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(Α΄ 139) «Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη θπξώζεηο ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε απηέο. 

I. Γεληθά 

Με ηελ ΠΟΛ.1189/2018 ζαο θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4557/2018 

«Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», κε ηνλ νπνίν 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ε Οδεγία (ΕΕ) 2015/849 θαη θαηαξγήζεθαλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ.3691/2008. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.) ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζψο θαη ηηο 

https://www.forin.gr/laws/law/24/prolhpsh-kai-katastolh-ths-nomimopoihshs-esodwn-apo-egklhmatikes-drasthriothtes-kai-ths-xrhmatodothshs-ths-tromokratias-kai-alles-diatakseis


πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεηο. 

II. Υπόρξεα πξόζσπα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.4557/2018 νξίδνληαη ηα ππφρξεα πξφζσπα αξκνδηόηεηαο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.) σο εμήο: 

α) εμσηεξηθνί ινγηζηέο – θνξνηερληθνί θαη λνκηθά πξόζσπα παξνρήο ινγηζηηθώλ 

– θνξνηερληθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηδηώηεο ειεγθηέο, 

β) κεζίηεο αθηλήησλ, γηα ζπλαιιαγέο ησλ νπνίσλ ε αμία αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, αλεμαξηήησο αλ ην πνζφ απηφ αθνξά αγνξά, πψιεζε ή 

κεληαίν κίζζσκα εθκίζζσζεο αθηλήηνπ, θαη 

γ) έκπνξνη θαη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζώλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ ε αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ απηή δηελεξγείηαη κε κηα κφλν πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. Ωο έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο λννχληαη 

ηδίσο: 

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

εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο 

πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη παξάγσγσλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο 

καξγαξηηαξηψλ θαη θνξαιιηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο 

θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ, 

2) νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληίθεο), αξραηνηήησλ, 

κεηαιιίσλ, παιαηψλ γξακκαηνζήκσλ θαη λνκηζκάησλ θαη ινηπψλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ 

αμίαο, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο ή επαγγεικαηίεο παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο θαη 

εκπνξίαο έξγσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηέρλεο γεληθά, θαζψο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ,  

3) πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη ή ελεξγνχλ σο κεζάδνληεο ζην εκπφξην έξγσλ ηέρλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αίζνπζεο έξγσλ ηέρλεο 

θαη νίθνπο δεκνπξαζηψλ, 

4) νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηαπήησλ θαη ραιηψλ, εηδψλ γνπλνπνηίαο, 

δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη ελδπκάησλ γεληθά, 

5) νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ειηθνπηέξσλ, 

αεξνζθαθψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο γεληθά, 

III. Υπνρξεώζεηο 

1. Μέηξα δένπζαο επηκέιεηαο 

1.1 Πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο (άξζξν 12 ηνπ 

Ν.4557/2018) 



Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνπο πειάηεο 

ηνπο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1. Όηαλ ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, 

2. Όηαλ δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή πνπ: 

α) αλέξρεηαη ζε πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ είηε 

ε ζπλαιιαγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε κία θαη κφλε πξάμε είηε κε πεξηζζφηεξεο πνπ 

θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο,  

β) απνηειεί κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ 9 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2015/847 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΕΕ L 141) άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

3. φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ εκπνξεύνληαη αγαζά θαη δηελεξγνύλ 

πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή ζε κεηξεηά πνπ αθνξά πνζό δέθα ρηιηάδσλ (10.000) 

επξώ ηνπιάρηζηνλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε 

πεξηζζφηεξεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο,  

4. φηαλ ππάξρεη ππόλνηα λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλεμάξηεηα απφ θάζε 

παξέθθιηζε, εμαίξεζε ή θαηψηαην φξην πνζνχ, 

5. φηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξόηεηα ή ηελ επάξθεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πειάηε ή ηνπ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ. 

Σα σο άλσ πνζά ππνινγίδνληαη ρσξίο Φ.Π.Α. ή άιιεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ 

επηβαξχλνπλ ηνλ πειάηε. 

