της Αρχής.
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Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
702/1977 (Α’ 268) επικαιροποιείται στη δημοτική
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αρμόδιον κατά τόπον διά την εκδίκασιν των
κατά τα ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το
διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του
οποίου εδρεύει η εκδούσα την προσβαλλομένην
πράξιν διοικητική αρχή.
Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε
αρχής του δικαιώματος υπογραφής, η
αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου
κρίνεται με βάση την περιφέρεια στην οποία
εδρεύει το όργανο που τελικώς υπογράφει.
Οι παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως μπορούν να
ασκηθούν και στο διοικητικό εφετείο του τόπου
στον οποίο υπηρετεί ή εκπαιδεύεται ή
απασχολείται ο αιτών. Η προτεραιότητα μεταξύ
των δικαστηρίων καθορίζεται από το χρόνο
άσκησης της αίτησης.».

Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2717/1999 (Α’ 97)
προστίθεται νέα περ. ε’ ως εξής:
«ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από
πράξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην
Αθήνα, αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους
εκτείνεται και πέραν της Αττικής, αρμόδιο
δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό

ε) Η Μονάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντίστοιχων με
αυτήν αρχών, παρακολουθεί τις εργασίες τους και
συμμετέχει σε ομάδες εργασίας των εν λόγω
φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της.
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει
έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία
υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στους
Υπουργούς
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.».
«Άρθρον 3
1. Αρμόδιον κατά τόπον διά την εκδίκασιν των κατά
τα ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το
διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του
οποίου εδρεύει η εκδούσα την προσβαλλομένην
πράξιν διοικητική αρχή.
2. Επί πράξεως εκδοθείσης κατόπιν απλής
ιεραρχίας ή ενδικοφανούς προσφυγής, η
αρμοδιότης του διοικητικού εφετείου καθορίζεται
επί τη βάσει της υποκειμένης εις την προσφυγήν
ταύτην πράξεως.
3. Εάν διά της αιτήσεως ακυρώσεως
προσβάλλωνται πλείονες πράξεις, συναφείς μεν
πλην ανήκουσα εις την αρμοδιότητα διαφόρων
διοικητικών
εφετείων, αρμόδιον διά την εκδίκασιν καθίσταται
εκείνο εκ των ανωτέρω
δικαστηρίων ενώπιον του οποίου εισήχθη το
ένδικον μέσον.
4. Εάν διά πλειόνων αιτήσεων ακυρώσεως
προσβάλλωνται πλείονες πράξεις συναφείς μεν,
πλην ανήκουσαι εις την αρμοδιότητα διαφόρων
διοικητικών εφετείων, αρμόδιον διά την εκδίκασιν
καθίσταται εκείνο εκ των
δικαστηρίων τούτων ενώπιον του οποίου εισήχθη
το πρώτον το ένδικον μέσον.
5. Εάν το διοικητικόν εφετείον κρίνη ότι είναι κατά
τόπον αναρμόδιον, καθορίζει το αρμόδιον
δικαστήριον εις το οποίον παραπέμπει την
υπόθεσιν. Η απόφασις του παραπέμποντος
δικαστηρίου δεν υπόκειται εις έφεσιν και είναι
υποχρεωτική διά το εις ο η παραπομπή
δικαστήριον.».
«Άρθρο 7
Κατά τόπο
1. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο,
βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή
υλική
ενέργεια οργάνου της οποίας δημιουργήθηκε η
διαφορά.
Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε αρχής
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ή νομικό πρόσωπο.».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 218 του
ν. 2717/1999 (Α’ 97) τροποποιείται και
προσδιορίζεται ότι αρμόδιο δικαστήριο για
κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων
είναι μόνο το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του
οφειλέτη, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο
βαθμό είναι, σε περίπτωση ανακοπής κατά
πράξης ταμειακής βεβαίωσης, το δικαστήριο
όπου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την
προσβαλλόμενη πράξη, ενώ, σε κάθε άλλη

