
HELLENIC REPUBLIC 
MINISTRY ΟΕ FINANCE 

Athens, 151h March 2017 
Pr.No.: 0007 

Το: Dr. Werner Langen 
01181Γ of the European Parliament Committee 
ο inquiry to investigate alleged contraventions 
and maladministration in the application of 
Union Ιαω in relation to money laundering, 
1Χ avoidance and 1χ evasion 
European Parliament 

SubΊect: Hellenic State's Γ83038 Ιο the request 0Γ Member State contributions: 
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Dear Dr. Langen, 

Thank you 0Γ your 18118Γ ο 23rd ο November 2016. 

With this occasion we took the initiative Ιο address the services ο the Greek 

administration that have appropriate jurisdiction in order Ιο contribute Ιο the workings 

Ο the ΡΑΝΑ Committee. 

Herewith Ν8 8Γ8 pleased Ιο send 011 the response of: 

• the 0Γ881( Ρ111, where the legal definition ο Money Laundering, the respective 

institutional framework π(1 Money Laundering data 8Γ8 presented 

• Public Prosecutor's οη economic affairs office, where reference Ιο the 

legislative framework and 111ο action taken 1)γ the office is made 

• the Bank ο 0Γ8808, where it's initiatives 1π combating tax evasion and 

supervisory response Ιο Panama papers 8Γ8 illustrated 

• Hellenic Financial Ρ01108 Directorate, where the relevant divisions and 

eligibilities, methods ο inquiry, legal references 8Γ8 explained. Αη annex of 

statistical data of cases ο tax evasion of physical and legal entities, as well 

as ο money laundering from 2014 Ιο (Sept.) 2016 8Γ8 attached 

Ν1115 5-7 5yntagma 10180 tel: +30 2103221 511 mail: minister@minfin.~r 
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ΑΙ this point we would like Ιο acknowledge the importance of the Committee's work, 

among others, in tackling 111ο problems generated by tax havens, and in fighting tax 

avoidance, 18Χ evasion, aggressive 18Χ planning and money laundering. Το this end 

we would like Ιο express our strong support in its efforts and express ου ishes for 

the effective conclusion ο its proceedings. 

'Νο remain at your disposal 1π (85θ you have further inquiries. 

Yours sincerely 

Eudlid Tsakalotos 

Minister ο Finance 
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Subject: Contribution of the Bank of Greece to the European Parliament’s Panama 

Papers Inquiry Committee (Document ΓΔ.Δ.ΥΠ.02493ΕΞ 2016 ΕΜΠ/ 5-12-2016) 

 

A. ANTI-TAX EVASION MEASURES TAKEN BY THE BANK OF GREECE   

The Bank of Greece, as the national authority responsible for supervising compliance 

with anti-money laundering (AML) legislation by the institutions under its 

supervision (i.e. all credit institutions and most of the other financial institutions 

operating in Greece), has taken a number of concrete actions to prevent the use of 

the financial sector for the purpose of laundering the proceeds of tax evasion and 

other tax-related crimes, focusing on the soft spots of the domestic financial system 

that are likely to act as enablers. 

Given that tax-related offences are identified as predicate offences for money 

laundering in Greece1, credit and financial institutions are exposed to significant ML 

in respect of any non-tax-compliant customers. To counter this specific ML risk to 

the financial sector, the Bank of Greece (BoG), firstly, introduced in 2012 substantial 

amendments to its AML regulatory framework, which applies to all the institutions 

and entities under its supervision. The new regulatory provisions (Bank of Greece 

Governor’s Act No. 2652/29.02.2012) enhanced the mandatory preventive measures 

already in place, by requiring financial institutions to obtain income tax returns from 

their customers, as a standard customer due diligence document, and use such 

                                                           
1 The Greek AML legislation identifies the following tax-related offences as predicate offences for 

ML: (i) practices, such as misstatement of income, leading to foregone taxes (income, property and 
other taxes excluding VAT) of €100,000 or more; (ii) issuance of false invoices, when the amount 
involved is €5,000 or more; and (iii) non-payment of collected VAT of €50,000 or more. 



returns -- along with any other know-your-customer (KYC) information and 

documentation received --  for the purpose of developing and, where appropriate, 

updating the customers’ financial/transactional profiles.  

The inclusion of up-to-date tax return data in customers’ profiles means that 

financial institutions can more effectively monitor customers’ actual transaction 

patterns and cross-check them against the expected patterns stemming from their 

financial standing as declared to the tax authorities. Any material discrepancies 

between, on the one hand, tax reported income and wealth and, on the other, actual 

banking transactions (e.g. unproportionally large deposits or incoming wire 

transfers) would thus be easily captured by the institutions’ AML systems and 

analyzed as appropriate by their AML reporting officer (AMLRO). If, following further 

analysis, the AMLRO determines that there are grounds to suspect that tax-related 

crimes are likely to have been committed, a suspicious transaction report (STR) will 

be filed with the Greek Financial Intelligence Unit (FIU). Following the above-

mentioned amendment to AML regulation, the number of STRs from financial 

institutions to the FIU relating to tax evasion has increased substantially, which is an 

important sign of improvement in ML prevention on the part of the financial sector.  

Secondly, financial institutions were required to apply enhanced monitoring to the 

transactions of particular categories of their customers that are classified, on the 

basis of specific criteria, as “high risk” from the viewpoint of tax evasion and related 

money laundering.  

Thirdly, the Bank of Greece has recently released new “typologies” of customers’ 

unusual and suspicious transactions, specifically referring to tax evasion and other 

tax crimes. This has expanded the tools available to anti-money laundering officers, 

enabling them to better identify, monitor and analyze elements of any other unusual 

or suspicious activity of customers and, where appropriate, report to the Greek FIU.  

To ensure full compliance with the new regulatory provisions across the financial 

system the Bank of Greece conducted mainly in 2015 a large number of targeted on-

site inspections at credit institutions using a new inspection methodology to assess 

the level of compliance of inspected entities with the new requirements. Where the 

findings of these inspections showed inadequate compliance, the relevant inspected 



entities were required to take corrective action and where appropriate financial 

penalties were imposed.  

