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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ)
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (L 284). Συνακόλουθα, επιδιώκονται η
βελτίωση και η ενίσχυση της εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
ούτως ώστε αυτή να επικαιροποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες
νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να
καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία
μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι διαρκώς εξελισσόμενες πρακτικές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και στη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων για τρομοκρατικούς
σκοπούς απαιτούν διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή των υφιστάμενων
ποινικών προβλέψεων και τη διαρκή βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων
αρμόδιων αρχών.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αφορούν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα ή
αλλοδαπό) τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί
Έλληνας στην αλλοδαπή, καθώς και πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός
στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή
εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ

4.

ΟΧΙ

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

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορoύν τροποποίηση
νόμου.

Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης.
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iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

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

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ ✓

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

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

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Ελήφθησαν υπόψιν οι συστάσεις και οι δημόσιες
ανακοινώσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής
Δράσης («FAFT»), οι οποίες είναι προσβάσιμες στις
ιστοσελίδες: www.ministryofjustice.gr και
www.fatfgafi.org αντίστοιχα.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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Χ
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί.

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

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

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
Δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν από τους κατωτέρω στόχους νομοθέτησης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Αριθμός
εισερχόμενων
αστικών,
εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός
εισερχόμενων
διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος
Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
(ποινικά,
πολιτικά
και
διοικητικά
δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα
του
εξωδικαστικού
συμβιβασμού
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
μεθόδων
επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους
(νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό
ηλεκτρονικής
υποβολής
δικογράφων

7

Για την ενδεικτικη παραθεση δεικτών αξιοποιηθηκαν οι βασεις δεδομενών του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια
και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο
Αναλογία
προσωπικού
φύλαξης
(φυλάκων) ανά κρατούμενο

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

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

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

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

ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:
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13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

1

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

2

Με άρθρο 2 ορίζονται το αντικείμενο του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου και οι βασικοί νομικοί μηχανισμοί επίτευξης
του σκοπού του. Ειδικότερα δε προβλέπεται η επικαιροποίηση
του καταλόγου των βασικών αδικημάτων, η αναδιαμόρφωση
των προβλεπόμενων πλαισίων ποινής, η ευθυγράμμιση των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης
των προϊόντων του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες με τον ποινικό κώδικα, η
πρόβλεψη των κυρώσεων για τα νομικά πρόσωπα και
οντότητες και η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673.

3

Με το άρθρο 3 επικαιροποιείται το άρθρο 1 του ν. 4557/2018
(Α’ 139), το οποίο αποτυπώνει τον σκοπό του παραπάνω
νομοθετήματος, όπως ίσχυε κατά την ψήφισή του, ήτοι την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849 (L 141). Έκτοτε έχουν
συντελεστεί αλλεπάλληλες
τροποποιήσεις, όπως η
ενσωμάτωση δύο ακόμα Οδηγιών (συμπεριλαμβανομένης της
παρούσης), με αποτέλεσμα ο ως άνω σκοπός να μην
ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες συνθήκες και δεδομένα.
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Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 4557/2018,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας
2018/1673. Η παρ. 1 αντιστοιχεί στον ορισμό της παρ. 1 του
άρθρου 3 της Οδηγίας, όπως επιτάσσει και το προοίμιο της.
Αναφορικά με την υφιστάμενη μορφή του τροποποιούμενου
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άρθρου 2 του ν. 4557/2018, οι περ. δ΄ έως στ΄, κρίνονται πλέον
περιττές. Η περ. δ΄, η οποία αποτελούσε εγχώρια πρωτοτυπία,
διότι καλύπτεται ήδη από τις περ. α΄ και β΄, η περ. ε΄, διότι
καλύπτεται επαρκώς από τη γενική διάταξη περί εγκληματικών
οργανώσεων του άρθρου 187 ΠΚ και η περ. στ΄ διότι
αναβιβάζει σε αυτουργικές πράξεις την απόπειρα και τη
συμμετοχή σε πράξεις νομιμοποίησης. Με την απάλειψη της
περ. στ΄, αποφεύγεται το φαινόμενο πράξεις ηθικής
αυτουργίας ή συνέργειας σε νομιμοποίηση, οι οποίες
λαμβάνουν χώρα σε χρόνο προγενέστερο από την κύρια
πράξη, να παραγράφονται πριν από την τελευταία, όπως
συμβαίνει με τη ισχύουσα ρύθμιση, η οποία ανάγει την ηθική
αυτουργία και τη συνέργεια σε αυτοτελείς εγκληματικές
συμπεριφορές. Ως εκ τούτου οι πράξεις ηθικής αυτουργίας και
συνέργειας θα διέπονται εφεξής από τον γενικό κανόνα της
παρ. 2 του άρθρου 112 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., 4619/2019,
Α΄ 95).
Η παρ. 2 επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της περ. β της παρ. 3
του άρθρου 3 της Οδηγίας, ότι νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει υπό προϋποθέσεις και
όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς
νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει χώρα στο έδαφος άλλου
κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκημα αν
διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού. Εν συνεχεία
προστίθεται εξαίρεση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 3 της
Οδηγίας, η οποία αφορά στις δραστηριότητες, οι οποίες δεν
απαιτείται να είναι αξιόποινες σύμφωνα με την νομοθεσία του
ξένου κράτους, για να θεωρηθεί ότι υπάρχει νομιμοποίηση
των προερχόμενων από αυτές εσόδων. Επιπλέον των
προβλέψεων της Οδηγίας, προστίθενται στην εν λόγω
εξαίρεση η περ. ια΄ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 που αφορά
στα αδικήματα του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η περ. ιθ΄ του
παραπάνω άρθρου που αφορά στην πειρατεία, χάριν
προστασίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Η νεοεισαχθείσα παρ. 3 εκπληρώνει και εξειδικεύει περαιτέρω
την υποχρέωση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3 της
Οδηγίας. Παράλληλα, παραμένει σαφές ότι και με την
προτεινόμενη ρύθμιση δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση των
βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του ν. 4557/2018, μόνο το
γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει περιουσία της οποίας
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δεν δικαιολογείται η προέλευση.
5

Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4557/2018,
ώστε να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου
2 της Οδηγίας 2018/1673. Η ειδική παράθεση των εγκλημάτων
έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιληφθούν στον νόμο τα
ρητά αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας
εγκλήματα. Επιπροσθέτως, περιελήφθη μεταξύ των βασικών
αδικημάτων και η δωροδοκία και δωροληψία για την
αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατά το άρθρο 132 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), σε συμμόρφωση προς το άρθρο 16 της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεγράφη στο
Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη
χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 4639/2019 (Α’ 185). Παράλληλα, έλαβε χώρα η αναγκαία
επικαιροποίηση βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.
4619/2019, Α΄ 95). Η δε αναλυτική παράθεση των
εγκληματικών δραστηριοτήτων του προτεινόμενου άρθρου
αποσκοπεί στο να καταστεί ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους των
αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων της συμμορφώσεως ή μη του
εσωτερικού νομοθέτη στην Οδηγία. Επιπλέον θεωρήθηκε
αναγκαίο, να επισημανθούν με σαφήνεια τα σοβαρότερα
εγκλήματα από τα οποία προκύπτει άμεσα και αιτιατά
περιουσιακό προϊόν, ώστε να υφίσταται μια επαρκώς
αντιπροσωπευτική καταγραφή των εγκλημάτων αυτών.
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Με το άρθρο 6 επέρχονται αλλαγές στο άρθρο 39 του ν.
4557/2018, που αφορά στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις σε
περίπτωση τέλεσης αδικημάτων νομιμοποίησης. Με τις
διατάξεις αυτές ενσωματώνονται στο ελληνικό Δίκαιο τα
άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 2018/673, τα οποία προβλέπουν
την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ποινικές
κυρώσεις, αλλά και επιβαρυντικές περιστάσεις, για τα
αδικήματα νομιμοποίησης. Ενσωματώνονται, επίσης, οι παρ. 1
και 2 του άρθρου 10 για τη δικαιοδοσία των κρατών μελών επί
των αδικημάτων νομιμοποίησης και το άρθρο 11 της Οδηγίας,
με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών μελών να
εξασφαλίσουν την ύπαρξη αποτελεσματικών ερευνητικών
μέσων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα προσαρμόζεται η
διάταξη και προς το σύστημα ποινών του νέου ΠΚ.

7

Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4557/2018.
Η υποχρέωση για την επιβολή του μέτρου της δήμευσης
προβλέπεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2018/1673, η οποία
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παραπέμπει στο σημείο αυτό στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις
για τη δήμευση προσαρμόζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό
προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 68 του ΠΚ. Στην παράγραφο 1
τονίζεται ότι όταν το δημευτέο περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε
τρίτο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η
γνώση του τελευταίου για την τέλεση του βασικού αδικήματος
ή των αδικημάτων νομιμοποίησης, γνώση η οποία αποτελεί
προϋπόθεση για την επιβολή της δήμευσης εις βάρος του.
Στην παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι η αναπληρούσα τη
δήμευση χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί και όταν τα
περιουσιακά αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να
δημευθούν, ανήκουν σε τρίτο στον οποίο δεν μπορεί να
επιβληθεί δήμευση, π.χ. διότι ήταν καλόπιστος κατά τον χρόνο
κτήσης αυτών. Τέλος στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι σε
κάθε περίπτωση δήμευσης το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά
που δημεύθηκαν επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον, για
κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του ζημιωθέντος
από το βασικό αδίκημα ή το αδίκημα νομιμοποίησης.
8