1.2 Μέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο θαη ρξόλνο εθαξκνγήο (άξζξα 13 θαη 14 

ηνπ Ν.4557/2018) 

Σα κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πεξηιακβάλνπλ, ηα εμήο:  

α) ηελ εμαθξίβσζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πειάηε, πξηλ από ηε 

ζύλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο, βάζεη 

εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηώλ από αμηόπηζηε θαη αλεμάξηεηε πεγή. Όηαλ 

ν πειάηεο ελεξγεί κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ην ππφρξεν πξφζσπν 

εθαξκφδεη ηελ ίδηα ππνρξέσζε θαη γηα ην πξφζσπν απηφ. Επηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ 

ΠΟΛ…../2018 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Α.Α.Δ.Ε. νξίζηεθαλ ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ Ν.4557/2018. 

β) ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε εχινγσλ κέηξσλ γηα ηελ επαιήζεπζε 

απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην ππφρξεν πξφζσπν γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ 



δηθαηνχρν. Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα θαηαπηζηεχκαηα ή άιια λνκηθά 

κνξθψκαηα, ιακβάλνληαη εχινγα κέηξα γηα λα γίλεη γλσζηή ε δηάξζξσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ πειάηε. 

Ο πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο νξίδεηαη σο ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ηειηθά 

αλήθεη ν πειάηεο, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ή ηα νπνία ειέγρνπλ απηφλ, 

θαζψο θαη ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ δηεμάγεηαη 

ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.17 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Ν.4557/2018 πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ ηφζν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, φζν θαη γηα ηα θαηαπηζηεχκαηα. 

Επηζεκαίλεηαη φηη ε εμαθξίβσζε θαη ν έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δηθαηνχρσλ ζα πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα επεθηείλεηαη ζε λνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

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

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

κέζα ηεο λνκηθήο νληφηεηαο-πειάηε. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη 

θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα λα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί θαη ην νπνίν 

ηειηθά θαηέρεη ή ειέγρεη κηα λνκηθή νληφηεηα. 

ε ηέηνηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ππφρξεα πξφζσπα, έρνληαο εμαληιήζεη φια ηα 

άιια κέζα εμαθξίβσζεο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ βάζηκεο 

ππφλνηεο, κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε σο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο. 

Εμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.4557/2018 επηβάιιεηαη θαηαξράο ζηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ 

Ειιάδα, λα ζπιιέγνπλ θαη λα θπιάζζνπλ επαξθείο, αθξηβείο θαη επίθαηξεο 

πιεξνθνξίεο, ζε εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξνχλ ζηελ έδξα ηνπο, ζρεηηθά κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ηνπο θαη λα ρνξεγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηα ππφρξεα 

πξφζσπα, φηαλ απηά ιακβάλνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ 

εκεξνκελίαο γέλλεζεο, ηελ ππεθνφηεηα θαη ηε ρψξα δηακνλήο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δηθαηνχρσλ, θαζψο επίζεο θαη ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

θαηέρνπλ. 

Σν ελ ιφγσ εηδηθφ κεηξψν θαηαρσξίδεηαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ 

Δηθαηνχρσλ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.) εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Πξφζβαζε ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Δηθαηνχρσλ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ, 

ηα ππφρξεα πξφζσπα απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο. Επηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ πξφζβαζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζην 

Κεληξηθφ Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Δηθαηνχρσλ δελ εμαληιείηαη ε ππνρξέσζή ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ, θαζψο ην ππφρξεν πξφζσπν νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη γλσξίδεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν. 



Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηαπηνπνηεζεί ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο, ην ππφρξεν πξφζσπν 

νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ βάζεη 

ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΠΟΛ…../2018 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Δ.Ε. 

γ) ηελ αμηνιφγεζε θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην 

αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. Ωο επηρεηξεκαηηθή ζρέζε 

νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.16 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4557/2018, ε επηρεηξεκαηηθή, 

επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ζρέζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ε νπνία αλακέλεηαη, θαηά ην ρξφλν 

ζχλαςήο ηεο, φηη ζα έρεη θάπνηα δηάξθεηα. 