Finally, as part of the off-site supervision of financial institutions, the Bank of Greece 

has been collecting and assessing follow up-reports from supervised institutions 

concerning their progress in complying with the requirements set in the new 

regulation.  

 

B. SUPERVISORY ACTIONS FOLLOWING /SUPERVISORY RESPONSE TO THE SO-

CALLED PANAMA PAPERS 

 

In mid-2016, the Bank of Greece requested from all credit institutions information on 

all the measures and internal investigations they may have undertaken in respect of 

any names or other identifiers appearing in the “Panama Papers” databases.  

In particular, institutions were requested to fill in a questionnaire, 

indicating/reporting on:  

(a) all the customer due diligence (CDD) measures and internal control procedures 

they had undertaken in cases of any of their existing customers mentioned in the 

Panama Papers;  

(b) any actions they had taken in cases of positive identifications, specifically the 

results of their further examinations of the transactions and business relationships of 

the customers in question, and whether these results were reported to the FIU or 

not; 

(c) whether they had been involved in any kind of business with the law firm 

Mossack Fonseca. 

 

The evaluation of the responses to the questionnaire showed that a limited number 

of customers had been identified in the Panama Papers database. For these cases, 

the relevant credit institutions reported having conducted further investigations, in 

order to determine the nature of the transactions, whereby no evidence of 

suspicious or unusual transactions or patterns was detected. Accordingly, no further 

action was taken by the Bank of Greece. 
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Greece 

1. Legal definition of Money Laundering 

Article 2 of the AML Law1, provides the definition of money laundering.  
The following conduct is regarded as money laundering2:  
a) the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal 

activity or from an act of participation in criminal activity, for the purpose of concealing or 
disguising the illicit origin of the property or of assisting any person involved in the 
commission of such activity to evade the legal consequences of his action; 

b) the concealment or disguise of the truth, with any manner or means, as it concerns the 
disposition, movement, use or the place where the property was acquired or is at present, 
or the ownership of the property or rights with respect to it, knowing that such property is 
derived from criminal activity or from an act of participation in such activity; 

c) the acquisition, possession, administration or use of property, knowing, at the time of 
receipt or administration, that such property was derived from criminal activity or from an 
act of participation in such activity;  

d) the utilization of the financial sector by placing therein or moving through it proceeds from 
criminal activities for the purpose of lending false legitimacy to such proceeds;  

e) the setting up of organisation or group comprising two persons at least, for committing 
one or more of the acts defined above under a to d and the participation in such 
organisation or group. 

The AML Law also provides that money laundering is regarded as such, even where the 
activities which generated the property to be laundered were carried out in the territory of 
another country, provided that they would be a predicate offence if committed in Greece and 
are punishable according to the law of the other country3. 
 
In addition to a list of predicate offences provided in article 3 of the AML law, tax crimes are 
also regarded as predicate to ML offences: 
- tax evasion as provided in article 66 of Law 4174/2013; 
- non-payment of confirmed depts as provided in article 25 of Law 1882/1990 

- Any other offence punishable by deprivation of liberty for a minimum of more than six 
months and having generated any type of economic benefit is also regarded as predicate 
offence. 

2. Institutional Framework  

Financial Intelligence Unit (Unit A) – Hellenic FIU 
The FIU is the central AML national unit and is one of the three autonomous units (Unit A) of 
the independent Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Source of Funds 
Investigation Authority. Head of the authority is an acting Public Prosecutor of the Supreme 
Court, who is appointed by the judicial council. The board member of the FIU consists of the 
Head of the FIU and eight representatives (including two representatives from the tax 
authorities) from the competent authorities4.   
The FIU comprises of 5 departments. The a)Analysis and Tax Audit department, b)Investigation 
department and c)International relations department are involved in the analysis of STRs.  The 
other two departments are the Administration and IT department. 
The role of the FIU’s staff (16 analysts, 1 legal expert, 2 IT and 9 administration staff in 2016) is 
to collect, investigate, analyse, and evaluate suspicious transaction reports filed by obligated 

                                                           
1 Law 3691/2008 as in force on "Prevention and suppression of money laundering and terrorist financing and other provisions",  
2 The legalization of proceeds from a list of criminal activities listed in Article 3 of the AML Law 
3 Article 2, para 3 of AML Law 
4 Article 6 of AML Law 
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entities5, as well as information transmitted by other public or private agencies or brought to 
the FIU’s attention through the mass media, the internet or any other source, regarding 
business or professional transactions or activities potentially linked to money laundering or 
terrorist financing.  
 The FIU also investigates and analyses any information sent by foreign FIUs, cooperates and 
exchanges information through secure communication (FIU.Net, ESW). 
Anti- money laundering Information flows 
The FIU receives directly information from reporting entities, information reports from 
national law enforcement agencies in AML investigations and requests or spontaneous 
disclosures from foreign FIUS (possible cross-border cases).  
After receiving an STR the FIU investigates and analyses the case. 
The case is brought to the AML board and can be archived, sent for further investigation to tax 
or law enforcement authorities or sent to the Public Prosecutors Office when the FIU has 
issued a freezing order or a judicial investigation is pending.  
Central coordinating agency6: 
The central coordinating agency with respect to the implementation of the AML/CTF 
provisions, the assessment and reinforcement of the effectiveness of AML/CTF mechanisms 
and the coordination of all competent authorities as indicated in the AML Law, is the General 
Directorate of Economic Policy of Ministry of Finance. 
The AML Strategy Committee7: 
The AML Strategy Committee consists of the General Secretary of the Minister of Economy, 
the Head of the FIU, members from all the competent authorities and the general directorate 
of Economic Policy of MoF. 

