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          ΠΟΛ. 1127  
 

 

        ΠΡΟ :     Ω   Π.Γ. 

 

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηνπ λ. 3691/2008 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, θαη παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

Κνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λ. 3691/2008 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 166 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη παξέρνπκε ηηο 

αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

Η. ΓΔΝΗΚΑ  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηαμχ άιισλ: 

α) Δλζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. 173 Α΄), φπσο ίζρπαλ. 

β) Δλζσκαηψζεθαλ νξηζκέλεο πζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο 

(Financial Action Task Force – FATF), πνπ είλαη ν πιένλ αλαγλσξηζκέλνο δηεζλήο θνξέαο 

γηα ηε ζέζπηζε δηεζλψλ θξηηεξίσλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

γ) Δηζήρζεζαλ λέεο ζεκαληηθέο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ θαιχπηνπλ νξγαλσηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο.  
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δ) πγθεληξψζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ φιεο νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη 

νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2331/1995, φπσο ίζρπαλ, ζε έλα εληαίν θαη εχρξεζην θείκελν.   

 

ΗΗ. ΔΗΓΗΚΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ A΄ 

ΚΟΠΟ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΒΑΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ, ΟΡΗΜΟΗ, ΤΠΟΥΡΔΑ ΠΡΟΩΠΑ 

ην Κεθάιαην Α΄ νξίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ λφκνπ, ηα βαζηθά αδηθήκαηα θαη ηα 

ππνθείκελα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ ππφρξεα πξφζσπα.  

 

Άξζξν 1: θνπφο 

ην άξζξν 1 νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ν νπνίνο είλαη ε 

ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ 

αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πξνο ηνχην ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ Οδεγηψλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2331/1995, φπσο ίζρπαλ.  

 

Άξζξν 2: Αληηθείκελν 

Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 νξίδεηαη φηη αληηθείκελν ηνπ λφκνπ είλαη ε πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηά ηα αδηθήκαηα νξίδνληαη ζην λφκν 

απηφ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρνπλ.  

ηελ παξ. 2 νξίδνληαη νη πξάμεηο πνπ απνηεινχλ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ (μέπιπκα 

ρξήκαηνο) απφ ηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 (βαζηθά 

αδηθήκαηα) σο θαησηέξσ: 

α) Ζ κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ 

ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο 

ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

β) Ζ απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο φζνλ αθνξά ζηε θχζε, πξνέιεπζε, 

δηάζεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν φπνπ απηή απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή 

ηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Ζ απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ζπκκεηνρή ζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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δ) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε 

δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα.  

ε) Ζ ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ επηκέξνπο πεξηπηψζεηο θαη 

ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή νκάδα. 

Με ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ππάξρεη θαη φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε 

πεξηνπζία έιαβαλ ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχηαη ην 

θξηηήξην ηνπ δηπινχ αμηφπνηλνπ, δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα απνηεινχζαλ βαζηθφ 

αδίθεκα αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο.  

ηελ παξ. 4 νξίδεηαη φηη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ην αδίθεκα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 

Με ηελ παξ. 5 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε γλψζε, ε πξφζεζε ή ν ζθνπφο πνπ απαηηνχληαη 

σο ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ ησλ αδηθεκάησλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 κπνξνχλ 

λα ζπλάγνληαη θαη απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο.  

 

Άξζξν 3: Δγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – βαζηθά αδηθήκαηα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 νξίζηεθε φηη σο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη 

ε δηάπξαμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, θαινχκελα «βαζηθά 

αδηθήκαηα», ηα νπνία απαξηζκνχληαλ σο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ηε΄ ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη 

λφκνπ. 

Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πεξίπησζε ηε΄ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξηδφηαλ σο 

βαζηθφ αδίθεκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ απηνχ «θάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε 

πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο ην ειάρηζην φξην είλαη άλσ ησλ έμη κελψλ θαη 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πεξηνπζηαθφ φθεινο». πλεπψο, ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, πέξαλ 

ησλ θαθνπξγεκάησλ κε βάζε ηνλ πξνγελέζηεξν λ. 2331/1995, φπσο ίζρπε, πξνζηέζεθαλ 

θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα θαη ηα πιεκκειήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ειάρηζηε πνηλή 

θπιάθηζεο άλσ ησλ έμη κελψλ.  

Καηφπηλ απηψλ, κε βάζε ην λ. 3691/2008, ζηα βαζηθά αδηθήκαηα εληάρζεθαλ πιένλ 

ηα πην θάησ αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο ηνπ λ. 2523/1997, εθφζνλ απηά ηειέζηεθαλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3691/2008, δειαδή απφ 5/8/2008 θαη κεηά: 

 Σνπ άξζξνπ 17 γηα παξάιεηςε ππνβνιήο ή ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ 

έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ, 

θαζψο θαη γηα κε απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πινίσλ, εθφζνλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ δελ απνδφζεθε γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ππεξβαίλεη ηα 15.000 επξψ. 

 Σνπ άξζξνπ 18 γηα κε απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε ΦΠΑ θαη ελ γέλεη 

παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πνζφ ηνπ 

θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ ζπκςεθίζηεθε, επηζηξάθεθε 

ή δελ απνδφζεθε ππεξβαίλεη ηα 3.000 επξψ ζε εηήζηα βάζε. 
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 Σνπ άξζξνπ 19, παξ. 1, εδάθην δεχηεξν, φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

40 ηνπ λ. 3220/2004, γηα έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

αλχπαξθηε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηα 3.000 επξψ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ήδε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ 

λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3691/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ππάξρνπζα πεξίπησζε ηε΄ απηνχ αλαξηζκήζεθε ζε ηζ΄ θαη πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε 

ηε΄, κε ηελ νπνία νξίδνληαη πιένλ ξεηά σο «βαζηθά αδηθήκαηα» θαη ηα αδηθήκαηα ηεο 

θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 17, 18 θαη 19 ηνπ λ. 2523/1997, φπσο 

ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα αδηθήκαηα ιαζξεκπνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155, 156 θαη 

157 ηνπ λ. 2960/2001, φπσο επίζεο ηζρχνπλ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηα «βαζηθά 

αδηθήκαηα» εληάζζνληαη πιένλ, πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαη φιεο νη ινηπέο πεξηπηψζεηο έθδνζεο ή απνδνρήο εηθνληθψλ 

ηέηνησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο έθδνζεο πιαζηψλ θαη λφζεπζεο θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο απηψλ, εθφζνλ ηα ζρεηηθά αδηθήκαηα ηειέζηεθαλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3842/2010, δειαδή απφ 23/4/2010 θαη κεηά.  

 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.3842/2010 

πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 19 ηνπ λ.2523/1997, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νπνίαο ζεζπίζηεθαλ λέα αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο (πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο 

έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Π.Γ. 186/1992 ζηνηρείσλ ή κε ελεκέξσζεο ησλ 

πξφζζεησλ βηβιίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ Π.Γ., εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2523/1997, φπσο πιένλ απηή 

ηζρχεη) θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3842/2010, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ γηα 

αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 1/6/2010 θαη κεηά. Δπνκέλσο, απφ ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία νη πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο 

ζηα «βαζηθά αδηθήκαηα». 

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο κέρξη ηψξα πεξίπησζεο ηε΄ ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3691/2008, ε νπνία ήδε αλαξηζκήζεθε ζε ηζ΄, ζηα βαζηθά αδηθήκαηα θαηά 

ηε δηάηαμε απηή εληάζζνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην 

δεκφζην θαη ηξίηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, παξ. 1, πεξ. γ΄ ηνπ λ. 1882/1990, 

φπσο ηζρχνπλ, γηα ρξέε άλσ ησλ 120.000 επξψ (ζρεηηθέο νδεγίεο παξέρνληαη θαησηέξσ 

ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 29).   

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λ.3691/2008 φπσο αξρηθά ίζρπε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη 

Γηαπεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ (Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ.) σο πξνο ηελ απνζηνιή ησλ 

ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, πεξ. β΄ ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, έρνπλ ήδε δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο κε ηελ κε αξηζ. 1113941/20056/ΓΔ-Δ/ 

ΠΟΛ.1151/14.11.2008 εγθχθιην δηαηαγή, ε νπνία ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη σο έρεη. 

Πεξαηηέξσ νδεγίεο ελφςεη ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3842/2010 

δίλνληαη παξαθάησ ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 29. 
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εκεηψλεηαη φηη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ηειέζζεθαλ πξηλ ηηο 5/8/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ 13/12/2005 (έλαξμε ηζρχνο ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ βάζεη ηνπ λ. 3424/2005) κέρξη θαη 

4/8/2008, έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο κε ηηο εγθπθιίνπο ΠΟΛ. 1151/2008 θαη 1131/2006. 

 

Άξζξν 4: Οξηζκνί 

ην άξζξν 4 δίλνληαη νη ελλνηνινγηθνί νξηζκνί ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Έηζη, θαζνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ 

φξσλ “πεξηνπζία”, “πηζησηηθφ ίδξπκα”, “ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο”, 

“ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο”, “Δπηηξνπή”, “πξφζσπν”, “ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ”, 

“δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ”, “ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο”, “εηθνληθή ηξάπεδα”, 

“πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα”, “ινγαξηαζκφο πιάγηαο πξφζβαζεο”, “χπνπηε 

ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα”, “αζπλήζεο ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα”, “επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε” θαη “πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο”. 

 

Άξζξν 5: Τπφρξεα πξφζσπα 

ην άξζξν απηφ νξίδνληαη ηα ππφρξεα πξφζσπα, δειαδή ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, 

σο ππφρξεα πξφζσπα νξίδνληαη: 

 

α) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

β) Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

γ) Οη εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 

δ) Οη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ 

ε) Οη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο, νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, νη ινγηζηέο πνπ 

δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη ηδηψηεο ειεγθηέο 

ζη) Οη θνξνινγηθνί ή θνξνηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη εηαηξείεο θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ 

ζπκβνπιψλ 

δ) Οη θηεκαηνκεζίηεο θαη νη θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο 

ε) Οη επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ηα θαδίλν επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άιινη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ή θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα θαη πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

ζ) Οη νίθνη δεκνπξαζίαο 

η) Οη έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη ζε κεηξεηά θαη ε 

αμία ηεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, αλεμάξηεηα αλ απηή 

δηελεξγείηαη κε κία κφλν πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε  

ηα) Οη εθπιεηζηεξηαζηέο 

ηβ) Οη ελερπξνδαλεηζηέο 

ηγ) Οη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη αλεμάξηεηνη δηθεγφξνη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηάηαμε  

ηδ) Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη εκπηζηεχκαηα 

(trusts), εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ζη΄ θαη ηγ΄ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, ηα νπνία παξέρνπλ ζε ηξίηα κέξε θαηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηάηαμε 
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εκεηψλεηαη φηη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, λπλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη νη αληίζηνηρεο 

αξκφδηεο αξρέο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΦΟΡΔΗ 

ην Κεθάιαην Β΄ θαζνξίδνληαη νη δεκφζηνη θνξείο θαη πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ελφο 

λένπ ηδησηηθνχ θνξέα πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, παξάιιεια κε ηηο 

εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο. 