δ) ηελ άζθεζε ζπλερνύο επνπηείαο όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, κε 

ελδειερή εμέηαζε ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ 

κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε, ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ, θαζψο θαη, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ. ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ζπλερνχο 

επνπηείαο ηα ππφρξεα πξφζσπα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ, 

δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ην ππφρξεν πξφζσπν δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξψηεο ηξεηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο, δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο ηνπ, δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή 

δηαθφπηεη νξηζηηθά απηήλ θαη εμεηάδεη αλ ζπληξέρεη ππνρξέσζε αλαθνξάο ζηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο 

(Αξρή).  

Η ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε δελ εθαξκφδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ινγηζηέο – 

θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο ζηηο πεξηπηψζεηο κόλν πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα 

εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ησλ πειαηψλ ηνπο ζε 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζρεηηθά κε απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ή απνθπγή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. 

Επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ.7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 13, επηζεκαίλεηαη φηη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα εθαξκφδνπλ, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

θηλδχλνπ, ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο όρη κόλν ζηνπο λένπο αιιά θαη ζηνπο 

πθηζηάκελνπο πειάηεο. 

Ο βαζκφο θηλδχλνπ εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ πειάηε, ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηνλ 

ηχπν, ηελ ζπρλφηεηα θαη αμία ησλ δηελεξγνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ 

αλακελφκελε πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ. 

Παξάιιεια, ηα ππφρξεα πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο φηη ε έθηαζε ησλ κέηξσλ είλαη αλάινγε κε ηνπο θηλδχλνπο δηάπξαμεο 

αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη φηη εθαξκφδνπλ απηά ηα κέηξα κε ζπλέπεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 



1.3 Απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα (άξζξν 15 ηνπ Ν.4557/2018)  

Σα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο 

πξνο ηνλ πειάηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη 

βεβαησζνχλ φηη κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ρακειφηεξν 

θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ηα κέηξα 

ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, πξνζαξκφδνληαο σζηφζν 

θαηάιιεια ην πνζνηηθφ φξην, ηνλ ρξφλν ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο 

είλαη:  

α) ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ κεηά ηε 

ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη αθνχ νη ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε ππεξβνχλ 

θάπνην εχινγν πνζνηηθφ φξην,  

β) ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνθίι 

ηνπ πειάηε,  

γ) ε κείσζε ηνπ βαζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πειάηε βάζεη εχινγνπ πνζνηηθνχ νξίνπ θαη  

δ) ε κε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο 

φηαλ απηή ηεθκαίξεηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ δηεμαγφκελσλ ζπλαιιαγψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο αθνξνχλ ζε 

ραιάξσζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο, αιιά όρη ζηελ πιήξε 

απαινηθή θάπνηνπ εμ απηώλ. 

Επηζεκαίλεηαη φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ αλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ρακειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

παξάγνληεο δπλεηηθά ρακειόηεξνπ θηλδύλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ 

Ν.4557/2018, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο (π.ρ. δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ), ρώξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (π.ρ. θξάηε – κέιε 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο) θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξντόληα, ππεξεζίεο, 

ζπλαιιαγέο ή δηαύινπο παξνρήο ππεξεζηώλ (π.ρ. πξντφληα κε ρακειά φξηα 

δηαθηλνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ) 

1.4 Απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα θαη πνιηηηθώο εθηεζεηκέλα πξόζσπα (άξζξα 16, 

18 ηνπ Ν.4557/2018) 

χκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηα ππφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ κέηξα 

απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε φηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε 

πξφζσπα κε εγθαηάζηαζε ζε ηξίηεο ρώξεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή σο πςεινύ θηλδύλνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Σα ππφρξεα πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη εμ νξηζκνχ λα εθαξκφδνπλ κέηξα απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο φηαλ ν επξηζθφκελνο ζε ηξίηε ρψξα πςεινχ θηλδχλνπ πειάηεο 



ηνπο είλαη ππνθαηάζηεκα ή ζπγαηξηθή θαηά πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ππφρξεεο 

νληφηεηαο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο 

κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν νκίινπ. Σα ππφρξεα 

πξφζσπα πξνζεγγίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν. 