3. Money Laundering data 

Table 1 – Data on money laundering cases investigated in Greece (2011-2015) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

New cases: 3.507 3.923 4.071 6.288 5.530 

Bank STRs/SARs 1.329 1.805 1.980 4.963 2.085 

LEA and tax authorities 1.149 1.072 1.555 926 643 

Insurance companies n.a. 110 288 202 129 

Foreign FIUs   24 73 20 33 164 

Cases sent to public prosecutor 162 279 207 117 402 

Freezing orders  187 303 211 121 403 

Total frozen criminal assets  €224 m  €238 m €200m €160m €255m 

Frozen criminal assets in tax evasion 
cases 

 €97m €73m €108m €254m 

Table 2 - Number of information request to and from the Greek FIU 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Request from other FIUs 179 167 159 162 201 

Requests to other FIUs 113 78 50 89 27 

Table 3 - FIU reports sent to the Tax Authorities and Financial Crime Unit (SDOE) 

 2014 2015 2016(until 
September) 

FIU reports sent to the Tax Authorities 657 117 334 

FIU reports sent to SDOE 2909 854 --- 

 

                                                           
5 Article 5  of AML Law 
6 Article 8 of AML Law 
7 Article 9 of AML Law 



   
                                                                                            

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Υ ΠΟ Υ Ρ ΓΕ ΙΟ  ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩ Ν  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
   Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα 
   Τηλ.: 210-6476427, P.O.L.: 1190330 
   Fax: 210 6459568 
   Αρ. Πρωτ.: 4911/3/21-γ΄  
   Α.Μ.Υ.: 1067 

 

 

 
 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017 
 
 

Π Ρ Ο Σ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

 
Νίκης 5-7 

Τ.Κ. 10180 – Σύνταγμα   

 
  

 
 

  Θ Ε Μ Α: «Επιστολή του Προέδρου Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  ΣΧΕΤ.:  α) Επιστολή ΓΡ.Δ.ΥΠ: 02493 ΕΞ 2016 EMΠ/05-12-2016. 

β) Επιστολή ΓΡ.Δ.ΥΠ: 02364EMΠ/23-11-2016. 

 

 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα θέματα αρμοδιότητας της 
Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας: 
 

1.  Αποστολή 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4249/2014, 
έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που 
τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας 
γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την 
έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της 
εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις, με τοπική 

αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους 
αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και 
αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και 
κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις 
αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, τόσο σε πληροφοριακό όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 

2. Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Η οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής της, διέπεται από το 
ακόλουθο νομικό πλαίσιο: 
 

 Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄24/21-02-2011) 

 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73/24-03-2014) 

 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) 

 Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ Α΄281/31-12-2014) 

 Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-03-2015) 

 Π.Δ. 71/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) 



 Υ30 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015) 

 Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) 

 ΚΥΑ 7001/2/1445-κζ΄(ΦΕΚ B΄2232/01-08-2012) 

 Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12-07-2013) 

 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α' 138/05-07-1999)  

 57/13-01-2014 παραγγελία του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου προς τους Εισαγγελείς 
Εφετών της Χώρας 

 7001/2/1-β΄ από 6/9/2011 Εγκύκλιος Διαταγή του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

3. Υπαγωγή, έδρα και εδαφική αρμοδιότητα 

Η Δ.Ο.Α., ως κεντρική αυτοτελής Υπηρεσία, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό, ενώ η άσκηση του επιχειρησιακού ελέγχου της έχει 
ανατεθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. 
Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα εντός του Αστυνομικού Μεγάρων Αθηνών, ενώ η εδαφική της 

αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. 
Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) η οποία 
συγκροτήθηκε και λειτουργεί με έδρα στη Θεσσαλονίκη από τον Ιούλιο του 2015, υπάγεται 
διοικητικά στη Δ.Ο.Α. έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα 
ταυτίζεται με την εδαφική αρμοδιότητα του Τομέα Βορείου Ελλάδος,  Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και 
Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. 

4. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ο.Α.  

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως εξής: 
 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 

 Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας 

 Τμήμα Προστασίας Οικονομίας 

 Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας 

 Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, διαρθρώνεται ως εξής: 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας 

 Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας 

5. Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας όπως προβλέπονται 
από το άρθρο 32 του Π.Δ. 178/2014 και τις Διαταγές της Υπηρεσίας, είναι οι ακόλουθες: 

1ο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 Η επιτελική υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ο.Α. στην εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους. 

 Ο χειρισμός θεμάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης χρηματικού και 
υλικού και γενικά εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας. 

 Ο χειρισμός θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ.Ο.Α., σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς και με άλλες 
αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς της Χώρας και άλλων χωρών. 

 Η διοργάνωση ή συμμετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για 
θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και μέριμνα για την υποδοχή αποστολών και 
αντιπροσωπειών άλλων Χωρών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. 

 



2ο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 

 Η αξιολόγηση των πληροφοριών και καταγγελιών και εισήγηση στο Διευθυντή της Δ.Ο.Α., 
προκειμένου να διαβιβαστούν στα Τμήματα της Υπηρεσίας ή σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για 
την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

 Η συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και 
στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και για την 
εξαγωγή εγκληματολογικών και στρατηγικού χαρακτήρα συμπερασμάτων και στοιχείων. 

 Η τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων που προκύπτουν ή συλλέγονται, στο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της Δ.Ο.Α., τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων 
του Ν. 2472/1997. 

 Η παρακολούθηση των εξελίξεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την 
εκτίμηση και ανάλυση των απειλών, των κινδύνων και των τάσεων του οικονομικού εγκλήματος. 

 Η εκπόνηση της ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας και υποβολή τεκμηριωμένων 
προτάσεων για την υλοποίηση ή αναθεώρηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητάς της. 

 Η συλλογή και διαρκής ενημέρωση της νομοθεσίας, καθώς και της διοικητικής και 
ποινικής νομολογίας που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα αρμοδιότητας Δ.Ο.Α.. 