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

9

Με το άρθρο 9 ενσωματώνεται η υποχρέωση για την επιβολή
του μέτρου της δέσμευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9
της Οδηγίας 2018/1673, που παραπέμπει στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη δέσμευση
και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (L 127). Στη νέα ρύθμιση του άρθρου 42 για
τη δέσμευση και την απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών
στοιχείων επέρχονται βελτιώσεις σε σχέση με την ισχύουσα
σήμερα διάταξη, ενώ γίνονται και αρκετές προσαρμογές προς
τις ρυθμίσεις του νέου ΚΠΔ. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται
ότι για την επιβολή του μέτρου, όταν διενεργείται τακτική
ανάκριση, δεν αρκούν πλέον «βάσιμες υπόνοιες», αλλά
χρειάζονται σοβαρές ενδείξεις ότι τα υπό δέσμευση
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περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από την τέλεση των
βασικών αδικημάτων ή των αδικημάτων νομιμοποίησης, όπως
άλλωστε προβλέπεται και στην αντίστοιχη διάταξη του άρθρου
261 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις
παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται η δυνατότητα του
ζημιωθέντος από το βασικό αδίκημα ή το αδίκημα
νομιμοποίησης να αποκτήσει δικαιώματα επί των
δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και μετά την
επιβολή της δέσμευσης. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η
δυνατότητα του καθ’ ου η δέσμευση να ζητήσει από το
δικαστικό συμβούλιο, με προσφυγή του, την άρση της
διάταξης ή την ανάκληση του βουλεύματος με τα οποία
επεβλήθη αυτή. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η
δυνατότητα της ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της διάταξης ή
του βουλεύματος με τα οποία επιβάλλεται η δέσμευση,
εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή συντρέξουν ιδιαίτερες
περιστάσεις στο πρόσωπο του καθ’ ου η δέσμευση ή των
μελών της οικογένειάς του. Στην παράγραφο 6 προβλέπεται η
δυνατότητα των προσώπων τα οποία αντιποιούνται το
δεσμευμένο περιουσιακό στοιχείο ή προβάλλουν άλλα
δικαιώματα επ’ αυτού, να προσφύγουν και αυτά στο δικαστικό
συμβούλιο και να διεκδικήσουν την ανάκληση ή τον
περιορισμό της δέσμευσης. Στην παράγραφο 7 προβλέπεται
ότι τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία που συλλέγονται
νόμιμα από την Αρχή, αποτελούν στοιχεία της τυχόν
σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας που σχετίζονται με τα
αδικήματα που αναφέρει η Αρχή και λαμβάνονται υπόψιν,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί τραπεζικού,
φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε
άλλου απορρήτου. Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι ήδη
κατά την έκδοση της διάταξης ή του βουλεύματος με τα οποία
επιβάλλεται η δέσμευση, εξαιρούνται από το μέτρο τα ποσά
τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών βιοτικών
αναγκών του καθ’ ου ή της οικογένειάς του. Στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 9 προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση της
δέσμευσης εφόσον ο κατηγορούμενος δεν έχει αμετακλήτως
παραπεμφθεί στο ακροατήριο εντός πενταετίας από την
έκδοση της διάταξης ή του βουλεύματος με τα οποία
επιβάλλεται το μέτρο. Στην παράγραφο 10 προβλέπεται ότι
κάθε διάταξη, βούλευμα ή δικαστική απόφαση με τα οποία
τροποποιείται ή αίρεται επιβληθείσα δέσμευση ή διατάσσεται
η εξακολούθηση αυτής κατά την παράγραφο 7 του παρόντος
άρθρου, καθώς και κάθε παραπεμπτικό βούλευμα με το οποίο
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διατηρείται η δέσμευση, γνωστοποιείται ή επιδίδεται εντός
είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του, με μέριμνα των
εισαγγελικών αρχών, στα ιδρύματα, τις υπηρεσίες και στους
τρίτους, στους οποίους γνωστοποιούνται ή επιδίδονται και οι
αντίστοιχες διατάξεις ή βουλεύματα με τα οποία επιβάλλεται
το μέτρο αυτό.
10

Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 4557/2018
σε συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2018/1673.
Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της ευθύνης, την
οποία υπέχουν νομικά πρόσωπα και οντότητες όταν τελείται η
αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή κάποιο βασικό αδίκημα, καθώς και το
ζήτημα των επιβαλλόμενων στην περίπτωση αυτή διοικητικών
κυρώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση διασφάλισης
της
αποτελεσματικότητας,
αναλογικότητας
και
αποτρεπτικότητας των κυρώσεων εις βάρος νομικών
προσώπων και οντοτήτων που επιβάλλονται δυνάμει του
άρθρου 45, η νέα ρύθμιση προβλέπει επιπλέον τις κάτωθι
αναφερόμενες κυρώσεις: στην περ. β) της παρ. 1 προστίθεται
ως κύρωση η λύση του νομικού προσώπου ή οντότητας και η
θέση αυτού υπό εκκαθάριση, και στην περ. δ) της ίδιας
παραγράφου προστίθεται ως κύρωση ο αποκλεισμός από
αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες και
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
δημοσίου τομέα. Επιπροσθέτως, η παρ. 8 προσαρμόζεται προς
τις ρυθμίσεις του νέου ΠΚ, ως εκ τούτου η υφιστάμενη
παραπομπή στην παρ. 6 του άρθρου 187Α, γίνεται πλέον στην
παρ. 1 του άρθρου 187Β.
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Με το άρθρο 11 τροποποιείται η περ. δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 48 του ν. 4557/2018. Ειδικότερα, η παραπομπή στην
παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 διορθώνεται στην παρ.
7 του ιδίου άρθρου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη
προσαρμογή με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο
42 του ως άνω νόμου.
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Με την προτεινόμενη μεταβατική ρύθμιση, αποτρέπεται το
ενδεχόμενο να επέλθει η αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης,
κατά τη νέα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του
άρθρου 42 του ν. 4557/2018, στις περιπτώσεις που κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη συμπληρωθεί το χρονικό
διάστημα των πέντε (5) ετών από την επιβολή του μέτρου της
δέσμευσης ή πάντως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
μακρότερο των τεσσάρων (4) ετών. Όσον αφορά στις
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περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται ότι η αυτοδίκαιη άρση της
δέσμευσης επέρχεται μόνο εφόσον παρέλθει διάστημα ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου, χωρίς να λάβει
χώρα ενδιαμέσως η αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο.
13

Με το άρθρο 13 καταργείται το άρθρο 25 του ν. 4689/2020
που προέβλεπε ότι: «Τα αδικήματα των άρθρων 23 και 24 του
παρόντος μέρους, καθώς και τα αδικήματα των άρθρων 159,
159Α, 235, 236, 237, 237Β, 375, 386, 386Α, 386Β, 390 Π.Κ. και
155 επ. του ν. 2960/2001 (Α’265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
συνιστούν βασικά αδικήματα κατά την έννοια του άρθρου 4
του ν. 4557/2018 (Α’139)». Και τούτο, διότι κρίθηκε ότι τα πιο
πάνω αδικήματα πρέπει, για λόγους πιο συστηματικής
κατατάξεως, να περιληφθούν ως βασικά εγκλήματα στον ν.
4557/2018 για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, έτσι ώστε όλα τα εγκλήματα που συνιστούν
εγκληματική δραστηριότητα (βασικά) να είναι συγκεντρωμένα
στον ειδικό αυτό νόμο και να μην αναζητούνται κάθε φορά σε
διάφορα νομοθετήματα.
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Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
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Δ. ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αύξηση εσόδων
Μείωση
δαπανών

ΑΜΕΣ
Α

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα
/
αποτελεσματικό
τητα

x

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

x

x

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

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Σχεδιασμό
ς/
προετοιμα
σία
Υποδομή /
εξοπλισμό
ς
Προσλήψε
ις /
κινητικότη
τα
Ενημέρωσ
η
εκπαίδευσ
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η
εμπλεκομέ
νων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Στήριξη
και
λειτουργία
διαχείριση
ς
Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχή
ς στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Αναγνώριση
/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους

17

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισ
ης κινδύνων
Άλλο
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

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

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

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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ΣΤ. ΈΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 17, 20, 26, 87, 96 και 97.

25.

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

Κανονισμός

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

Οδηγία

β) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198).
γ) Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 της 30ής Μαΐου 2018, για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών
2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (L 156).
δ) Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με
τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (L 127).
α) Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση
και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του
εγκλήματος (L 182).
Απόφαση

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

26.

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

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

Διεθνείς συμβάσεις

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

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

28.

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

Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων /
υπηρεσιών / φορέων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία
–
Συναρμόδιες υπηρεσίες
/ φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
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32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και
εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 42 παρ. 13

Είδος πράξης

Υπουργική απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Αντικείμενο

Ρύθμιση ζητημάτων
δέσμευσης και
απαγόρευσης
εκποίησης
περιουσιακών
στοιχείων
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