 

Άξζξν 6: Αξκφδηεο αξρέο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 νξίδεηαη φηη σο αξκφδηεο αξρέο λννχληαη νη 

δεκφζηεο αξρέο νη νπνίεο επνπηεχνπλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ηα ππφρξεα πξφζσπα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδνληαη νη θαηά ηα αλσηέξσ αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο 

είλαη: 

α) Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  
β) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  
γ) Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο  

δ) Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ  

ε) Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, λπλ Οηθνλνκηθψλ (Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ) 

ζη) Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηνπ λ. 3229/2004  

δ) Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, λπλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

ε) Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, λπλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο   

ζ) Ζ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νη 

νπνίνη αζθνχλ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο αιινδαπνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ εγθαζηζηνχλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα, γηα ηα εγθαηεζηεκέλα 

ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή. 

 

Δηδηθφηεξα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ) επνπηεχεη ηα αθφινπζα ππφρξεα πξφζσπα: 

- ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, 

- ηηο εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, 

- ηνπο θνξνινγηθνχο ή θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο θαη ηηο εηαηξείεο παξνρήο θνξνινγηθψλ 

ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ, 

- ηνπο ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηνπο ηδηψηεο 

ειεγθηέο, 

- ηνπο θηεκαηνκεζίηεο θαη ηηο θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, 
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- ηνπο νίθνπο δεκνπξαζίαο, 

- ηνπο εκπφξνπο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο (ζρεη. δηάη. πεξίπη. η΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 5), 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 1077797/20542/ΓΔ-Δ/8-6-2010 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 

- ηνπο εθπιεηζηεξηαζηέο, 

- ηνπο ελερπξνδαλεηζηέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, 

δηεπθξηλίδεηαη φηη απηέο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε δηάδνρν θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ 

παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αλεμαξηήησο αλ ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 3691/2008 

αλαθέξνληαη σο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ.1775/1988 ζεζκνζεηήζεθαλ νη εηαηξείεο παξνρήο 

επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, πιελ φκσο κε ην λ. 2367/1995 νη δηαηάμεηο απηέο θαηαξγήζεθαλ 

θαη φζεο απφ ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο επηζπκνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ππήρζεζαλ ζην λέν θαζεζηψο ηνπ λ. 2367/1995, ην νπνίν ζεζκνζέηεζε ηηο εηαηξείεο 

θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη νπζηαζηηθά δηεχξπλε ην πεδίν επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο ησλ «αξρηθψλ» εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.  

Βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ λ. 2367/1995, νη εηαηξείεο θεθαιαίνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ απνηεινχλ αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο 

δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην θαη αζθνχλ γεσξγηθή, βηνκεραληθή, εθκεηαιιεπηηθή, 

βηνηερληθή, μελνδνρεηαθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Δμαηξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

θηεκαηηθέο εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, αζιεηηθά ζσκαηεία θαη νξγαληζκνί 

θνηλήο σθέιεηαο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρείξεζεο απφ κία εηαηξεία θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο, θπξίσο κέζσ αχμεζήο ηνπ. Δλαιιαθηηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα δνζεί κε 

ηε κνξθή κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή εγγχεζεο γηα ηε ρνξήγεζε δαλείνπ ζηελ 

ππφ ρξεκαηνδφηεζε επηρείξεζε. Δπηδίσμε ησλ εηαηξεηψλ θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ είλαη λα ζπλεηζθέξνπλ σο ζηξαηεγηθνί εηαίξνη ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, ζηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο δνκήο 

θαη ζηελ αλάπηπμε θεξδνθνξίαο θαζψο θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

έξεπλα αγνξάο, ηελ αλάιπζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ θεθαιαηαθή ηνπο 

δηάξζξσζε, ηε ράξαμε αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε θαη γεληθά 

γηα θάζε άιιε ππεξεζία πξφζθνξε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο. Σειηθφο 

ζηφρνο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ είλαη ε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ επηθεξδψλ ζπκκεηνρψλ ηνπο θαη ελ ζπλερεία ε επαλεπέλδπζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αλαθεξφκελεο αλσηέξσ εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ θαη νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ εληάζζνληαη 

ελλνηνινγηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 

3, πεξ. ηζη΄ απηνχ, ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Δμάιινπ, ζχλνιν ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ζπληζηνχλ ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νκίινπο (ζρεη. ε παξ. 4 ηνπ άξζ. 4). 
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Σα παξαπάλσ δηεπθξηλίδνληαη θαζφζνλ γηα ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο, θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα, πξνβιέπνληαη 

επηκέξνπο εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηαδηθαζίεο απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ.  

 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνπο εκπφξνπο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, πνπ πξνβιέπνληαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, ήδε κε ηελ αξηζ. 

1077797/20542/ΓΔ-Δ/8-6-2010 (ΦΔΚ Β΄ 918 & B΄ 1057 – δηφξζσζε ζθάικαηνο) Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία 

εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, νξίδνληαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ 

απηψλ σο ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3691/2008 θαη ηεο πην πάλσ απφθαζεο, σο κεηξεηά λννχληαη ηδίσο ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη 

ηα θέξκαηα, αλεμάξηεηα αλ απηά θαηαβάιινληαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, ή θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο ηξφπνο εηεξνρξνληζκέλεο πιεξσκήο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθέο ή γξακκάηηα πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ζε 

ηξάπεδα γηα είζπξαμε). Δμάιινπ, σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο, ηνπ πειάηε θιπ., 

ζρεηηθέο αιιά θαη γεληθφηεξεο δηεπθξηλίζεηο παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζηελ αλάιπζε ηνπ 

άξζξνπ 12. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πην πάλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζεσξνχληαη ππφρξεα πξφζσπα ηνπ λ. 3691/2008 θαη 

έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ κφλν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε πειάηεο ηνπο 

πνπ γίλνληαη ζε κεηξεηά θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα αμίαο ηνπιάρηζηνλ 15.000 επξψ θαη φρη 

γηα ηηο ινηπέο ελ γέλεη ζπλαιιαγέο ηνπο κε πειάηεο ηνπο.  

 

Παξαδείγκαηα: 

 Δξγαζηήξην ρξπζνρνΐαο πσιεί ζε θνζκεκαηνπψιε πειάηε ηνπ (ρνλδξηθψο) 

θνζκήκαηα αμίαο 40.000 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 10.000 επξψ θαηαβάιινληαη ηελ ψξα ηεο 

αγνξάο ζε κεηξεηά (ραξηνλνκίζκαηα) θαη γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ 30.000 επξψ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ πειάηε ζρεηηθή επηηαγή. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηήξην ρξπζνρνΐαο δελ θαζίζηαηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ππφρξεν 

πξφζσπν ηνπ λ. 3691/2008, θαζφζνλ ηα θαηαβιεζέληα κεηξεηά είλαη θάησ ησλ 15.000 

επξψ (10.000 επξψ). πλεπψο δελ πθίζηαηαη γηα ην εξγαζηήξην θακία ππνρξέσζε εθ 

ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ γηα ηελ ππφςε ζπλαιιαγή.  

 Δπηρείξεζε εκπνξίαο απηνθηλήησλ πσιεί ιηαληθψο επηβαηηθφ Η.Υ. απηνθίλεην αμίαο 

80.000 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 5.000 επξψ θαηαβάιινληαη ζε κεηξεηά άκεζα κε ηελ 

αγνξά, 60.000 επξψ κέζσ επηηαγήο ηνπ πειάηε, 5.000 επξψ ζα θαηαβιεζνχλ επίζεο ζε 

κεηξεηά εληφο κελφο απφ ηεο αγνξάο ζην πιαίζην ζρεηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ πειάηε 

θαη ηα ππφινηπα 10.000 επξψ ζα θαηαβιεζνχλ κέζσ ηζφπνζεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνπ 

δελ ζα κεηαβηβαζζεί ζε ηξάπεδα πξνο είζπξαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε θαζίζηαηαη ππφρξεν πξφζσπν ηνπ λ. 3691/2008 γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή, θαζφζνλ ηα ζπλνιηθά θαηαβιεζέληα κεηξεηά, έζησ θαη ηκεκαηηθά, 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ (5.000 + 5.000 + 10.000 = 20.000 επξψ) θαη 

ζπλεπψο γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή ε ππφςε επηρείξεζε έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

εθ ηνπ λφκνπ απηνχ ππνρξεψζεηο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη σο αμία ζπλαιιαγήο γεληθψο λνείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηειηθή 

αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή ησλ νπνησλδήπνηε ηπρφλ επηβαξχλζεσλ πνπ 

βαξχλνπλ ηνλ πειάηε (π.ρ. ΦΠΑ θ.ιπ.).  

 

Με ηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ αξκφδησλ 

αξρψλ. 

ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε επνπηεία ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηεο σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ επηβάιιεη ν θνηλνπνηνχκελνο λφκνο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αηνκηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (πεξ. α΄), ν θαζνξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε κε ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπο επηκέξνπο ιεπηνκεξεηψλ θαη ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ (πεξ. 

β΄, δ΄), ε θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ψζηε απηά λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ λφκνπ (πεξ. γ΄, ε΄, ζη΄, η΄), ε δηελέξγεηα 

ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηνπίσλ, ζηα γξαθεία θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη (πεξ. ε΄), ε απαίηεζε απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θάζε 

ζηνηρείνπ ή δεδνκέλνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ (πεξ. ζ΄) θαη ε επηβνιή πεηζαξρηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα 

παξαβάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππφςε λφκν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 θαη 52 

(πεξ. ηα΄). 

Δηδηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, σο 

αξκφδηαο αξρήο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ αξκνδηφηεηάο 

ηεο θαη ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ (πεξ. ε΄, ζ΄, ηα΄), αζθνχληαη, παξάιιεια 

κε ην Σκήκα Δ΄ ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ, θαη απφ ηηο ειεγθηηθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 

Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.), Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ.) θαη 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ην θνξνινγηθφ έιεγρν 

ησλ θαηά πεξίπησζε ππφρξεσλ πξνζψπσλ (ζρεη. άξζξν 53, παξ. 2 θαη 3). 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

δηαθνξνπνηνχλ, κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

θνηλνπνηνχκελν λφκν γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα ή λα θαζνξίδνπλ πξφζζεηεο ή 

απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ θνηλνπνηνχκελν λφκν, 

εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ή απαηηείηαη θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζπγθξφηεζεο απφ νξηζκέλεο 

αξκφδηεο αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εηδηθήο ππεξεζηαθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηέο ππφρξεσλ πξνζψπσλ πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηνλ θνηλνπνηνχκελν λφκν. 

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο απηήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ήδε ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηε 

Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ λέν Σκήκα Δ΄.  