 Η παροχή νομικής υποστήριξης στα επιχειρησιακά Τμήματα, με κατάλληλη αξιοποίηση 
προς τούτο των δικαστικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων δικαστικών και 
νομικών οργάνων. 

 Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. 

 Η ανάπτυξη συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα συλλογής, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης 
πληροφοριών, καθώς και με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και 
Υπηρεσίες, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 Η διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της 
Δ.Ο.Α., συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και υλικού που το 
απαρτίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου, εξασφαλίζοντας τον 
έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, σε όλα τα επίπεδα. 

 Η τεχνική υποστήριξη των επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του, σε θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών μέσων, με τη 
χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 Η υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου της Υπηρεσίας, το οποίο διαθέτει ειδική γραμμή 
καταγγελιών και ηλεκτρονική διεύθυνση, για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία. 

3ο Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας 

Η έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου ή του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ειδικότερα αφορούν: 

 

 Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας 
περιουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.. 

 Στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση 
κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων. 

 Σε εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά 
συμφέροντα του Δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιχορηγούνται από τον 
κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό. 

 Σε κάθε άλλη παράνομη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία 
απειλείται ή βλάπτεται σοβαρά η δημόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε.. 

4ο Τμήμα Προστασίας Οικονομίας 

Η έρευνα και δίωξη εγκλημάτων, τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του    
Δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς και αφορούν ιδίως: 
 



 Στην παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων. 

 Στις παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών 
εμπορικών δικαιωμάτων. 

 Στις παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των 
πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς 
και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 
4 του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα. 

 Στις παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισμών, 
πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο. 

 Σε κάθε άλλη οικονομική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόμο, από την τέλεση 
της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στην 
αγορά. 

5ο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας 

Η έρευνα και δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως: 
 

 Στη φορολογική νομοθεσία, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες 
πράξεις. 

 Στην τελωνειακή νομοθεσία και ειδικότερα σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως 
μεγάλης αξίας. 

 Στη μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο. 

 Στις παράνομες συνταγογραφήσεις. 

 Στις ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις, από τις οποίες επέρχεται 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου γενικότερα. 

 Στις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών. 

 Στη χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων 
για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους. 

 Στη χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου 
στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών, από 
οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Στις παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των 
εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση. 

 Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος 
των Οργανισμών, Φορέων, Ταμείων και Υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς 
και νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Υπηρεσιών και Φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας. 

6. Ανθρώπινο Δυναμικό 

H Δ.Ο.Α. και η Υ.Ο.Α.Β.Ε., λόγω της εξειδικευμένης επιχειρησιακής δράσης που καλούνται να 
υλοποιήσουν, στελεχώνονται από έμπειρο αστυνομικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, 
προερχόμενο από ειδικές Υπηρεσίες της Ελληνικής  Αστυνομίας, καθώς και από Αξιωματικούς 
Ειδικών Καθηκόντων (Ε.Κ.), με ειδικότητες Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικών Εφαρμογών, 
Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Λογιστικής, Διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών- Μηχανικών Η/Υ. 
To έτος 2015 η υπάρχουσα δύναμη της Δ.Ο.Α. συνίστατο σε -146- αστυνομικούς Γενικών 
Καθηκόντων και -48- αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων (Σύνολο -194-) και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. σε 
-33- αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων και -11- αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων (Σύνολο  
-44-), αντίστοιχα.  
To έτος 2016 η υπάρχουσα δύναμη της Δ.Ο.Α. συνίστατο σε -161- αστυνομικούς Γενικών 
Καθηκόντων και -50- αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων (Σύνολο -211-) και της Υ.Ο.Α.Β.Ε. σε 
-36- αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων και -12- αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων (Σύνολο  
-48-), αντίστοιχα.  

 



7. Σχέση με Αστυνομικές και άλλες Αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή 

Πληροφοριών 

Η Δ.Ο.Α., για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
εκτός από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεργάζεται και με τους ακόλουθους 
Φορείς: 
 

 Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα κατά 
της Διαφθοράς, Οικονομικό Εισαγγελέα) 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών (Δι.Δ.Α.Π.) 

 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 

 Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) 

 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

 Ανεξάρτητες Αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ.λπ.) 

 Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε) 

 Τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες του ευρύτερου ελληνικού Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
όπως η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, η Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, η Διεύθυνση 
Εποπτείας Καζίνο, οι Επιθεωρητές Τομέα Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Υγείας, τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι Οργανισμοί 
Προστασίας Προϊόντων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο Ο.Π.Α.Π., I.F.P.I., Ο.Π.Ι. κ.λπ. 

 Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς όπως EUROPOL, INTERPOL, OLAF, FIOD 
κ.λπ. 

8. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας 

H προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών 
μεθόδων έρευνας, όπως: 
 

 Παύση φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού ή επιχειρηματικού 
απορρήτου, όταν διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και 
τελωνειακής νομοθεσίας ή κατά την προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για οικονομικά 
εγκλήματα αρμοδιότητάς της. 

 Αρμοδιότητα ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογικής και τελωνειακής 

νομοθεσίας και για την υποβολή της προβλεπομένης για τη δίωξη των αδικημάτων της 
φοροδιαφυγής μηνυτήριας αναφοράς. 

 Συγκεκαλυμμένη έρευνα. 

 Άρση απορρήτου και καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή 
εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 Πρόσβαση, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή της Δ.Ο.Α., σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία 
κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων που συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, ανεξάρτητες 
Αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, επιμελητήρια, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, κτηματολογικά 
γραφεία, οικονομικούς και κοινωνικούς επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις. 

 Άμεση πρόσβαση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών. 

 Πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών 
(ELENXIS), το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων. 

 Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων με σύγχρονα 
πληροφοριακά μέσα (Πληροφοριακό Σύστημα Δ.Ο.Α., i2 και IDEA). 