Επίζεο, ηα ππφρξεα πξφζσπα, φπσο νξίδεη ε παξ.3, εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ην ηζηνξηθφ θαη ηνλ ζθνπό ησλ πνιύπινθσλ ή αζπλήζηζηα κεγάισλ ζπλαιιαγώλ, 

θαζψο θαη ηα αζπλήζηζηα είδε ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνθαλή 

νηθνλνκηθό ζθνπό ή λόκηκν ζθνπό.  

Σα ππφρξεα πξφζσπα απμάλνπλ ηνλ βαζκφ θαη πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηξφπν 

παξαθνινχζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη 

ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο είλαη αζπλήζεηο ή χπνπηεο. 

Σα ππφρξεα πξφζσπα γηα λα εθηηκήζνπλ αλ κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή 

παξνπζηάδεη πςειφηεξν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα II ηνπ Ν.4557/2018 θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πειάηεο (π.ρ. 

ηδηνθηεζηαθή δνκή εηαηξείαο πνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηε ή ππεξβνιηθά πνιχπινθε), 

ρώξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (π.ρ. ρψξεο κε ειιείςεηο απνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηαπνιέκεζεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή πςειά επίπεδα δηαθζνξάο 

θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο), θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξντόληα, ππεξεζίεο, 

ζπλαιιαγέο ή δηαύινπο παξνρήο ππεξεζηώλ (π.ρ. επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ή 

ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο). 

Εθηφο ησλ αλσηέξσ ε εθαξκνγή απμεκέλσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο πξνβιέπεηαη 

θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ή επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε πνιηηηθώο εθηεζεηκέλα πξόζσπα, 

ζηελνύο ζπγγελείο θαη ζηελνύο ζπλεξγάηεο ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4557/2018 σο πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα νξίδνληαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα, ζηα νπνία έρνπλ ή είραλ αλαηεζεί ζεκαληηθά δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα, 

φπσο νη αξρεγνί θξαηψλ, νη αξρεγνί θπβεξλήζεσλ, νη ππνπξγνί, αλαπιεξσηέο 

ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί, ηα κέιε θνηλνβνπιίσλ ή αληίζηνηρσλ λνκνζεηηθψλ 

ζσκάησλ, ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηα κέιε 

αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ, ηα κέιε ειεγθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηα κέιε δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, νη πξέζβεηο θαη νη επηηεηξακκέλνη δηπισκάηεο, νη 

πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί ελφπισλ δπλάκεσλ, ηα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή 

επνπηηθψλ νξγάλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη δηεπζπληέο, αλαπιεξσηέο δηεπζπληέο 

θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηζνδχλακε ζέζε ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

εκεηψλεηαη φηη θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα δελ αθνξά ζε 

πξφζσπα θαηέρνληα ελδηάκεζεο ή ρακειέο ζέζεηο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο. 

Παξάιιεια, ζηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

παξ.10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (ζχδπγνη, ηέθλα θαη ζχδπγνί 

ηνπο ή πξφζσπα εμνκνηνχκελα κε ζπδχγνπο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε εζληθή 

λνκνζεζία, θαζψο θαη γνλείο) θαη νη ζηελνί ζπλεξγάηεο ησλ αλσηέξσ (π.ρ. θπζηθά 

πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ζηελή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν 

πξφζσπν ή πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη λνκηθήο νληφηεηαο ή κνξθψκαηνο πνπ ζπζηάζεθε 

πξνο φθεινο πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ). 



Εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4557/2018, ηα ππφρξεα πξφζσπα 

νθείινπλ, πιένλ ησλ κέηξσλ ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο, λα εθαξκφδνπλ ηα εμήο:  

α) λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνπλ 

δηαδηθαζίεο αλάινγεο κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, γηα λα δηαπηζηψλνπλ αλ ν πειάηεο ή ν 

πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, 

β) λα ιακβάλνπλ ηελ έγθξηζε αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο γηα ηε ζχλαςε ή 

δηαηήξεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο απηνχο,  

γ) λα ιακβάλνπλ επαξθή κέηξα γηα λα δηαπηζηψλνπλ ηελ πεγή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ 

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

δ) λα δηελεξγνχλ ζηελφηεξε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Όηαλ έλα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν έρεη παχζεη λα αζθεί ζεκαληηθφ δεκφζην 

ιεηηνχξγεκα ζε έλα θξάηνο ή λα θαηέρεη ζεκαληηθή δεκφζηα ζέζε ζε δηεζλή 

νξγαληζκφ, ηα ππφρξεα πξφζσπα απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλερίδεη λα ζέηεη ην ελ ιφγσ 

πξφζσπν θαη λα εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ, 

έσο φηνπ θξίλνπλ φηη ην πξφζσπν απηφ δελ ελέρεη πιένλ θίλδπλν πνπ ραξαθηεξίδεη 

εηδηθά ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα. 

εκεηψλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα είλαη 

πξνιεπηηθήο θαη φρη πνηληθήο/ θπξσηηθήο θχζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη 

ζηηγκαηίδνπλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα σο εκπιεθφκελα ζε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Η άξλεζε ζχλαςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο απιψο θαη κφλν 

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

κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ Ν.4557/2018. 

2. Αλαθνξέο ύπνπησλ ζπλαιιαγώλ πξνο ηελ Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (άξζξν 22 ηνπ 

Ν.4557/2018) 

Σα ππφρξεα πξφζσπα θαη νη ππάιιεινί ηνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, νθείινπλ: 

α) λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηελ Αξρή φηαλ γλσξίδνπλ ή 

έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή ππνςίεο, φηη ρξεκαηηθά πνζά, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο 

ηνπο, ζπληζηνχλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζρεηίδνληαη κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη θάζε πεξίπησζε 

απφπεηξαο χπνπηεο ζπλαιιαγήο. 

β) λα παξέρνπλ ακειιεηί ζηελ Αξρή, ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζε άιιεο δεκφζηεο 

αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε θαζήθνληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο απηψλ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. 



Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δελ εθαξκφδνληαη απφ ινγηζηέο – θνξνηερληθνχο 

ζπκβνχινπο ζηηο πεξηπηψζεηο κφλν πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο ππεξάζπηζεο ησλ πειαηψλ ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζρεηηθά κε απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θίλεζε ή απνθπγή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. 

Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ είλαη δηαζέζηκε εθαξκνγή γηα 

ειεθηξνληθή ππνβνιή αλαθνξάο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο (http://www.hellenic-

fiu.gr), θαζψο θαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα αλαθνξάο. 

3. Απνρή από ζπλαιιαγέο (άξζξν 23 ηνπ Ν.4557/2018) 

Σα ππφρξεα πξφζσπα απέρνπλ απφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ εάλ γλσξίδνπλ ή 

ππνπηεχνληαη φηη ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηελ αξρή 

θαη εθφζνλ, απηή ζηείιεη νδεγίεο λα ζπκκνξθσζνχλ, πξηλ εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή. 

Ωζηφζν, ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα ζπλππνινγίζνπλ ηνλ θίλδπλν ν πειάηεο 

λα ππνςηαζηεί θάηη απφ ηε κε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

απνθξχςεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλαιιαγή 

εθηειείηαη θαλνληθά θαη ηα ππφρξεα πξφζσπα ελεκεξψλνπλ ηελ Αξρή ακέζσο κεηά. 

4. Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλαθεξόλησλ πξνζώπσλ (άξζξν 26 Ν.4557/2018) 

Η θαιφπηζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Αξρή ή εληφο ηνπ ππφρξενπ 

πξνζψπνπ δελ ζπλεπάγεηαη νπνηνπδήπνηε είδνπο επζχλε γηα ην ππφρξεν πξφζσπν θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπο αθφκε θαη αλ απνδεηρζεί φηη δελ ππήξμε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, νχηε κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο εξγαζηαθήο 

ζχκβαζεο ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο επί ην δπζκελέζηεξνλ. ην πιαίζην απηφ, 

εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2928/2001 (Α΄141) γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνπλ ηηο ππφλνηέο ηνπο γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

5. Απαγόξεπζε γλσζηνπνίεζεο θαη εμαηξέζεηο απηήο (άξζξα 27 θαη 28 ηνπ 

Ν.4557/2018) 

Σα ππφρξεα πξφζσπα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ππάιιεινί ηνπο απαγνξεχεηαη 

λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ εκπιεθφκελν πειάηε ή ζε ηξίηνπο φηη δηαβηβάζζεθαλ ή ζα 

δηαβηβαζζνχλ αξκνδίσο πιεξνθνξίεο ή φηη δηεμάγεηαη ή ελδέρεηαη λα δηεμαρζεί 

έξεπλα ή αλάιπζε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Οη παξαβαίλνληεο ην αλσηέξσ θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. εκεηψλεηαη φηη ε απφπεηξα ησλ εμσηεξηθψλ ινγηζηψλ – 

θνξνηερληθψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ παξνρήο ινγηζηηθψλθνξνηερληθψλ 

ππεξεζηψλ λα απνηξέςνπλ πειάηε λα εκπιαθεί ζε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

ζπληζηά γλσζηνπνίεζε. χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 28, ε απαγφξεπζε 

γλσζηνπνίεζεο δελ εκπνδίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εμσηεξηθψλ 

ινγηζηψλ – θνξνηερληθψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ παξνρήο 



ινγηζηηθψλθνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα αζθνχλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε φρη, 

ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή επξχηεξεο δνκήο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ε νπνία δηαζέηεη θνηλή θπξηφηεηα, δηνίθεζε ή έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ.  

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ θαη αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ επηβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακεο πξνο ηνλ σο άλσ λφκν ππνρξεψζεηο. Παξάιιεια, βάζεη ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 28, ηα σο άλσ ππφρξεα πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο ζηελ Ειιάδα δχλαηαη λα αληαιιάζζνπλ κε ππφρξεα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία ή επαγγεικαηηθφ θιάδν κε απηά πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην 

πειάηε θαη ζε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ.  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εκεδαπψλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ίδηαο θαηεγνξίαο ή 

επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα 

πνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο πνπ επηβάιιεη ν 

Ν.4557/2018, θαζψο θαη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

6. Φύιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ (άξζξα 30, 31 ηνπ Ν.4557/2018) θαη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ 

Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα θπιάζζνπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο πξφιεςεο, εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο απφ ηελ Αξρή, ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ή θάζε άιιε δεκφζηα αξρή, ελδερφκελεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο:  

α) ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε πηζηνπνίεζε θαη 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ. 

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ΠΟΛ…../2018 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Α.Α.Δ.Ε. 

νξίζηεθαλ ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη 

ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο 

ηνπ Ν.4557/2018,  

β) ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα παξαζηαηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ, 

γ) ηα εζσηεξηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα 

ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

αλαθεξζείζεο ή κε ππνζέζεηο ζηελ Αξρή, 



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

ηνπο πειάηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ν Ν.4557/2018. 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα, παξαζηαηηθά ή ζηνηρεία θπιάζζνληαη ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηώλ κεηά ην ηέινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε ή ηελ εκεξνκελία ηεο πεξηζηαζηαθήο 

ζπλαιιαγήο. Καηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηα ππφρξεα πξφζσπα δηαγξάθνπλ 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθηφο αλ επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη 

αηηηνινγεκέλα απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθή απφθαζε ε θχιαμή ηνπο επί 

καθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε δεθαεηία. 

Επηπιένλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην 

ππφρξεν πξφζσπν λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 

κέζσ δηαχισλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ εξεπλψλ, ζε αίηεκα ηεο Αξρήο, 

ηεο αξκφδηαο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο σο πξνο ην αλ δηαηεξεί ή είρε ζπλάςεη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, 

σο πξνο ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, θαζψο θαη γηα θάζε ζρεηηθή 

ζπλαιιαγή. Επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.4557/2018, ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζεσξείηαη δήηεκα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.2472/1997. 

7. Εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο (άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Ν.4557/2018)  

Σα ππφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαη εθαξκφδνπλ εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 35 νη αλσηέξσ πνιηηηθέο, έιεγρνη θαη δηαδηθαζίεο 

είλαη αλάινγεο πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην κέγεζνο ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ θαη 

αθνξνχλ:  

α) ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο 

πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Αξρή, ηελ ηήξεζε αξρείνπ, ηνλ νξηζκφ ππεπζχλνπ ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη  

β) ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Επηπξφζζεηα, ηα ππφρξεα πξφζσπα ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο λα θαηαγγέιινπλ παξαβάζεηο εζσηεξηθά, κέζσ εηδηθνχ, 

αλεμάξηεηνπ θαη αλψλπκνπ δηαχινπ, αλάινγνπ πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην κέγεζνο 

ηνπ εθάζηνηε ππφρξενπ πξνζψπνπ. 



Οη εθαξκνδφκελεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο, έιεγρνη θαη δηαδηθαζίεο εγθξίλνληαη απφ ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, 

εληζρχνπλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

Πεξαηηέξσ, ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε φκηιν εθαξκφδνπλ επαξθείο θαη 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζε επίπεδν νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη 

επξίζθνληαη ζε θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψξεο. Σα ππφρξεα 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ εγθαηαζηάζεηο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο, εμαζθαιίδνπλ φηη νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ηεξνχλ ηηο ζρεηηθέο εζληθέο 

δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 

Σα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζηα 

ππφρξεα πξφζσπα θαη επξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο φπνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4557/2018, εθαξκφδνπλ ηηο ηειεπηαίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο 

ρψξαο. ε πεξίπησζε πνπ ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο δελ ην επηηξέπεη, ηα ππφρξεα 

πξφζσπα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εθαξκφδνπλ 

επηπξφζζεηα κέηξα, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή. Επηπξνζζέησο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε λνκνζεζία ηξίηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηελ 

ρψξα απηή, ηα ππφρξεα πξφζσπα ελεκεξψλνπλ ηελ Αξρή, ηελ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηα αξρή θαη ηνλ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Φνξέα. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε αλαθνξέο 

αζχλεζσλ ή χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα θαη αθνξνχλ ζε θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ πξντφληα εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, επηηξέπεηαη 

λα αληαιιάζζνληαη εληφο ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ δνζνχλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ 

Αξρή. 

7. Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε (άξζξν 37 ηνπ Ν.4557/2018)  

Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ, αλάινγα κε ηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο, ηε θχζε 

θαη ην κέγεζφο ηνπο, λα ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ππάιιεινί 

ηνπο έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

κεηαμχ άιισλ, ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζε 

εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηπρφλ 

ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 



ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξέπεη 

λα ελεξγνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

IV. Κπξώζεηο 

1. Πνηληθέο θπξώζεηο (άξζξν 39 ηνπ Ν.4557/2018) 

χκθσλα κε ηελ πεξ.δ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4557/2018 «Με θπιάθηζε 

κέρξη δχν (2) εηψλ ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή φπνην 

άιιν ππφρξεν πξνο αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξφζσπν παξαιείπεη απφ 

πξφζεζε λα αλαθέξεη αξκνδίσο χπνπηεο ή αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ή 

παξνπζηάδεη ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλφλσλ, εθφζνλ γηα ηελ 