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ππνρξεψζεσλ θαη ηξφπνπ 

άζθεζεο αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ αξκφδησλ αξρψλ.    
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Άξζξν 7: Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ζπληζηάηαη ε «Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο» θαη θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδεηαη φηη έλαληη ηεο Δπηηξνπήο δελ ηζρχεη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ 

θαη ειέγρσλ ηεο, νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ, ρξεκαηηζηεξηαθφ, θνξνινγηθφ ή επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 212, 261 θαη 262 ηνπ Κ.Π.Γ. 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο (www.hellenic-fiu.gr) παξαηίζεληαη αλαιπηηθά, κεηαμχ 

άιισλ, ε ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο, νη 

απνθάζεηο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο θαη Καλνληζκνί ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θξαηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ ζρεκάησλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, θαζψο θαη ππνδείγκαηα αλαθνξάο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ απφ 

ππφρξεα πξφζσπα θ.ιπ.      

 

Άξζξν 8: Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, λπλ Οηθνλνκηθψλ, σο Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα 

ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη γηα ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο 

ρψξαο. 

Δπίζεο, θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Αξρήο θαη 

πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη, φηαλ 

απαηηείηαη, κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ.   

 

Άξζξν 9: Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ζπληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, λπλ Οηθνλνκηθψλ, επηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο 

ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο)» θαη θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο 

ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ην έξγν θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο. 

http://www.hellenic-fiu.gr/
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εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ Δπηηξνπή έρεη ήδε ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 

37341/Β.1908/23-7-2009 (ΦΔΚ 333 Τ.Ο.Γ.Γ.) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ.  

 

Άξζξν 10: Άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε, 

απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ίδην άξζξν δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνπο θνξείο, νξηζκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ή ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ή κε εκπνξηθέο, 

επηρεηξεκαηηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ ηελ εζληθή 

θαη ηε δηεζλή εκπεηξία σο δπλάκελεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδερνκέλσο γηα ζθνπνχο 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ρσξίο θίλδπλν εληνπηζκνχ 

ηνπο απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο (αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ, δηαζπλνξηαθφ θαη εζσηεξηθφ 

εκπφξην, ίδξπζε – ζχζηαζε θαη κεηαβνιέο εηαηξεηψλ ή εηαηξηθψλ ζρεκάησλ θάζε λνκηθήο 

κνξθήο, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηαηξείεο, νξγαληζκνί, νξγαλψζεηο θ.ιπ. θαζψο θαη 

επηδνηήζεηο, ρνξεγήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο απηψλ). Γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ 

πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαηά πεξίπησζε. 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε 

ππνρξέσζε γηα ηα Τπνπξγεία, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο θαη ηνπο άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο ηνπ ππφςε άξζξνπ λα αλαθέξνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 7 θάζε πεξίπησζε γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο ή ππφλνηεο απφπεηξαο ή 

δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο κπνξνχλ αξκνδίσο λα πξνβνχλ.  

 

Άξζξν 11: Φνξέαο δηαβνχιεπζεο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, λπλ Οηθνλνκηθψλ, εηδηθνχ Φνξέα απφ θνξείο 

εθπξνζψπεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο 

δηαβνχιεπζεο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Φνξέαο)» θαη 

νξίδεηαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη 

δξάζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη έρεη ήδε εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 37342/Β.1907/23-7-2009 (ΦΔΚ Β’ 1554) 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν αλσηέξσ 

θνξέαο θαη ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ 

ην Κεθάιαην Γ΄ πξνβιέπνληαη επαθξηβψο νη ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, δειαδή ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 θαη 

επνπηεχνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο θαηά ην άξζξν 6, σο πξνο ηελ 
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εθαξκνγή κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο (ζπλήζνπο ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο) ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο.  

 

Άξζξν 12: Πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο δένπζαο επηκέιεηαο  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ππφρξεα 

πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. πλνπηηθά, νη 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

α) Όηαλ ηα ππφρξεα πξφζσπα ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο.  

Ωο επηρεηξεκαηηθή ζρέζε λνείηαη ε επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαη 

ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ε νπνία αλακέλεηαη, θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο επαθήο, φηη ζα έρεη 

θάπνηα δηάξθεηα. 

Δμάιινπ, σο πειάηεο λννχληαη φινη νη πειάηεο γεληθά, δειαδή ηφζν νη πειάηεο – 

ηδηψηεο (ιηαληθέο πσιήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ) φζν θαη νη πειάηεο – έκπνξνη ή 

επηηεδεπκαηίεο γεληθά (ρνλδξηθέο πσιήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ), αλεμάξηεηα αλ 

πξφθεηηαη γηα εγρψξηνπο ή αιινδαπνχο πειάηεο (ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ή εμαγσγέο).   

β) Όηαλ ηα ππφρξεα πάληα πξφζσπα δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ ε 

αμία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπνησλδήπνηε ηπρφλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πειάηε 

(Φ.Π.Α. θ.ιπ.), αλέξρεηαη ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. 

 

Παξάδεηγκα: 

Οίθνο δεκνπξαζίαο πσιεί ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε, είηε ζην πιαίζην ηεο ίδηαο 

δεκνπξαζίαο είηε ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ δεκνπξαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη ηελ ίδηα ή θαη 

ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δηάθνξα επηκέξνπο έξγα ηέρλεο θαη ινηπά πνιχηηκα αληηθείκελα ζπλνιηθήο αμίαο 20.000 

επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο νίθνο δεκνπξαζίαο ππνρξενχηαη λα 

εθαξκφζεη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ 

επηκέξνπο έξγσλ ηέρλεο θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ. 

γ) ε θάζε πεξίπησζε γεληθψο πνπ ππάξρεη ππφλνηα γηα απφπεηξα ή δηάπξαμε 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 (λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).  

δ) Όηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν 

πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα 

εθαξκφδνπλ ηα κέηξα ζπλήζνπο, απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο, 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ σο πξνο ηνλ πειάηε, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

θεθάιαην απηφ. 
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Άξζξν 13: Μέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο 

Με ην άξζξν 13 θαζνξίδνληαη ηα κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ νθείινπλ 

λα εθαξκφδνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ξπζκίδνληαη ινηπά ζπλαθή 

ζέκαηα. Δηδηθφηεξα: 

ηελ παξ. 1 θαηαγξάθνληαη επαθξηβψο ηα αλσηέξσ κέηξα, ηα νπνία ζπλνπηηθά 

ζπλίζηαληαη ζε:  

(α) Πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε βάζεη εγγξάθσλ, 

δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο.  

(β) Πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ησλ πξαγκαηηθψλ 

δηθαηνχρσλ (δειαδή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ηειηθά 

αλήθεη ην λνκηθφ πξφζσπν-πειάηεο ή ην λνκηθφ ζρήκα ή ην θπζηθφ πξφζσπν γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή ή ε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηα εηδηθφηεξνλ 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ), ζπλερή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ιήςε εχινγσλ κέηξσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ (δειαδή ηεο πηζαλφηεηαο εκπινθήο ηνπ 

πειάηε ζε δηάπξαμε ή απφπεηξα δηάπξαμεο αδηθήκαηνο), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην 

ππφρξεν πξφζσπν έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ.  

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 1051027/20340/ΓΔ-Δ/20-4-2010 (Φ.Δ.Κ. Β΄ 605)  

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο 

πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, νξίδνληαη ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ησλ ηπρφλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ. 

(γ) πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζθνπφ θαη ηε ζθνπνχκελε θχζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε ή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

(δ) Δμέηαζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε ζπλαιιαγήο (ηδίσο πνιχπινθσλ ή 

αζπλήζηζηα κεγάισλ ή αζπλήζηζησλ γεληθά) ή δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο ή 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

(ε) Λήςε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέηξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε θαηάξηηζεο 

ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ 

δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πειάηε. 

(ζη) Άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, πξνθεηκέλνπ ηα ππφρξεα πξφζσπα λα 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα 

ηνλ πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ πξνέιεπζε ησλ 
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θεθαιαίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ππφρξεα πξφζσπα δηαζθαιίδνπλ επηπιένλ ηελ ηήξεζε 

ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ. 

 

Ζ παξ. 2 αθνξά ηελ εηδηθή ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ λα ζπλεθηηκνχλ θαη ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην πνπ 

δηαηεξεί ν ζπλαιιαζζφκελνο ζε απηά θαη ελδερνκέλσο ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ην ππφρξεν πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηε ζπλάθεηα θαη 

ζπκβαηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο ζπλαιιαγήο κε ην ραξηνθπιάθην ή ηα ραξηνθπιάθηα απηά.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ή 

ζπλαιιαζζφκελνπ, φηαλ απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 

δήισζε θαη λα απνδεηθλχεη, εθηφο απφ ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία, θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ, 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί. Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη 

ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ ζε θάζε πεξίπησζε λα εμαθξηβψλνπλ ηελ αιήζεηα θαη ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαιιφκελνο ή ζπλαιιαζζφκελνο 

δελ πξνβαίλεη ζηελ σο άλσ δήισζε, αιιά ππάξρεη βάζηκε ακθηβνιία γηα ην αλ ελεξγεί γηα 

δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 πξνβιέπεηαη ε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε 

κέηξσλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο 

δεκηνπξγεζνχλ ζε απηά ακθηβνιίεο γηα ην αλ νη ζπκβαιιφκελνη ή ζπλαιιαζζφκελνη 

ελεξγνχλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ζε πεξίπησζε βεβαηφηεηαο φηη νη ζπκβαιιφκελνη ή 

ζπλαιιαζζφκελνη δελ ελεξγνχλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ 

απηνί ελεξγνχλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ, ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο 

επηκέιεηαο φρη κφλν ζηνπο λένπο, αιιά θαη ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο, θαζψο θαη φηη κε 

απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο.   

Ζ  παξ. 6 αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θνηλψλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ, ηίηισλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ελψ ε 

παξ. 7 αθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ πιεξσηή ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ.    