 



9. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής, Διαχείρισης και 

Ανάλυσης Πληροφοριών 

Η Δ.Ο.Α. έχει υιοθετήσει ως μοντέλο αστυνόμευσης αυτό της καθοδήγησης από επεξεργασμένες 
πληροφορίες (intelligence-led policing), δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους για την 
υλοποίηση δράσεων για τη δίωξη εγκλημάτων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς 
και αδικημάτων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την απώλεια 
εσόδων του Κράτους. 
Ανωτέρω υποστηρίζονται και από τη λειτουργία σε 24ωρη βάση της ειδικής γραμμής 
καταγγελιών 11012, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες. 
Επιπλέον δέχεται καταγγελίες με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr 
και με φαξ στην τηλεφωνική σύνδεση 2106412042. 
Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την 
επιχειρησιακή τους αξιοποίηση αλλά και για την εξαγωγή εγκληματολογικών συμπερασμάτων 
στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και η τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων, με 

διαβαθμισμένη πρόσβαση του προσωπικού, αποτελούν βασικά καθήκοντα της Δ.Ο.Α., για την 
εκπλήρωση της αποστολής της. 
Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 
έχει αναπτύξει και υποστηρίζει Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), το οποίο αποτελείται από το 
σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και το σύνολο του τεχνολογικού 
εξοπλισμού της Υπηρεσίας.  
Οι πληροφορίες που συλλέγονται ακολουθούν τα στάδια επεξεργασίας της πληροφορίας: 
αξιολόγηση, παραμετροποίηση και ανάλυση, σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 
Επιπλέον, υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, με ανεξάρτητο σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών, παροχή εξουσιοδοτήσεων 
μέσω ελέγχου δικαιωμάτων πρόσβασης στους διαθέσιμους πόρους του και καταγραφή των 
δραστηριοτήτων των χρηστών. 

10. Στρατηγική και Επιχειρησιακή Ανάλυση  

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής της Δ.Ο.Α. 
συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης, μέσα από την οποία μπορεί να 
καθοριστεί ή να αναθεωρηθεί η στρατηγική της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών εγκλημάτων. 
Κατά την εκπόνησή της ακολουθούνται τα εξής βήματα: 
 

 Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και κωδικοποίηση των πληροφοριών που 
συλλέγονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με τον καθορισμό μετρήσιμων ποσοτικού χαρακτήρα 
δεικτών. 

 Καταχώρηση των πληροφοριών με δομημένο τρόπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Υπηρεσίας, από το οποίο εξάγονται ομαδοποιημένες και απεικονίζονται οι δράσεις της 
Υπηρεσίας. 

 Έλεγχος συνέπειας επίτευξης των στόχων και των προσδοκιών που είχαν τεθεί, με 
παράλληλη ανάλυση των παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που 
επηρέασαν τα αποτελέσματα. 

 Αναγνώριση και καταγραφή των τάσεων και απειλών για τα ειδικότερα οικονομικά 
εγκλήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθορισμός προτεραιοτήτων της 
επιχειρησιακής δράσης και των στόχων της Υπηρεσίας, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των 
πόρων της (ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού), καθώς και την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του 
οικονομικού εγκλήματος. 
Στην παρακολούθηση, τον καθορισμό και την ενημέρωση των παραπάνω δεικτών συμβάλλει και 
η παρακολούθηση ανοικτών πηγών και δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικές πηγές), για συλλογή 
πληροφοριών στρατηγικού χαρακτήρα. 
Σε επίπεδο επιχειρησιακής ανάλυσης, το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 
αναλαμβάνει την αναλυτική υποστήριξη σοβαρών υποθέσεων, με πολύπλοκα και μεγάλου 
όγκου δεδομένα, των επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας. 
Η αναλυτική υποστήριξη ανατίθεται σε ειδικά εκπαιδευμένο, για το σκοπό αυτό, προσωπικό 
(αναλυτές και βοηθούς αναλυτή), το οποίο προβαίνει στην επεξεργασία και αξιολόγηση 
(σύστημα 4Χ4) των εισερχόμενων πληροφοριών, προκειμένου αυτές να παραμετροποιηθούν 
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κατάλληλα για την εισαγωγή τους σε δομημένες βάσεις της εφαρμογής ανάλυσης 
εγκληματολογικών δεδομένων i2. 
Κατά την αναλυτική διαδικασία εξάγονται διαγράμματα, πίνακες, χάρτες και λοιπά αρχεία 
δεδομένων, βοηθητικά στην υπό διεξαγωγή έρευνα, ενώ εντοπίζονται τα κενά και τα σημεία που 
πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο, καθοδηγώντας τα βήματα της έρευνας, με την αδιάκοπη 
συνεργασία αναλυτών και επιχειρησιακών ερευνητών. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, εκπονούνται και παραδίδονται στους χειριστές των 
υποθέσεων Εκθέσεις Επιχειρησιακής Ανάλυσης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα, οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

11. Υποθέσεις 

Με γνώμονα τις προτεραιότητες που τέθηκαν για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος από την Ελληνική Αστυνομία, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Δ.Ο.Α., την 
περίοδο 2014-2016, μεταξύ των άλλων αδικημάτων, διεκπεραιώθηκαν υποθέσεις -

Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - και - Φοροδιαφυγής φυσικών 
και νομικών προσώπων - ύστερα από καταγγελίες, εισαγγελικές παραγγελίες και ελέγχους 
που διενήργησαν τα Τμήματα της Δ.Ο.Α., καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες 
Υπηρεσίες – Φορείς. 

(Συνημμένα -3- σχετικοί πίνακες με στατιστικά στοιχεία) 

Στις αναφερόμενες υποθέσεις φοροδιαφυγής διαπιστώθηκαν/διερευνήθηκαν αδικήματα και 
λοιπές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως: 

 

 Μη έκδοση αποδείξεων, δελτίων ή παραστατικών κατά την πώληση προϊόντων ή την 
προσφορά υπηρεσιών. 