του δικαιώματος υπογραφής, η αρμοδιότητα του
προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την
περιφέρεια του οργάνου το οποίο υπογράφει με
εντολή του.
Η Αρμοδιότητα αυτή διατηρείται και στις
Περιπτώσεις που, κατά των πράξεων ή
παραλείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε
διοικητική προσφυγή.
2. Κατ’ εξαίρεση, Αρμόδιο δικαστήριο είναι :
α) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν τα όρια
των δήμων και κοινοτήτων, εκείνο στην περιφέρεια
του οποίου εδρεύουν οι διάδικοι οργανισμοί, και
αν αυτοί εδρεύουν σε περιφέρειες περισσότερων
δικαστηρίων, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου
εδρεύει ο πολυπληθέστερος, κατά την τελευταία
απογραφή, οργανισμός, ενώ
β) αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και
τους ασφαλισμένους του ή πρόσωπα που
δικαιούνται παροχές από αυτόν, εκείνο στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει το όργανο που,
κατά τις οικείες διατάξεις, είναι αρμόδιο προς
παραλαβή της σχετικής αίτησης ή δήλωσης του
ενδιαφερομένου για τη χορήγηση παροχής, ή στην
περιφέρεια του οποίου κατοικεί αυτός σε βάρος
του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού.
γ) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν στις
αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., αρμόδιο είναι και το
δικαστήριο του τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.
δ) αν πρόκειται για διαφορές που δημιουργήθηκαν
από Πράξεις Επιβολής Προστίμου του ν. 2556/1997
(Α΄ 270), εκείνο στην περιφέρεια του οποίου
λειτουργεί η επιχείρηση ή δραστηριοποιείται ο
εργοδότης, σε βάρος της οποίας ή του οποίου
αντίστοιχα επιβάλλεται το πρόστιμο, ανεξαρτήτως
της έδρας του εκδόντος την πράξη οργάνου.
3. Αν πρόκειται για αγωγή προς επιδίωξη αξίωσης
που ερείδεται σε πράξεις, παραλείψεις ή υλικές
ενέργειες οργάνων περισσοτέρων αρχών, η
Αρμοδιότητα καθορίζεται από την έδρα
οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές, κατ` επιλογήν
του ενάγοντος.».
«Άρθρο 218
Αρμόδιο δικαστήριο
1. Καθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση
των κατά το άρθρο 216 διαφορών είναι, στον
πρώτο βαθμό, το μονομελές πρωτοδικείο, ενώ στο
δεύτερο βαθμό το τριμελές εφετείο. Εφόσον η
απαίτηση, για την οποία χωρεί η εκτέλεση, δεν
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, αρμόδιο στο δεύτερο βαθμό καθίσταται το
μονομελές εφετείο.
2. Κατά τόπο Αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό
είναι, σε περίπτωση ανακοπής κατά πράξης
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περίπτωση ανακοπής, το δικαστήριο του τόπου
της εκτέλεσης.
Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις
χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι το
δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.».

30.

ταμειακής βεβαίωσης, το δικαστήριο όπου εδρεύει
η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη,
ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση ανακοπής, το
δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης.
Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας
πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι και το
δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.».
Στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα «Άρθρο 224
Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ, ν. 2717/1999, Α’ 97) Εξουσία του δικαστηρίου
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη
διαμορφώνεται ως εξής:
κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής,
«5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το
απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας αίτημά της.
επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να 2. Κατ` εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της
προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης προσβαλλόμενης πράξης
ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό
ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε της, προκειμένου να
να αποδεικνύονται αμέσως. Ισχυρισμοί που διακριβωθεί :
αφορούν παραγραφή του δικαιώματος του α) αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο,
Δημοσίου για επιβολή φόρου ή τέλους μπορούν ή
επίσης να προβληθούν με την ευκαιρία άσκησης β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου.
ανακοπής για πρώτη φορά, εφ’ όσον δεν έχουν 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των
προταθεί και κριθεί από άλλο δικαστήριο με ισχύ προσβαλλόμενων με την ανακοπή
δεδικασμένου.».
πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο
Παρεμπίπτων
έλεγχος
της
νομιμότητας
προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης.
4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της
ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο Παρεμπίπτων
έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου
βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν
προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που
επιτρέπει το έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία
ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο.
5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της
απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας
επισπεύδεται
η
εκτέλεση,
μπορούν
να
προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής
κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή
οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να
αποδεικνύονται αμέσως.».
Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
Καταργούμενες διατάξεις
προβλέπουν κατάργηση
Το άρθρο 25 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) περί των «Αρθρο 25
εσόδων
από
εγκληματικές
αδικημάτων που στρέφονται κατά των Νομιμοποίηση
δραστηριότητες
σε
βάρος
των
οικονομικών
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
συμφερόντων
της
Ευρωπαϊκής
Ενωσης
(άρθρο 4
Ένωσης, καταργείται.
παρ. 1 της Οδηγίας)
Τα αδικήματα των άρθρων 23 και 24 του παρόντος
μέρους, καθώς και τα αδικήματα των άρθρων 159,
159Α, 235, 236, 237, 237Β, 375, 386, 386Α, 386Β,
390 Π.Κ. και 155 επ. του ν. 2960/2001 (Α 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των
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συμφερόντων, συνιστούν βασικά αδικήματα κατά
την έννοια του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α
139).».

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 9 παρ. 13

Είδος πράξης

Υπουργική
απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Ρύθμιση
ζητημάτων
δέσμευσης και
απαγόρευσης
εκποίησης
περιουσιακών
στοιχείων
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προβλέπεται η σύσταση νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή
δημόσιας υπηρεσίας.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

71

71

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν.4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλείται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη από την αύξηση του αριθμού των οργανικών
θέσεων δικαστικών λειτουργών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά εννέα (9), [κατά
τρεις (3) στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και κατά έξι (6) στο βαθμό του Εφέτη], η οποία
εκτιμάται στο ποσό των 480 χιλ. ευρώ περίπου συνολικά (130 χιλ. ευρώ από την καταβολή
μισθολογικών διαφορών και 350 χιλ. ευρώ από την καταβολή μισθοδοσίας στους
δικαστικούς λειτουργούς που θα καταλάβουν τις θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό). (άρθρο 16)
Η δαπάνη αυτή θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης του συνόλου των θέσεων (τόσο
λόγω των προαγωγών όσο και από την κάλυψη των κενών στον εισαγωγικό βαθμό) και θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ