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 νξίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν 

αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θνηλνπνηνχκελν λφκν βαξχλνπλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη φρη ην θπζηθφ. Αληίζεηα, αλ ην ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν αλαιακβάλεη 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο ή ζπλεξγαδφκελνο κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε 

ή ζπκθσλία κε κε ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν, ηφηε ην θπζηθφ πξφζσπν ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θνηλνπνηνχκελν λφκν, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ηελ θαηεγνξία ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηελ νπνία 

αλήθεη ην αλσηέξσ θπζηθφ πξφζσπν.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 πξνβιέπεηαη φηη αλ ζε κηα ζπλαιιαγή ή ζε ζεηξά 

ζπλδεφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζπκκεηέρνπλ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, δχν ή πεξηζζφηεξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ή άιια ππφρξεα πξφζσπα, ηφηε 

θαζέλα απφ απηά νθείιεη λα εθαξκφζεη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ (Δθαξκνγή δένπζαο επηκέιεηαο 

απφ ηξίηα κέξε). Πεξαηηέξσ, αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηδίσο ηζρχνπλ ηα 

αλσηέξσ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα δχλαληαη λα 

θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ πειάηε, ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ζπλαιιαγήο, ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ ηπρφλ εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Δπίζεο, νξίδεηαη 

φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε 

έθηαζε ησλ κέηξσλ είλαη αλάινγε κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

ηδίνπ λφκνπ, φηη εθαξκφδνπλ ηα κέηξα απηά κε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  

 

Άξζξν 14: Υξφλνο εθαξκνγήο δένπζαο επηκέιεηαο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. Δηδηθφηεξα: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε θαη 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

1, επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαηά ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ 

απηφ απαηηείηαη γηα λα κε δηαθνπεί ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ν 

θίλδπλνο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ελ 

ιφγσ δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ αξρηθή 

επαθή. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο ζχλαςεο αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππφρξεν πξφζσπν 

δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 1 ή ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ έσο γ’ θαη ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, δελ 

εθηειεί ηε ζπλαιιαγή, δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή δηαθφπηεη νξηζηηθά 

απηήλ θαη εμεηάδεη αλ ζπληξέρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο αλαθνξάο ζηελ Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 7. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά σο πξνο ηνπο δηθεγφξνπο. 

 

Άξζξν 15: Αλψλπκνη Λνγαξηαζκνί 

Σν άξζξν απηφ εηζάγεη ηελ απαγφξεπζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο ή βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ ρσξίο 

ην πιήξεο φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο (π.ρ. κπζηηθνχο ή αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο θ.ιπ.). 
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Άξζξν 17: Απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ππφρξεα 

πξφζσπα εθαξκφδνπλ απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε ιφγσ 

ρακειφηεξεο επηθηλδπλφηεηαο. Δηδηθφηεξα: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη 

δ’ ηνπ άξζξνπ 12, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

14, ηα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο, φηαλ ν πειάηεο είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ζε ηξίηε ρψξα ε νπνία επηβάιιεη ππνρξεψζεηο 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο πξνο απηέο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ θαη ην ίδξπκα ή ν νξγαληζκφο 

πνπ εδξεχεη ζηελ ηξίηε ρψξα ηειεί ππφ επνπηεία φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπ σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο.  

εκεηψλεηαη φηη, φπσο καο γλσζηνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 57950/Β 3099/12-12-

2008 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νη ηξίηεο ρψξεο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο δηθαηνδνζίαο νη νπνίεο, 

κε βάζε ζρεηηθή Κνηλή Θέζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δηαζέηνπλ 

ηζνδχλακν θαλνληζηηθφ πιαίζην κε απηφ πνπ επηβάιιεη ε αλσηέξσ Οδεγία είλαη νη εμήο: 

Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βξαδηιία, Καλαδάο, Υνλγθ Κνλγθ (Κίλα), Ηαπσλία, Μεμηθφ, Νέα 

Εειαλδία, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ηγθαπνχξε, Διβεηία, Νφηηνο Αθξηθή, Ζ.Π.Α., Γαιιηθέο 

ππεξπφληηεο πεξηνρέο (Mayotte, Νέα Καιεδνλία, Γαιιηθή Πνιπλεζία, Saint-Pierre-et-

Miquelon) θαη νη Οιιαλδηθέο ππεξπφληηεο πεξηνρέο Αληίιιεο θαη Αξνχκπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ θαηαγξαθή ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε ππφ ην πξίζκα 

εμειίμεσλ θαη λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη 

δ’ ηνπ άξζξνπ 12, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

14, ηα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο επαιήζεπζεο (φκσο απαηηείηαη 

πηζηνπνίεζε) ηεο ηαπηφηεηαο φηαλ νη πειάηεο είλαη: 

(α) εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

(β) εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο 

αμίεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα θαηά πεξίπησζε νξηδφκελα,  

(γ) ειιεληθή δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή επηρείξεζε ή 

νξγαληζκφο πνπ αλήθεη θαηά 51% ηνπιάρηζηνλ ζην Γεκφζην, 

(δ) δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνη νξγαληζκνί νη νπνίνη πιεξνχλ (αζξνηζηηθά) φια ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 

i.  ηνπο έρεη αλαηεζεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα ζχκθσλα κε ηε πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο γηα ηηο Κνηλφηεηεο ή ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην, 

ii.  ε ηαπηφηεηά ηνπο είλαη δεκνζίσο γλσζηή, δηαθαλήο θαη θαζνξηζκέλε, 

iii.  νη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη ινγηζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο είλαη δηαθαλείο, 

iv.  είηε είλαη ππφινγνη ζε θνηλνηηθφ ζεζκηθφ φξγαλν ή ζε αξρέο θξάηνπο-κέινπο, είηε 

εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2 ηα ππφρξεα πξφζσπα θξνληίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ψζηε 

λα θξίλνπλ εάλ ν πειάηεο κπνξεί λα εμαηξεζεί θαηά ηελ έλλνηα ησλ ελ ιφγσ παξαγξάθσλ 

θαη απνθαζίδνπλ βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη 

κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ δχλαληαη λα εμεηδηθεχνληαη νη επαξθείο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 πξνβιέπεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ 

θαη δ’ ηνπ άξζξνπ 12, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

14 φζνλ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο δσήο πνπ ζπλάπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζπληαμηνδνηηθέο 

παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο ζπκβάζεηο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο πνπ ζπλάπηνληαη 

βάζεη ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ην 

ειεθηξνληθφ ρξήκα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3148/2003 

ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαηά πεξίπησζε νξίδνληαη ζην 

λφκν. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα θαζνξίδνπλ 

κε απνθάζεηο ηνπο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ ηεο 

πεξίπησζεο  δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 18: Με αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα απαγνξεχεηαη λα 

εθαξκφδνπλ ηελ απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17, ηα νπνία 

εδξεχνπλ ζε ηξίηε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ζε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ (κε 

αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο). πλεπψο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα εθαξκφδεηαη πάληα είηε ε 

ζπλήζεο δένπζα επηκέιεηα (άξζ. 13) είηε αθφκε θαη απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα (άξζ. 19, 

20, 21, 22), αλάινγα κε ηα δεδνκέλα.   

εκεηψλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ηέηνηα απφθαζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.  

 

Άξζξν 19: Μέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο απφ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, απμεκέλσλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, επηπιένλ απηψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14.  

Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηα ππφρξεα πξφζσπα εθηηκνχλ φηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο νθείινπλ:  

α) λα εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηα κέηξα πνπ νξίδνληαη θαηά 

ηα άξζξα 20 (πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ή ρξήζεο 
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λέσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ), 21 (πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο, αθνξνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη 22 (πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ κε 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα),  

β) λα ιακβάλνπλ θάζε άιιν πξφζθνξν κέηξν πνπ απνθαζίδεη ε αξκφδηα αξρή ηνπο 

γηα ηελ απνηξνπή ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηκεινχο 

εμέηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε, ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ηνπ 

πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο, ησλ ζπγγελψλ, ζπδχγσλ, 

ζπληξφθσλ θαη ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ησλ αλσηέξσ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία 

έηε. 

εκεηψλεηαη ζρεηηθψο φηη ε FATF, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ επηκέξνπο 

ρσξψλ σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πζηάζεηο ηεο, εθδίδεη Γεκφζηα Αλαθνίλσζε 

γηα ηηο ρψξεο έλαληη ησλ νπνίσλ ηα θξάηε-κέιε ηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα 

απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο. Πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο κε ζπκκνξθνχκελεο ή κε 

ζηξαηεγηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε 

πειάηεο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα 

εθαξκφδνπλ κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο. Όζνλ αθνξά ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

κε ηθαλνπνηεηηθφ θαζεζηψο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη ζπλαιιαζζφκελνη κε πειάηεο απφ απηέο ηηο ρψξεο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ειιείςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηε FATF γηα θάζε 

κία απφ απηέο θαη λα εθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο ειινρεχνπλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο.  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 3, πεξ. ε΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα ελεκεξψλνπλ ηα επνπηεπφκελα 

απφ απηέο ππφρξεα πξφζσπα γηα πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε ρσξψλ πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο FATF.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, σο αξκφδηα 

αξρή, ζα ελεκεξψλεη ηνπο θνξείο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο Γεκφζηεο Αλαθνηλψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηε FATF. Σα πιήξε θείκελα 

ησλ Αλαθνηλψζεσλ απηψλ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο FATF www.fatf-gafi.org . 

 

Άξζξν 20: πλαιιαγέο ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε – Κίλδπλνη απφ 

λέα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 πξνβιέπεηαη ε ιήςε απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα 

εηδηθψλ θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνο αληηζηάζκηζε ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ζπλαιιαγέο πνπ δηεμάγνληαη ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε, ηδίσο 

κέζσ λέσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα ππφρξεα πξφζσπα πξέπεη ηδίσο λα 

εθαξκφδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ κέηξα: 

(α) δηαζθαιίδνπλ φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε επαιεζεχεηαη κε πξφζζεηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα, δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο, 

http://www.fatf-gafi.org/
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(β) ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ ή απαηηνχλ επηβεβαησηηθή πηζηνπνίεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

(γ) δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξψηε πιεξσκή ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο έρεη αλνηρζεί επ’ νλφκαηη ηνπ πειάηε ζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπιένλ, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε 

πξντφλ ή ζπλαιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επλνήζεη ηελ αλσλπκία θαη ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο 

ή απφ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ζρέδηα δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 θαη ιακβάλνπλ θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ απνηξνπή απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Άξζξν 22: Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο απμεκέλσλ κέηξσλ 

επηκέιεηαο απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ή επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο 

κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4. 

Δηδηθφηεξα: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα θαη επηζεκαίλεηαη φηη νη θαηεγνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ’ έσο ε’ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ δελ αθνξνχλ 

πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ελδηάκεζεο ή ρακειέο ζέζεηο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β’ έσο δ’ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηα ιεηηνπξγήκαηα πνπ αζθνχληαη ζε θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 νξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο «άκεζνπο ζηελνχο ζπγγελείο» θαη ζηα «πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο ζηελνί 

ζπλεξγάηεο». 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 νξίδεηαη φηη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απμεκέλσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, αλάινγα κε ην βαζκφ 

θηλδχλνπ, δελ ζεσξείηαη ππνρξεσηηθά σο πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν ην πξφζσπν 

πνπ παχεη λα θαηέρεη ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαηά ηελ έλλνηα ηεο σο άλσ 

παξαγξάθνπ 1 γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 νξίδνληαη ηα απμεκέλα κέηξα επηκέιεηαο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ή επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο κε 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 έσο 5. Σα κέηξα 

απηά έρνπλ σο εμήο: 

α) εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, γηα λα 

θαζνξίδνπλ εάλ ν πειάηεο είλαη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν, 

β) εμαζθάιηζε έγθξηζεο απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο – 

ππφρξενπ πξνζψπνπ γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα 

πξφζσπα, 
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γ) ιήςε επαξθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πεγήο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ζηα νπνία αθνξά ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ε ζπλαιιαγή, 

δ) δηελέξγεηα εληζρπκέλεο θαη ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 πξνβιέπεηαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη κε 

απνθάζεηο ηνπο λα εμεηδηθεχνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 νξίδεηαη φηη ζηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, δειαδή ηα 

εκεδαπά απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξφζσπα. ηα πξφζσπα απηά εθαξκφδνληαη ηα κέηξα 

ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο, θαζφζνλ ππάγνληαη ζε έιεγρν ηνπ «πφζελ έζρεο» θαη ζε 

δεκφζην έιεγρν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΑΠΟ ΣΡΗΣΑ ΜΔΡΖ 

ην θεθάιαην Γ΄ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ησλ ηξίησλ κεξψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη νξηζκέλα ππφρξεα πξφζσπα γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηε δηελέξγεηα δένπζαο επηκέιεηαο ελφο «θνηλνχ» ηνπο πειάηε.  

 

Άξζξν 23: Δπηιέμηκα ηξίηα κέξε θαη ππνρξεψζεηο ηνπο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δειαδή θαη’ αξρήλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 πεξί δένπζαο επηκέιεηαο. Σα ηξίηα κέξε πξέπεη λα έρνπλ σο πειάηε απηφλ 

πνπ ζπζηήλνπλ ή εηζάγνπλ ζην ππφρξεν πξφζσπν θαη λα αζθνχλ δηαξθψο ηε δένπζα 

επηκέιεηα πνπ πξνβιέπεη ν θνηλνπνηνχκελνο λφκνο σο πξνο ηνλ πειάηε απηφλ. Ζ ηειηθή, 

φκσο, επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πην πάλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ 

εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ην πξφζσπν ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ηξίην κέξνο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 θαζνξίδνληαη ηα ζεσξνχκελα σο ηξίηα κέξε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ θαη πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο 

απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ βαζίδνληαη ζε ηξίην κέξνς ηεο άκεζεο παξνρήο εθ κέξνπο 

ηνπ θάζε πιεξνθνξίαο ή ζηνηρείνπ πνπ δεηνχλ ηα ππφρξεα πξφζσπα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πειάηε, ηπρφλ ηξίην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ 

δηθαηνχρν. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο 

κε ηνλ πειάηε. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 νξίδνληαη σο ππφρξεα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζε ηξίην κέξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

ηελ ίδηα παξάγξαθν νξίδεηαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ ππφρξεσλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δχλαληαη κε απνθάζεηο ηνπο λα νξίδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο 
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πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο επνπηεπφκελα απφ απηέο πξφζσπα δχλαληαη λα βαζίδνληαη 

ζε ηξίην κέξνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππφςε άξζξνπ. 

 

Άξζξν 24: Καζεζηψο ηξίησλ ρσξψλ    

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ππφρξεα πξφζσπα 

δχλαληαη λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο.  

πγθεθξηκέλα, ε παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ακνηβαίαο 

ελεκέξσζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη ηξίηε ρψξα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη θχιαμεο αξρείσλ 

ζχκθσλσλ ή ηζνδχλακσλ κε απηά πνπ ζεζπίζζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2005/60/ΔΚ θαη ηα 

πξφζσπα απηά ππφθεηληαη ζε επνπηεία φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ίδηαο σο άλσ νδεγίαο. Ζ Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή ελεκεξψλεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηηο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο δηαβηβάδνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηα 

ππφρξεα πξφζσπα κε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ 

εθηηκήζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ δελ είλαη δεζκεπηηθέο. 

Με ηελ παξ. 2 νξίδεηαη φηη φηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδεη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ, απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηξίηεο 

ρψξαο σο κε αμηφπηζηεο θαζφζνλ δελ πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, απαγνξεχεηαη 

ζηα ππφρξεα πξφζσπα λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε απφ ηε ρψξα απηή γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ (ζρεη. θαη ην άξζ. 18). ηελ 

πεξίπησζε απηή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ έθδνζε 

ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.  

 

Άξζξν 25: Δμαηξέζεηο θαη απνθάζεηο αξκφδησλ αξρψλ 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πην πάλσ αλαθεξφκελνπ άξζξνπ 23. Με ην ίδην άξζξν παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδηνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ ππφςε Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ E΄ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

ην Κεθάιαην Δ΄ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο ππνρξέσζεο αλαθνξάο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 θάζε γεγνλφηνο ή θαηάζηαζεο αζπλήζνπο ή 

χπνπηεο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη επηβάιιεηαη ε αξρή 

ηεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο σο άλσ αλαθνξέο.    

 

 

Άξζξν 26: Αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη νη 

ππάιιεινί ηνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, νθείινπλ: 
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α) λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία, φηαλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, 

επηρεηξείηαη λα δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηίαο,  

β) λα παξέρνπλ ακειιεηί ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπο θαη 

ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο απηψλ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ε΄, ζη΄ θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, δειαδή νη νξθσηνί ειεγθηέο – 

ινγηζηέο, νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ, νη ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη ηδηψηεο ειεγθηέο, νη θνξνινγηθνί ή θνξνηερληθνί 

ζχκβνπινη θαη νη εηαηξείεο θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη νη 

ζπκβνιαηνγξάθνη θαη δηθεγφξνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο σο άλσ πεξίπησζεο ηγ΄, δελ ππφθεηληαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ή ζρεηηθά κε πειάηε ηνπο, θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηθήο ζέζεο ηνπ 

πειάηε ή φηαλ ηνλ ππεξαζπίδνληαη ή ηνλ εθπξνζσπνχλ ζην πιαίζην ή ζρεηηθά κε δίθε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ θίλεζε ή ηελ απνθπγή δίθεο, αλεμαξηήησο 

αλ νη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε δίθε. 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 αλαθέξνληαη ζε ζπλαθή κε ηηο παξαπάλσ 

ππνρξεψζεηο ζέκαηα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο ειιεληθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιε ρψξα, 

θαζψο θαη ζηελ αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νκίινπο. 

 

Άξζξν 27: πλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ - Απνθπγή ζπλαιιαγψλ  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 αλαθέξνληαη ζηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία 

θαη ζηηο ππνρξεψζεηο επί ζπλαιιαγψλ πςεινχ θηλδχλνπ ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, εθφζνλ έρεη νξηζζεί δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα απνθεχγνπλ ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα ηηο 

νπνίεο γλσξίδνπλ ή ππνπηεχνληαη φηη ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2, εθηφο αλ ε 

σο άλσ απνθπγή είλαη αδχλαηε ή ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηε δίσμε ησλ πειαηψλ, ησλ 

πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ή ησλ πξνζψπσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ νη 

πειάηεο, νπφηε ηα σο άλσ ππφρξεα πξφζσπα εθηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο, αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 7.  
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Άξζξν 28: Τπνρξέσζε αλαθνξάο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 

αγνξψλ  

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζε ππνρξεψζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

γηα ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7, θαζψο θαη ζε ππνρξεψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ (κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.ιπ.) θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ 

επνπηεχνπλ ηηο ελ ιφγσ αγνξέο.   

Μεηαμχ άιισλ, κε ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ 

ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζε ππφρξεα πξφζσπα πιεξνθνξεζνχλ ή δηαπηζηψζνπλ κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 

2 θαη 3.  

Σα παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη φηη αθνξνχλ θαη ηηο Γ.Ο.Τ. θαζψο θαη ηα Διεγθηηθά 

Κέληξα (Π.Δ.Κ., Γ.Δ.Κ.), θαζψο, φπσο θαησηέξσ ζην άξζξν 53 αλαιπηηθά αλαθέξεηαη, θαη 

νη ππεξεζίεο απηέο θαζίζηαληαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3691/2008 ζηα 

ππφρξεα πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη θαηά ην άξζξν 6 απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε ζρεηηθή ελεκεξσηηθή αλαθνξά ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ 

Διεγθηηθνχ Κέληξνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ζα θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γηεχζπλζε 

Διέγρνπ – Σκήκα Δ΄. 

 

Άξζξν 29: Τπνβνιή αλαθνξψλ γηα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά αδηθήκαηα  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξψλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη εηδηθά γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη γηα ηα ινηπά αδηθήκαηα αξκνδηφηεηαο ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ 

Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.), λπλ ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), πνπ ππάγνληαη 

ζηα βαζηθά αδηθήκαηα. 

Δηδηθφηεξα: 

- Ζ πεξίπησζε α΄ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο – 

ζέκαηα ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη ζηελ αθνινπζνχκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

- ηελ πεξίπησζε β΄ νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

(Γ.Ο.Τ.) θαη ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ.), 

φηαλ επηιακβάλνληαη ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 7 θαη ζην .Γ.Ο.Δ. κέζσ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ 

Διεγθηηθψλ Κέληξσλ έρνπλ ήδε δνζεί κε ηελ κε αξηζ. 1113941/20056/ΓΔ-Δ/ ΠΟΛ.1151/14-

11-2008 εγθχθιην δηαηαγή, ε νπνία ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη σο έρεη.  

Πεξαηηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη νη ίδηεο σο άλσ νδεγίεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εγθπθιίνπ 

ΠΟΛ.1151/14-11-2008 ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο πεξηπηψζεηο πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ 

πιένλ ζπληζηνχλ «βαζηθά αδηθήκαηα» βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

77 ηνπ λ. 3842/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ (ζρεηηθέο νη δηεπθξηλήζεηο πνπ παξέρνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 3). πλεπψο, 

πέξαλ ησλ αλαθνξψλ, νη νπνίεο ήδε απνζηέιινληαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 
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Διέγρσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ, ζα πξέπεη πιένλ λα 

απνζηέιινληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα αλαθνξέο θαη γηα ηηο σο άλσ 

λέεο πεξηπηψζεηο πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηεο ίδηαο σο άλσ 

εγθπθιίνπ. 

Δπηπιένλ, αλάινγεο αλαθνξέο ζα απνζηέιινληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 25, παξ. 1, πεξ. γ΄ ηνπ λ. 1882/1990, φπσο 

ηζρχνπλ (ζρεηηθέο νη δηεπθξηλήζεηο ζην άξζξν 3). 

πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ αλαθνξέο ζα απνζηέιινληαη γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθά 

ρξέε απφ θάζε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ θ.ιπ., άλσ ησλ 

120.000 επξψ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηα πθηζηάκελα ζηε Γ.Ο.Τ. ζηνηρεία (π.ρ. 

δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θ.ιπ.) θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ή λα ππνθξχπηεηαη 

πεξηνπζηαθφ φθεινο (π.ρ. αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε ή ηε 

ζχδπγν ή ην ζχδπγν ή ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε θ.ιπ.) ή φηη, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε 

πεξηνπζηαθνχ νθέινπο, ππήξρε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο ε νπνία θαη 

δελ έγηλε.   

εκεηψλεηαη φηη ε ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζε ηπρφλ δηεπθφιπλζε θαηαβνιήο ή ξχζκηζε 

ρξεψλ δελ απνηειεί ιφγν κε εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, αιιά ζα πξέπεη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο λα ζπλεθηηκψληαη φιεο νη πην πάλσ παξάκεηξνη. Γηεπθξηλίδεηαη, εμάιινπ, 

φηη ηα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ γηα αδηθήκαηα ρξεψλ απφ 5/8/2008 θαη κεηά.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεξεζηψλ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα αλαθνξάο (ηξνπνπνηεκέλν Τπφδεηγκα 2, ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί νη 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ λ.3842/2010, θαζψο θαη 

Τπφδεηγκα 3 γηα ηα αδηθήκαηα κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο). 

- ηελ πεξίπησζε γ΄ νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα, πιελ ησλ δηθεγφξσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία σο πξνο ην ζέκα απηφ, ππνβάιινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα. Τπνδείγκαηα αλαθνξάο, θαηά πεξίπησζε, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ( www.hellenic-fiu.gr ). 

 

Άξζξν 30: Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλαθεξφλησλ  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 νξίδεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, λπλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ή κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ κπνξεί 

λα νξίδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ππφρξεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνπλ αξκνδίσο ηηο ππφλνηέο ηνπο γηα 

απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2, απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζε απεηιέο ή 

ερζξηθέο ελέξγεηεο. 

 

Άξζξν 31: Απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα, νη 

ππάιιεινη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπο θαη ηα ππφρξεα θπζηθά πξφζσπα απαγνξεχεηαη 

λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ εκπιεθφκελν πειάηε ή ζε ηξίηνπο φηη δηαβηβάζηεθαλ αξκνδίσο ή 

δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ή φηη δηεμάγεηαη ή ελδέρεηαη ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα 
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αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη σο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαζψο θαη γηα άιινπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ γλσξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Με ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβηάδνπλ απφ πξφζεζε ην θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

εκεηψλεηαη φηη ν ιφγνο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη θαη ζε δηεζλέο θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζεκαληηθφ κέιεκα είλαη ε εδξαίσζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνπλ ζα 

παξακείλνπλ θαηά θαλφλα απφξξεηεο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ 

αλαθνξψλ νδεγεί ζπλήζσο ζε πνηληθή δίσμε. Γελ ππάξρεη, ζπλεπψο, θαλέλαο ιφγνο λα 

πιεξνθνξεζεί ν πειάηεο ηνλ νπνίν αθνξά ε αλαθνξά φηη έγηλε αλαθνξά γη’ απηφλ, εθφζνλ 

δελ ζα δνζεί θακία ζπλέρεηα ζηελ ππφζεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε αλαθνξά νδεγεί 

ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηεο δηθαηνζχλεο, νη ιφγνη 

απαγφξεπζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί, αλ θαη δηαθνξεηηθνί, θαζφζνλ ν εξεπλψκελνο κπνξεί 

λα απνζχξεη ή λα απνθξχςεη θεθάιαηα θαη λα εμαθαλίζεη απνδείμεηο, δπζρεξαίλνληαο ην 

εξεπλεηηθφ θαη αλαθξηηηθφ έξγν.   

 

Άξζξν 32: Δμαηξέζεηο ηεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, νξίδνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ελ 

ιφγσ απαγφξεπζε: 

1) ε γλσζηνπνίεζε αξκνδίσο πιεξνθνξηψλ αλαθεξφκελσλ ζηα άξζξα 26 έσο 29 εληφο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ή πξνο ηνλ εηζαγγειέα απφ 

ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 31 πξφζσπα, ε νπνία δελ απνηειεί παξάβαζε ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ, νχηε θαη θακίαο άιιεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα θαθφβνπιε ελέξγεηα (παξ. 1),   

2) ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ: α) εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο θαη αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν, β) εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζε ηξίηε «αμηφπηζηε» ρψξα 

(ζρεη. θαη ην άξζ. 17, παξ. 1) θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν (παξ. 2),  

3) ε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄, 

ζη΄, θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ, ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ή ηξίησλ «αμηφπηζησλ» 

ρσξψλ, εθφζνλ αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, είηε κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε φρη, ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ ή δηθηχνπ (παξ. 3), 

4) ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, 

ε΄, ζη΄ θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, λνκηθψλ ή θπζηθψλ, πνπ εδξεχνπλ ή 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ή ζε ηξίηε 

«αμηφπηζηε» ρψξα, κε εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή επαγγεικαηηθφ θιάδν, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηνλ ίδην 

πειάηε θαη ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη αληαιιαζζφκελεο 
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πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 4), 
5) ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο επί δηθεγφξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ (παξ. 5). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 πξνβιέπεηαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα 

εμεηδηθεχνπλ κε απνθάζεηο ηνπο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Άξζξν 33: Με αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη απαγφξεπζε δηαβίβαζεο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ ππφρξεσλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ 

ηπρφλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ (κε αμηφπηζηεο 

ηξίηεο ρψξεο, ζρεη. θαη ην άξζ. 18). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΦΤΛΑΞΖ ΑΡΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ην Κεθάιαην Σ΄ νξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθχιαμε απφ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο (αξκφδηεο αξρέο άξζξνπ 6 θ.ιπ.).   

 

 

Άξζξν 35: Φχιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ππφρξεα πξφζσπα  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα θπιάζζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην νξηδφκελν θαηά πεξίπησζε ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε έξεπλα ή δηεξεχλεζε ελδερφκελεο απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπο ή 

θάζε άιιε αξκφδηα δεκφζηα αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγγειηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

αξρψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα θπιάζζνπλ: 

α) ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη επαιήζεπζήο ηνπο θαηά 

ηε ζχλαςε θάζε είδνπο ζχκβαζεο (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 1051027/20340/ΓΔ-Δ/20-4-2010 

Α.Τ.Ο.), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε, 

β) ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ, κε βάζε ηα νπνία έγηλε 

ε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, θαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

παξαζηαηηθά θάζε είδνπο ζπλαιιαγψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ κεηά 

ην ηέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε ζπλαιιαγήο,  
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γ) ηα εζσηεξηθά έγγξαθα εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ πνπ αθνξνχλ 

εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αλσηέξσ αδηθεκάησλ ή αλαθεξζείζεο ή κε ππνζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε  εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ηνπ 

πειάηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο σο άλσ ππνζέζεηο, 

δ) ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο, εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο κε 

ηνπο πειάηεο, φπσο απηά δχλαηαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα θπιάζζνληαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ην αλαθεξφκελν θαηά 

πεξίπησζε ρξνληθφ δηάζηεκα, εθηφο αλ απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθήο απφθαζεο 

επηβάιιεηαη ε θχιαμή ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, γηα ηα εθδηδφκελα παξαζηαηηθά ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. ηζρχεη ν κεγαιχηεξνο ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα απηνχ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ).  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην ππφρξεν πξφζσπν λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζε αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7, ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο 

αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο γηα ηελ αλαδξνκηθή απεηθφληζε ηεο ζεηξάο ζπλαιιαγψλ. 

 

Άξζξν 36: Φχιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ζπγαηξηθέο θαη 

ππνθαηαζηήκαηα ζε άιιεο ρψξεο 

Με ην άξζξν 36 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ λα εθαξκφδνπλ ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο θαη ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ζε άιιεο ρψξεο κέηξα, φζνλ αθνξά ζηε θχιαμε αξρείσλ 

θαη ζηνηρείσλ, ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35. Δπηπιένλ, 

ξπζκίδνληαη ινηπά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηπρφλ πεξηπηψζεηο ηξίησλ θξαηψλ, εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ επηηξέπνπλ, πιήξσο ή κεξηθψο, ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απηψλ. 

 

Άξζξν 37: Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 νξίδεηαη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο θαη ηαρέσο ζε αίηεκα ή εξψηεκα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7, 

ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπο ή άιισλ αξκνδίσλ δεκφζησλ αξρψλ, σο πξνο ην εάλ δηαηεξνχλ ή 

είραλ δηαηεξήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ην είδνο απηήο θαη γηα θάζε ζρεηηθή 

ζπλαιιαγή. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο δχλαηαη λα 

εμεηδηθεχνληαη θαη γηα ηα ινηπά ππφρξεα πξφζσπα κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

ηνπο.  
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Άξζξν 38: πιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

δεκφζηεο αξρέο 

ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη ηήξεζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο ζε ηνκείο ή ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηα νπνία θαη ζπγθεληξψλεη ε Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή αλά 

εκεξνινγηαθφ εμάκελν.  

εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ πνπ έρνπλ ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε 

είλαη θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο. πλεπψο, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα 

(Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ.) ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα ηεξνχλ ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ 

ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνπλ πεξαηηέξσ ηε Γ/λζε Διέγρνπ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, ζε κεληαία βάζε, γηα ηα ζρεηηθά δεδνκέλα. 

Πξνο ηνχην νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ηε ζρεηηθή 

θφξκα πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην site ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ http://10.16.5.21, ζην εζσηεξηθφ 

δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπκπιεξσκέλε κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή ζπλνιηθά κεληαία 

δεδνκέλα, κέρξη ηελ 5ε εκέξα ηνπ ακέζσο επφκελνπ κήλα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ακέζσο 

πξνεγνχκελνπ θάζε θνξά κήλα. Ζ θφξκα απηή ζα απνζηέιιεηαη αθφκα θαη αλ ηα δεδνκέλα 

είλαη κεδεληθά. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή, ε ελ ιφγσ θφξκα ζα απνζηαιεί κέρξη ηελ 

15/1/2011 γηα ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα κέρξη 31/12/2010 . 

Δπλφεην είλαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα 

ζπλερίζνπλ λα απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, ζε έληππε 

κνξθή, ηηο αλαθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

29 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ (ζρεη. ε εγθ. ΠΟΛ. 1151/2008 θαη νη νδεγίεο ηνπ άξζ. 29 ηεο 

παξνχζαο). 

Πεξαηηέξσ, ζην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο 

ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ νξηζκέλεο δεκφζηεο αξρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ, γηα ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ην Κεθάιαην Ε΄ αλαπηχζζνληαη νξηζκέλα κέηξα εθαξκνγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ φπσο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε δεκηνπξγία δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 

θνηλνπνηνχκελν λφκν. 

 

Άξζξν 40: πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο θχζεσο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ επηηξέπεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο θχζεσο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε δεκφζηνπ θνξέα, πξνο 

ην ζθνπφ δε απηφ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θνηλψλ ή κε. 
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εκεηψλεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 

νξίδεηαη φηη νη εκπιεθφκελνη θνξείο δχλαληαη λα δηελεξγνχλ θνηλνχο ειέγρνπο γηα ππνζέζεηο 

θνηλήο αξκνδηφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ θνηλνπνηνχκελν λφκν. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8, δχλαηαη λα αληαιιάζζνληαη θαη 

πιεξνθνξίεο απνθηεζείζεο κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο απφ αληίζηνηρεο αιινδαπέο 

αξρέο ή θνξείο, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο.    