 Μη επίδειξη ή μη τήρηση προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων. 

 Παραβάσεις του Ν. 1809/1988 - Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και Άλλες    
Διατάξεις. 

 Σκόπιμη απόκρυψη και αλλοίωση φορολογητέας ύλης (π.χ. Πλαστά - Εικονικά 
Στοιχεία). 

 Υποβολή ανακριβών/ψευδών δηλώσεων φορολογικού εισοδήματος. 

 Μη επίδειξη βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών Φορολογικού Ταμειακού 
Μηχανισμού. 

 Λοιπά φορολογικά αδικήματα και παραβάσεις. 

 

Η εκτιμώμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου συνεπεία της φοροδιαφυγής, από υποθέσεις 
Δ.Ο.Α. έτους 2014, υπολογίστηκε στα -24.800.000- € τουλάχιστον, τα παράνομα έσοδα από 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή (μη δηλωθέντα εισοδήματα) στα -23.900.000- € τουλάχιστον και η 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα -2.602.000- € τουλάχιστον, εκ 
των οποίων τα -1.300.000- € αφορούν την εκτιμώμενη αξία περιουσιακών στοιχείων και 
συγκεκριμένα -12- ακίνητα. 
Από το σύνολο των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από τη Δ.Ο.Α. εντός του έτους 2014 για τα 
αδικήματα της φοροδιαφυγής και κατόπιν ενημερώσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, το ποσό 
των καταλογισθέντων προστίμων ανήλθε σε -109.187,33- €. 
Η Δ.Ο.Α., το έτος 2014, στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της και ανταποκρινόμενη 
στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, πραγματοποίησε    
-733- δράσεις (εκ των -1.458- συνολικά) με αντικείμενο τη φοροδιαφυγή. 
Αντίστοιχα, η εκτιμώμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου συνεπεία της φοροδιαφυγής, από 
υποθέσεις Δ.Ο.Α. έτους 2015, υπολογίστηκε στα -33.763.607,66- €, η νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και τα μη δηλωθέντα εισοδήματα από εκτεταμένη 
φοροδιαφυγή υπολογίστηκαν στα -37.023.529- €, εκ των οποίων τα -13.500.000-€ 
αφορούσαν κακουργηματική φοροδιαφυγή, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους -95.755,75- 
€ στο πλαίσιο του διοικητικού χειρισμού των βεβαιωμένων από τη Δ.Ο.Α. παραβάσεων. 
Το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν -529- δράσεις με αντικείμενο τη φοροδιαφυγή και -7- με 
αντικείμενο τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (εκ των -1.128- 
συνολικά). 
Για δε το έτος  2016, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία συνολικής εξαγωγής και 



πλήρους επαλήθευσης των ως άνω σχετικών δεδομένων.  
Γίνεται μνεία πως αναλυτικότερα πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία αναρτώνται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).  

12. Έννοιες Όρων και Γενικότερο Νομικό Πλαίσιο  

Φοροαποφυγή 
 
Στις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες εντάσσονται στο ειδικότερο φαινόμενο της «φοροαποφυγής», 
ο φορολογούμενος εκμεταλλεύεται κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας ή χρησιμοποιεί 
προς όφελός του, θεσμικές δυνατότητες που του παρέχει η διεθνής ή εθνική έννομη τάξη, 
διαμορφώνοντας έτσι τα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μην εμπίπτουν σε διάταξη 
φορολογικού νόμου που να θεμελιώνει σχετική φορολογική υποχρέωση. Με τον τρόπο αυτό 
κατορθώνει να «αποφύγει» τη σχετική υποχρέωση παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπαχθεί 
στη συγκεκριμένη φορολόγηση. Στις περιπτώσεις «φορο αποφυγής», ο φορολογούμενος κατά 

κανόνα κάνει χρήση νόμιμων μέσων, ώστε να αποκλειστεί ο χαρακτηρισμός της συγκεκριμένης 
συμπεριφοράς ως παράνομης και επομένως ως στοιχειοθετούσας  κάποιο από τα αδικήματα του 
Ν. 2523/1997. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την 
βεβαίωση (οριστικοποίηση) μέρους μόνο του φόρου που καταλογίζεται με το φύλλο ελέγχου και 
επομένως, το ποσό του φόρου που δεν αναστέλλεται, βεβαιώνεται και αναζητείται από τον 
υπόχρεο αμέσως μετά την πάροδο προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής. Εφόσον το ποσό 
αυτό βεβαιώνεται άμεσα, η μη καταβολή του από τον υπόχρεο δύναται να ενεργοποιήσει την 
ποινική διάταξη του άρθρου 23. Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και αν είναι προφανής ο 
σκοπός του φορολογούμενου, δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ποινική ευθύνη, εφόσον δεν 
πληρείται η νομοτυπική μορφή των οικείων εγκλημάτων φοροδιαφυγής, όπως αυτά 
περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 του Ν. 2523/1997. 
Το μέγεθος της φοροδιαφυγής, θεωρείται συνάρτηση της διαπιστωθείσας απόκλισης μεταξύ της 
φορολογικής συμπεριφοράς του ελεγχόμενου και των προβλέψεων της φορολογικής 
νομοθεσίας. 
Παρά τις συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων, 
δεν επήλθαν ουσιαστικές μεταβολές ως προς την έννοια της φοροδιαφυγής βάσει των αρχικών 
προβλέψεων του Ν. 2523/1997. 
Με το Ν. 2523/1997, μεμονωμένα φορολογικά λογιστικά ή λοιπά γεγονότα που βάσει των 
σχετικών διατάξεων συνιστούσαν φορολογικές παραβάσεις, θεμελίωναν υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις τα αδικήματα της  φοροδιαφυγής. 
Με το Ν. 4337/2015 καταργήθηκαν τα άρθρα 17, 18, 19 του Ν. 2523/1997 για τα αδικήματα 
της φοροδιαφυγής, το άρθρο 20 για τους αυτουργούς συνεργούς και το άρθρο 21 για την 
ποινική δίωξη, μηνυτήρια αναφορά, παράσταση πολιτικής αγωγής, κ.λπ. 
 
Φοροδιαφυγή 

 
Στις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής, ο φορολογούμενος με επιμέρους παράνομες πράξεις ή 
παραλείψεις του, κατά το στάδιο της φορολογικής βεβαίωσης της οφειλής, δηλαδή κατά το 
χρόνο εξατομίκευσης της φορολογικής του υποχρέωσης, προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την ίδια 
την υπόσταση της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος 
ψεύδεται ή αποσιωπά κατά τρόπο παράνομο, δηλαδή κατά παράβαση των σχετικών 
υποχρεώσεων που του επιβάλλει ο φορολογικός νόμος, ενώπιων των αρμόδιων φορολογικών 
αρχών σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία θα προέκυπτε ποσοτικά αλλά και 
ποιοτικά η φορολογική του υποχρέωση. Έτσι, ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας παράνομα 
μέσα, πετυχαίνει ένα παράνομο σκοπό, που δεν είναι άλλος από τον μη καταλογισμό της 
φορολογικής του υποχρέωσης ή τον καταλογισμό αυτής σε ύψος πολύ μικρότερο από τον 
νόμιμα προβλεπόμενο. Ειδικότερα, με τον όρο «φοροδιαφυγή» νοείται κάθε παράνομη πράξη ή 
παράλειψη του φορολογούμενου, με την οποία επιδιώκει τη μείωση της φορολογικής του 
επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής φόρου που του αναλογεί. 
 
Φορο-υπερημερία 
 
Στις περιπτώσεις που αποδίδονται με τον όρο «φορο- υπερημερία», ο φορολογούμενος 
παραλείπει να καταβάλλει εμπρόθεσμα φορολογική οφειλή που έχει βεβαιωθεί ταμειακά σε 
βάρος του και έχει περαιτέρω καταστεί ληξιπρόθεσμη. Η υπερημερία του φορολογούμενου ως 

http://www.astynomia.gr/


προς την καταβολή του οφειλόμενου από τη σχετική υποχρέωση ποσού του φόρου, τυποποιείται 
ως έγκλημα στη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2523/1997. 
 
Οι μεταβολές στη Φορολογική Νομοθεσία 
 
Tα τελευταία έτη επήλθαν καθοριστικές αλλαγές στους βασικότερους φορολογικούς νόμους, 
όπως: 
Ο Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) αντικαταστάθηκε από τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) και στη συνέχεια 
από τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014). Ο Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) αντικαταστάθηκε από νεότερο 
Κώδικα (Ν. 4172/2013). 
Θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), ο οποίος υφίσταται συνεχείς 
τροποποιήσεις. 
Με το Ν. 4337/2015: 
Εισήχθη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο με τίτλο : 
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» 

Άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. (Εγκλήματα Φοροδιαφυγής) 
Άρθρο 67 του Κ.Φ.Δ. (Αυτουργοί – συνεργοί) 
Άρθρο 68 του Κ.Φ.Δ. (Ποινική Δίωξη, παραγραφή, μηνυτήρια αναφορά, κ.λπ) 
Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττεται όταν ο δράστης (φυσικό πρόσωπο) ενεργεί με πρόθεση 
ώστε να αποφύγει την πληρωμή των εξής φόρων: 
Φόρο Εισοδήματος, Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Ε.Φ.Α.,Φ.Π.Α., Φόρο Κύκλου Εργασιών, Φόρο Ασφαλίστρων 
Λοιπούς παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους, τέλη, ή εισφορές, Φόρο Πλοίων. 
Έγκλημα φοροδιαφυγής επίσης διαπράττει όποιος: 
Εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά 
στοιχεία, ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για 
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΞΙΕΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΛΠ 
(ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ 

Εάν στο Φόρο Εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Ε.Φ.Α. 
η αξία είναι > €100.000 

Φυλάκιση τουλάχιστον -2- ετών. 

Εάν στο Φ.Π.Α., η αξία είναι > €50.000 Φυλάκιση τουλάχιστον -2- ετών. 

Εάν στο Φόρο Εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Ε.Φ.Α. η 
αξία είναι > €150.000 

Κάθειρξη 

Εάν στο Φ.Π.Α. η αξία είναι > €100.000 Κάθειρξη 

Έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών 
στοιχείων/ αποδοχή εικονικών / νόθευση τέτοιων 
στοιχείων (αξία > €1) 

Φυλάκιση τουλάχιστον -3- μηνών 

Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, συνολικής αξίας > €75.000 

Φυλάκιση τουλάχιστον -1- έτους 

Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, συνολικής αξίας > €200.000 

Κάθειρξη έως -10- έτη 

 
Με το νέο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. εισάγονται οι έννοιες: 
- της πρόθεσης, με σκοπό την αποφυγή της πληρωμής του φόρου, τέλους ή εισφοράς, της 
τέλεσης του εγκλήματος φοροδιαφυγής. 
- της απόπειρας τέλεσης του εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 66 του 
Κ.Φ.Δ. (σχετ. διάτ. άρθρο 55 Α του Κ.Φ.Δ.) 
- της φαινομενικής συρροής των φορολογικών εγκλημάτων – πράξεων που αφορούν την έκδοση, 
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, νόθευση 
φορολογικών στοιχείων και των λοιπών εγκλημάτων φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. 