πξάμε ηνπ δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή απφ άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Δηνηθεηηθέο θπξώζεηο (άξζξν 46 ηνπ Ν.4557/2018) 

ηα ππφρξεα πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4557/2018, επηβάιιεηαη κε απνθάζε ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, είηε ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ηαθηνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαησηέξσ θπξψζεηο:  

α) ηα ππφρξεα λνκηθά πξόζσπα ή νληόηεηεο: 

i) πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο κέρξη έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ. 

ii) πξφζηηκν ζε βάξνο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή άιισλ ππαιιήισλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή ηεο νληφηεηαο, ππεχζπλσλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ παξαβάζεσλ ή αζθνχλησλ αλεπαξθή 

έιεγρν ή επνπηεία επί ησλ ππεξεζηψλ, ππαιιήισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ησλ ελ γέλεη 

θαζεθφλησλ ηνπο, κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.  

iii) απνκάθξπλζε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ απφ ηε ζέζε ηνπο, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην 

ρξφλν, θαη απαγφξεπζε αλάιεςεο άιιεο αληίζηνηρεο ζέζεο,  

iv) δεκφζηα αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ νληφηεηα θαη ηελ 

θχζε ηεο παξάβαζεο, 

v) νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο, ηεο ίδξπζεο λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Ειιάδα ή ζε 

άιιε ρψξα ή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε 

εηαηξεία, 

vi) ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ, νξηζηηθή ή πξνζσξηλή 

αλάθιεζε ή αλαζηνιή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο ή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 



β) ηα ππφρξεα θπζηθά πξόζσπα: 

i) πξφζηηκν κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ,  

ii) δεκφζηα αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη ην θπζηθφ πξφζσπν θαη ηελ θχζε ηεο 

παξάβαζεο, 

iii) νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ή 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ηα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ ππαίηηα γηα παξαβάζεηο πνπ ηεινχληαη πξνο φθειφο ηνπο απφ θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ελεξγεί είηε αηνκηθψο, είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

ηεο νληφηεηαο θαη θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε εληφο απηνχ κε βάζε εμνπζία 

εθπξνζψπεζήο ηνπ ή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή 

γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ εληφο απηνχ. Δχλαληαη, επίζεο, λα ζεσξεζνχλ ππαίηηα φηαλ ε 

έιιεηςε επνπηείαο ή ειέγρνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο απφ ηεξαξρηθά θαηψηεξν 

ζηέιερνο πξνο φθεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο. 

Οη απνθάζεηο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ δεκνζηεύνληαη, φηαλ γίλνπλ ακεηάθιεηεο, κε 

αλάξηεζή ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηώλ ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ, εθφζνλ ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο απηνχ αζθείηαη θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο απφ εηδηθφ πεηζαξρηθφ φξγαλν, ε αξκφδηα αξρή παξαπέκπεη ην ππφρξεν 

θπζηθφ πξφζσπν ζην παξαπάλσ φξγαλν, ζην νπνίν δηαβηβάδεη θαη φια ηα ζηνηρεία 

ηεο παξάβαζεο. 

V. Γλσζηνπνίεζε ζηα ππόρξεα πξόζσπα θαη έιεγρνο ζπκκόξθσζεο απηώλ  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4557/2018 θαη παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε 

ζρεηηθά ηα κέιε ζαο – ππφρξεα πξφζσπα επνπηείαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.) ήηνη ηνπο εμσηεξηθνχο ινγηζηέο-θνξνηερληθνχο θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα παξνρήο ινγηζηηθψλ-θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπο 

ηδηψηεο ειεγθηέο, ηνπο κεζίηεο αθηλήησλ θαη ηνπο εκπφξνπο θαη εθπιεηζηεξηαζηέο 

αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν θαηά ηελ θξίζε ζαο ηξφπν, ψζηε λα 

εθαξκφδνπλ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο. 

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΘΟ ΠΘΣΘΛΗ 

 