 

Άξζξν 41: Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ξπζκίδνληαη ζέκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα:   

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

εθαξκνγήο επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε ηε δένπζα 

επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηελ αλαθνξά χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηε θχιαμε αξρείσλ, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ηε 

ζπλερή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ψζηε λα 

πξνιακβάλνπλ θαη λα εκπνδίδνπλ ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2. 

Ζ παξ. 2 αλαθέξεηαη ζε ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ σο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο, εθφζνλ απηέο είλαη 

ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ, αλάινγα θαη κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή  αιινδαπή λνκνζεζία.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο ινηπψλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ, εθηφο δειαδή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, λα εμεηδηθεχνπλ κε απνθάζεηο ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

 

Άξζξν 42: Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε 

Σν άξζξν απηφ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ γηα ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ ελεκέξσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζήο ηνπο.  

 

Άξζξν 43: Πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγγξαθήο ζε κεηξψν 

Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 εηζάγεηαη ε πξφβιεςε άξλεζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

γηα ρνξήγεζε αδεηψλ ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ή εγγξαθήο ζε κεηξψν ζηα ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα, εάλ δελ έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη εληηκφηεηα ησλ πξνζψπσλ 

πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ειέγρνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ή ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ απηψλ. 

Ζ παξ. 2 αλαθέξεηαη ζηα γξαθεία πιεξσκψλ θαη εκβαζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ Οδεγία 2007/64/ΔΚ θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   
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Άξζξν 44: Αξκφδηα ζηειέρε –Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Οκίισλ 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ απφ 

θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ελφο δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, ζην 

νπνίν ηα άιια δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη αλαθέξνπλ θάζε αζπλήζε ή χπνπηε 

ζπλαιιαγή ή χπνπην γεγνλφο. Πεξαηηέξσ, ξπζκίδνληαη ινηπά ζπλαθή ζέκαηα θαη ηδίσο ε 

ηειηθή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 απφ ην αξκφδην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, ελψ 

πξνβιέπεηαη επηπιένλ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη ζε άιια ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  

Ζ παξ. 2 πξνβιέπεη ηνλ νξηζκφ απφ θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν ελφο 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο απφ ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ νκίινπ σο γεληθνχ ζπληνληζηή γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ απφ ηηο 

επηκέξνπο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα παξάγξαθν ξπζκίδνληαη ινηπά 

ζπλαθή ζέκαηα θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ πνπ επνπηεχνπλ ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία θάζε νκίινπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΩΔΗ, ΚΑΣΑΥΔΖ ΚΑΗ ΓΖΜΔΤΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ην Κεθάιαην Ζ΄ πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ζέκαηα 

θαηάζρεζεο, δήκεπζεο θαη δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπά ζπλαθή ζέκαηα.  

 

Άξζξν 45: Πνηληθέο Κπξψζεηο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εμεηδηθεχνληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ρξεκαηηθέο πνηλέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επηβάιινληαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο επηζεκαίλνληαη ηδίσο ηα αθφινπζα: 

Με ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 1 πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) εηψλ 

επί κε ππνβνιήο απφ πξφζεζε αξκνδίσο (είηε εζσηεξηθά εληφο λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 είηε ζηνλ εηζαγγειέα) αλαθνξάο χπνπησλ ή αζπλήζσλ 

ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή επί παξνπζίαζεο ςεπδψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ, 

απφ ππάιιειν ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν θαη γεληθά απφ 

νπνηνδήπνηε ππφρξεν γηα ηελ σο άλσ αλαθνξά πξφζσπν. Ζ πνηλή απηή επηβάιιεηαη 

εθφζνλ γηα ηε ζρεηηθή πξάμε δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή απφ άιιεο δηαηάμεηο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαη ε θαηαδίθε γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξνυπνζέηεη πνηληθή δίσμε ή 

θαηαδίθε ηνπ ππαηηίνπ γηα ην βαζηθφ αδίθεκα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζε πεξίπησζε εμάιεηςεο ηνπ 

αμηφπνηλνπ ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο σο πξνο ηνλ ππαίηην αίξεηαη ην αμηφπνηλν σο πξνο 
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απηφλ (θαη φρη σο πξνο ηνλ ηξίην) θαη γηα ηηο ζπλαθείο πξάμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ην αμηφπνηλν ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο εμαιείθεηαη ιφγσ 

παξαγξαθήο.  

 

 

Άξζξν 46: Γήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Σν άξζξν 46 αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα δήκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ πξντφλ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ή πνπ 

απνθηήζεθαλ ακέζσο ή εκκέζσο απφ πξντφλ ηέηνησλ αδηθεκάησλ ή ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πξννξίδνληαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο ηέιεζε απηψλ ησλ 

αδηθεκάησλ ή ζε πεξίπησζε απφπεηξαο ηέιεζεο απηψλ. 

 

Άξζξν 47: Απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αμηψλεη απφ ηνλ 

ακεηαθιήησο θαηαδηθαζκέλν ζε πνηλή θάζεηξμεο γηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 θαη 

θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ελ ιφγσ άξζξν, θάζε άιιε πεξηνπζία πνπ 

απνθηήζεθε απφ άιιν αδίθεκα ησλ ίδησλ σο άλσ άξζξσλ, έζησ θαη αλ δελ αζθήζεθε γηα 

ην αδίθεκα απηφ δίσμε γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο. Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη αλ ε σο άλσ πεξηνπζία κεηαβηβάζζεθε ζε ηξίην.  

 

 

Άξζξν 48: Γέζκεπζε θαη απαγφξεπζε εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα δέζκεπζεο θαη 

απαγφξεπζεο εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ή ηξίησλ (θάζε 

είδνπο ινγαξηαζκνί, ηίηινη ή ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, πεξηερφκελν ζπξίδσλ, αθίλεηα) 

θαη ζηηο αθνινπζνχκελεο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

 

Άξζξν 49: Δθαξκνγή θπξψζεσλ επηβαιιφκελσλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δέζκεπζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θξαηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ ζρεκάησλ θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, φηαλ απηή επηβάιιεηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο κε απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ ή 

κε Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο, 

θαηά πεξίπησζε, ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

εκεηψλεηαη ζρεηηθψο φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 

www.hellenic-fiu.gr θαη ζηελ επηινγή «Καηάινγνη θπξψζεσλ ΔΔ / ΟΖΔ» / «Δλεκεξψζεηο 

θαηαιφγσλ» βξίζθνληαη ζπλδέζεηο γηα ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. Δπίζεο, 

επηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο ησλ ππνθείκελσλ ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα πξνζψπσλ, 

νληνηήησλ θ.ιπ. βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.  

 

http://www.hellenic-fiu.gr/
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
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Άξζξν 50: Πξφζβαζε δηθαζηηθψλ αξρψλ ζε αξρεία θαη ζηνηρεία 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εηζαγγειέα, ηνπ αλαθξηηή θαη ηνπ 

δηθαζηεξίνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ηεξνχλ ηα ππφρξεα πξφζσπα, ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο, πξναλάθξηζεο, αλάθξηζεο ή δίθεο γηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, θαζψο θαη 

ζηε ρξήζε ζηε δηθνγξαθία κφλν απνζπάζκαηνο ησλ βηβιίσλ ή ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο 

ζρεηηθέο εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν γηα ην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. ην ίδην 

άξζξν ξπζκίδνληαη πεξαηηέξσ ινηπά ζέκαηα ζπλαθή κε ηα αλσηέξσ.  

 

Άξζξν 51: Δπζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά ππφρξεσλ 

θαη κε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία έρνπλ εκπιαθεί, κε επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηνπο, ζε δηάπξαμε αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3.  

εκεηψλεηαη ζρεηηθψο φηη, επεηδή ζηε ρψξα καο δελ πξνβιέπεηαη ε πνηληθή επζχλε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά ησλ σο άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηάπξαμε ησλ παξαπάλσ αδηθεκάησλ.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά λνκηθψλ 

πξφζσπσλ, ζε πεξίπησζε δηάπξαμεο αμηφπνηλεο πξάμεο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 κε ζθνπφ λα 

πξνζπνξίζεη πεξηνπζηαθφ φθεινο ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη εθφζνλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ή δηαρεηξίδνληαη ππνζέζεηο ηνπο γλψξηδε ή 

φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ην φθεινο πξνήιζε απφ ηέηνηα πξάμε. Βαξχηεξεο θπξψζεηο, νη 

νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα θαηά ην άξζξν 6 αξρή, 

πξνβιέπνληαη γηα ηα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά 

εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο φηαλ δελ επνπηεχνληαη απφ άιιεο αξκφδηεο αξρέο νη θπξψζεηο 

επηβάιινληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Γηα άιια κε ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα 

πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ειαθξχηεξεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, λπλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, νη θαηά ηα αλσηέξσ θπξψζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα 

ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη θαηά ην άξζξν 6 απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, θαη’ αξρήλ κελ πξνβιέπεηαη φηη επηβάιινληαη απφ ηελ ελ ιφγσ 

αξκφδηα αξρή, πεξαηηέξσ φκσο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 53, ε 

αξκνδηφηεηα επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ απηψλ αζθείηαη παξάιιεια θαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα 

Διεγθηηθά Κέληξα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 πξνβιέπνληαη επηφηεξεο ζρεηηθά δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

θαηά λνκηθψλ πξνζψπσλ, δηαηεξνχκελεο ηεο δηάθξηζεο θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 

κεηαμχ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά εηαηξεηψλ 

αθελφο θαη κε ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αθεηέξνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ή δηαρεηξίδνληαη ππνζέζεηο ηνπο αγλννχζαλ απφ ακέιεηα 

ηελ πξνέιεπζε ηεο παξάλνκεο πεξηνπζίαο ή ηνπ νθέινπο.  
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ζσξεπηηθή ή δηαδεπθηηθή 

επηβνιή θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο. Έηζη, ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ν βαζκφο ηεο 

ππαηηηφηεηαο, ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην χςνο ησλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ θαη ηνπ πξνθχςαληνο νθέινπο, ε ηπρφλ ππνηξνπή θαη νη ινηπέο πεξηζηάζεηο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηβνιή ησλ παξαπάλσ θπξψζεσλ 

είλαη αλεμάξηεηε θαη δελ επεξεάδεη ηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή ή πνηληθή επζχλε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ή δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα ή ππνζέζεηο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 νξίδεηαη φηη νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη, εθηφο 

αλ απφ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη θαηά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ βαξχηεξεο θπξψζεηο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ εηζαγγειηθψλ θαη 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ, ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 λα 

ελεκεξψλνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, λπλ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ελφςεη ηεο επηβνιήο αξκνδίσο 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα ησλ πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ, γηα ππνζέζεηο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ζπκκεηνρή λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ζε 

πξάμεηο απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, θαζψο θαη γηα ηηο 

εθδηδφκελεο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 

Άξζξν 52: Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο  

Σν άξζξν απηφ (παξ. 1, 2, 3) αλαθέξεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ ηηο 

επνπηεχνπλ, εθφζνλ παξαβαίλνπλ ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο, απηέο δειαδή πνπ δελ 

αθνξνχλ ζε αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ 1781/2006/ΔΚ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 

άξζξνπ 4 θαη πεξηιακβάλεη ηα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο θαη ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδεηαη φζνλ αθνξά ζηα ππφρξεα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο φηη απηά παξαπέκπνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπο ζηα ηπρφλ πξνβιεπφκελα εηδηθά πεηζαξρηθά φξγαλα πνπ 

αζθνχλ ηνλ πεηζαξρηθφ ηνπο έιεγρν, ζηα νπνία ε αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη θαη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάβαζεο. 

Σέηνην πεηζαξρηθφ φξγαλν ιεηηνπξγεί ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο 

(Ο.Δ.Δ.) γηα ηα κέιε ηνπ. πλεπψο, ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαβίαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ εθ κέξνπο ππφρξεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ ζπλαθέο επάγγεικα θαη επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ (ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, θνξνινγηθνί ή 

θνξνηερληθνί ζχκβνπινη, ηδηψηεο ειεγθηέο), ζα πξέπεη ε εθάζηνηε δηαπηζηνχζα αξρή, 

ζπλεπψο θαη νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 2, λα δηαβηβάδεη 
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ζην παξαπάλσ Δπηκειεηήξην (Μεηξνπφιεσο 12-14, 105 63 Αζήλα) φια ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάβαζεο γηα ηηο δηθέο ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.  

Δμάιινπ, κε ηελ παξ. 5 ηνπ ππφςε άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη νη θπξψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιινληαη, εθηφο αλ κε άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη 

βαξχηεξεο θπξψζεηο θαηά ησλ αλαθεξφκελσλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο θαη ησλ ππφρξεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.   

Σέινο, κε ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη θαηά ην άξζξν απηφ θαζψο θαη θαηά ην 

πξνεγνχκελν άξζξν. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη ηα ελ ιφγσ πξφζηηκα βεβαηψλνληαη 

απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο (κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ) θαη 

εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Κ.Δ.Γ.Δ.). 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαηά ην άξζξν 6 δελ πξνβιέπνληαη απφ ην 

ππφςε άξζξν 52 δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ απηά παξαβαίλνπλ ηηο 

ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπο (εθηφο δειαδή απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3) πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο. 

Σν ζέκα απηφ εμεηάδεηαη αξκνδίσο θαη γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε, είηε απηή αθνξά ηε 

λνκνζεηηθή θάιπςε ηνπ δεηήκαηνο είηε ηπρφλ ζρεηηθή νδεγία, ζα ππάξμεη άκεζε 

ελεκέξσζε. Μέρξη ηφηε, γηα ηηο σο άλσ παξαβάζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη 

αξκνδίσο, ζα γίλνληαη ζρεηηθέο έγγξαθεο ζπζηάζεηο, εηδηθά δε αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ζα εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο απηέο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Σν Κεθάιαην Θ΄ πεξηιακβάλεη κεηαβαηηθέο, θαηαξγνχκελεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 53: Άιιεο δηαηάμεηο  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνβνήζεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο πνηλέο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη ζπληζηάηαη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

λπλ Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα Δ΄ κε ηίηιν «Σκήκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο», κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ σο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ επνπηεία ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 παξ. 2 πεξ. ε΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ Σκήκα ιεηηνπξγεί ήδε απφ 8/9/2008 ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

1088546/874/Α0006/29-8-2008 Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ Β΄ 1751). Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη επίζεο φηη νη 
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αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, σο αξκφδηαο αξρήο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ζηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

θπξψζεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο ε΄, ζ΄ θαη ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

6, αζθνχληαη παξάιιεια κε ην Σκήκα Δ΄ θαη απφ ηηο ειεγθηηθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 

Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.), Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ.) 

θαη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ην θνξνινγηθφ 

έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ζρεη. θαη ε Α.Τ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΓΔ-Β/5-9-2007) 

ησλ θαηά πεξίπησζε ππφρξεσλ πξνζψπσλ.  

Με ηελ παξ. 3, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3763/2009 (ΦΔΚ 80 Α΄), ξπζκίδνληαη δεηήκαηα νξγαλσηηθήο θχζεο αλαθνξηθά κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γ.Ο.Τ. σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, 

νξίδεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 16/1989 (Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γ.Ο.Τ. θαη θαζήθνληα 

ππαιιήισλ απηψλ), φπσο ηζρχνπλ, πνπ αθνξνχλ ηα Σκήκαηα ή Γξαθεία Διέγρνπ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζέκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γεληθά. Σα πην πάλσ Σκήκαηα ή 

Γξαθεία έρνπλ θαη ηελ αξκνδηφηεηα επηκέιεηαο έθδνζεο ησλ θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ θαη βεβαίσζεο ησλ πξνζηίκσλ, θαζψο 

θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ., Γ.Δ.Κ.) : 

- Γηελεξγνχλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηνπίσλ, 

ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

6, αιιά θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο πνπ εδξεχνπλ ή ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή 

θαη ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα έρνπλ 

πηνζεηήζεη. 

- Απαηηνχλ απφ ηα ππφςε ππφρξεα πξφζσπα θάζε ζηνηρείν ή δεδνκέλν 

νπνηαζδήπνηε θχζεο ή κνξθήο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ 

θαη ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

- Δπηβάιινπλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εηο βάξνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαηά ην άξζξν 51 θαη θαηά 

ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ, πιελ ησλ 

πξνζηίκσλ, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 

- Γηαβηβάδνπλ αξκνδίσο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηηο ππνζέζεηο παξαβάζεσλ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 52, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ απφ ηα πξνβιεπφκελα 

εηδηθά πεηζαξρηθά φξγαλα. 

πλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπγρξφλσο είλαη ππφρξεα πξφζσπα 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαηά ην άξζξν 6, παξ. 2, 

πεξ. ε΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, ζα πξέπεη εθεμήο, ππνρξεσηηθά θαη ηαπηφρξνλα κε ην 

θνξνινγηθφ έιεγρν, λα δηελεξγείηαη θαη έιεγρνο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ έθδνζε εληνιψλ 

ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη πιένλ ζην νηθείν έληππν εληνιήο, κέρξη 
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ηελ έθδνζε ηδηαίηεξνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ, θαη ε εληνιή γηα έιεγρν, απφ ηνλ ίδην ειεγθηή ή 

ειεγθηέο, εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008. Τπελζπκίδεηαη φηη ν έιεγρνο κε βάζε 

ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 ζπληζηά ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζπλεπψο παξάιιεια κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο ζα δηελεξγείηαη θαη έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ λ. 3691/2008. 

Δπλφεην είλαη, βέβαηα, φηη δελ απνθιείεηαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ λ. 3691/2008 

παξάιιεια θαη κε ηα ινηπά είδε θνξνινγηθψλ ειέγρσλ (πξνιεπηηθνί, πξνζσξηλνί έιεγρνη 

θιπ) ή αθφκε θαη ν ηδηαίηεξνο έιεγρνο απνθιεηζηηθά ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 3691/2008, 

εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ηνπ λ. 3691/2008 ζα ζπληάζζνληαη ρσξηζηέο εθζέζεηο 

ειέγρνπ, νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη θαη ζα ζεσξνχληαη αξκνδίσο, φπσο θαη νη εθζέζεηο 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζα εθδίδεηαη ζεκείσκα εηο δηπινχλ, κε ην νπνίν ζα γίλνληαη 

ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ην ειεγρφκελν ππφρξεν πξφζσπν. Σν έλα αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ 

ζεκεηψκαηνο ζα παξαδίδεηαη ζην ειεγρφκελν ππφρξεν πξφζσπν θαη ην δεχηεξν καδί κε 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ ζα παξακέλεη ζην θάθειν πνπ ζα δεκηνπξγείηαη γηα ην ππφρξεν 

πξφζσπν ζε ηδηαίηεξν αξρείν πνπ ζα ηεξείηαη ζην Σκήκα Διέγρνπ κε κέξηκλα ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Διέγρνπ, ζην πιαίζην θαη ηεο ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζπληαζζφκελε έθζεζε ειέγρνπ ζα παξακέλεη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο θαη 

ζην ειεγρφκελν ππφρξεν πξφζσπν ζα παξαδίδεηαη κφλν ην ηπρφλ εθδηδφκελν ζεκείσκα 

ζπζηάζεσλ. Τπφδεηγκα ησλ σο άλσ ζπληαζζφκελσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 38, νη Γ.Ο.Τ. 

θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ινηπά κέηξα 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηεξνχλ θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο ελ γέλεη ελέξγεηεο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ λ. 

3691/2008, απνζηέιινληαο πξνο ηνχην ζπκπιεξσκέλε ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 38 ηεο 

παξνχζαο θφξκα κε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, πέξαλ βεβαίσο ησλ αλαθνξψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 28 θαη 29 ή ησλ ηπρφλ ινηπψλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηψλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν.  

Γηεπθξηλίδεηαη, εμάιινπ, ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γ.Ο.Τ. 

θαη ησλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ, φηη φια φζα θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη ζηνλ 

θνηλνπνηνχκελν λφκν ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 6, ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε ζέκαηα ειέγρνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 

(πεξηπη. ε΄, ζ΄, ηα΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ. 6 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ) θαη ηα ζπλαθή 

γεληθψο ζέκαηα, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα ζην 

πιαίζην άζθεζεο ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο (π.ρ. ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 7 θαηά ην άξζξν 28, θαζήθνλ ερεκχζεηαο θαηά ηα άξζξα 31 θαη 32, ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαηά ην άξζξν 40 θ.ιπ.). 

 

Άξζξν 54: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζε δηαηάμεηο κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα. 
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Άξζξν 55: Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

Με βάζε ην άξζξν απηφ θαηαξγήζεθαλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λφκνπ (5/8/2008) νη αλαθεξφκελεο ζε απηφ δηαηάμεηο. 

Έηζη, θαηαξγήζεθαλ κεηαμχ άιισλ νη πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 8 

(Κεθάιαην Α΄) ηνπ λ. 2331/1995, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 9 θαη 11 ηνπ λ. 3424/2005, 17 ηνπ λ. 3472/2006 θαη 34 παξ. 1 

θαη 2 ηνπ λ. 3556/2007 (ζρεη. ε εγθ. ΠΟΛ.1131/14-11-2006). 

 

Άξζξν 58: Έλαξμε ηζρχνο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λφκνπ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (5-8-2008), 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 
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