που τελούνται σε σχέση με τους φόρους, τέλη, εισφορές. 
Νέο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. και συρροή: 
Η τέλεση πράξεων έκδοσης εικονικών, πλαστών, λήψης εικονικών, νόθευσης στοιχείων δεν 
τιμωρείται, εφόσον συντελούν στη θεμελίωση εγκλήματος φοροδιαφυγής στους φόρους τέλη ή 
εισφορές. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο δράστης τιμωρείται μόνο για το έγκλημα φοροδιαφυγής στους φόρους, 
τέλη, εισφορές και όχι για τις πράξεις που σχετίζονται με τα φορολογικά στοιχεία. 
Οριοθετείται το έγκλημα της φοροδιαφυγής και σε «φόρους κεφαλαίου» (ΕΝ.Φ.Ι.Α. -  Ε.Φ.Α.).   
Εξορθολογίζονται τα όρια τέλεσης των εγκλημάτων στο Φ.Π.Α., παρακρατούμενους, 
επιρριπτόμενους φόρους τέλη εισφορές και τίθεται πλέον όριο (50.000 € ή 100.000 € κατά 
περίπτωση) για την τέλεση του εγκλήματος. 
 
Απάλειψη ορισμένων αδικημάτων: 
Δεν συνιστά πλέον αδίκημα η πράξη της μη έκδοσης στοιχείων που όριζαν οι διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997. 

Δεν θεωρείται εικονικό για τον λήπτη, το φορολογικό στοιχείο που αφορά υπαρκτή συναλλαγή, 
αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από το αναγραφόμενο σε αυτό. 
 
Αυτουργοί-συνεργοί-συμμέτοχοι (Άρθρο 67 του Κ.Φ.Δ.) 
 
Προσδιορίζονται τα πρόσωπα - αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής στα νομικά πρόσωπα 
ή στις νομικές οντότητες, (με βάση τη νομική μορφή και την ιδιότητα που κατείχαν). 
Ποινική ευθύνη του άμεσου συνεργού για τον εν γνώσει υπογράφοντα ανακριβή φορολογική 
δήλωση ως πληρεξούσιος, ή για όποιον εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή 
στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων. 
Αυτουργοί ή συμμέτοχοι των εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και 
όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες και αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες και 
θέσεις που ορίζει το άρθρο 67 παρ. 1. 
 
Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Αρμοδιότητα της Οικονομικής Αστυνομίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς (άρθρο 68 του Κ.Φ.Δ.) σε σχέση με 
τα φορολογικά εγκλήματα. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμελλητί. 
 
Ρητή πρόβλεψη για μη επηρεασμό της ποινικής διαδικασίας από την άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής και την άσκηση προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο. 
Επίδραση της διοικητικής στην ποινική δίκη: η ποινική δίκη μπορεί να αναστέλλεται μέχρι την 
τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται ανεξάρτητα 
από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρ. 63 Κ.Φ.Δ.), ή από την άσκηση προσφυγής 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. 
Τα νέα όρια καταλαμβάνουν όσα εγκλήματα τελούνται από 17-10-2015 και μετά. Παλαιές 
παραβάσεις που διαπιστώνονται σήμερα, δεν συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής, εάν δεν 
πληρούνται τα όρια τέλεσης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής και οι λοιπές προϋποθέσεις του 
άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. Απουσία πρόβλεψης σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής (ή μη) της 
μηνυτήριας αναφοράς σε διαπιστωμένο έγκλημα φοροδιαφυγής εφόσον η σχετική οφειλή 
εξοφλείται (και δεν αμφισβητείται) εν λόγω ή εν μέρει από τον δράστη. 
 
Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» 
 
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μεταξύ άλλων:  
 

 Ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς και διατάξεις της Οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 
2331/1995 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως ίσχυαν.  

 Ενσωματώθηκαν ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης 
(Financial Action Task Force - FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη 
θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 Εισήχθησαν νέες σημαντικές εθνικές διατάξεις που καλύπτουν οργανωτικές και 
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λειτουργικές ανάγκες.  

 Συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και οι 
κείμενες διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως ίσχυαν, σε ένα ενιαίο και εύχρηστο κείμενο.  
   
Σκοπός είναι η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και 
καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία 
διατάξεις των ανωτέρω αναφερόμενων Οδηγιών και αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 2331/1995, όπως ίσχυαν. 
 
Ορίζονται οι πράξεις που αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από τις 
εγκληματικές δραστηριότητες που προβλέπονται σχετικά (βασικά αδικήματα) ως κατωτέρω 
(Άρθρο 2): 
 

  Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την 
απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε 
οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες 
συνέπειες των πράξεών του. 

 Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, 
διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την 
κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η 
περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες 
δραστηριότητες. 

 Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η 
περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες 
δραστηριότητες. 

 Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη 
διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό 
να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

 Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή 
περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στις ανωτέρω επιμέρους περιπτώσεις και η 
συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα. 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες 
από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έλαβαν χώρα στο έδαφος άλλου 
κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται το κριτήριο του διπλού αξιόποινου, δηλαδή οι 
δραστηριότητες αυτές θα αποτελούσαν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και 
θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου κράτους. Χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας αποτελεί το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 187Α του 

Ποινικού Κώδικα. 
 
Εγκληματικές Δραστηριότητες - Βασικά Αδικήματα (Άρθρο 3) 
 
Ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσοτέρων από συγκεκριμένα 
αδικήματα, καλούμενα «βασικά αδικήματα», τα οποία απαριθμούνταν ως περιπτώσεις α΄ έως 
ιη΄ (Άρθρο 3). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση ιη΄ οριζόταν ως βασικό αδίκημα κατά 
την έννοια του άρθρου αυτού «κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της 
ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο προκύπτει 
περιουσιακό όφελος». Συνεπώς, στα βασικά αδικήματα, πέραν των κακουργημάτων με βάση τον 
προγενέστερο Ν. 2331/1995, όπως ίσχυε, προστέθηκαν κατά την ανωτέρω έννοια και τα 
πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται ελάχιστη ποινή φυλάκισης άνω των -6- μηνών.     
Κατόπιν αυτών, με βάση το Ν. 3691/2008, στα βασικά αδικήματα εντάχθηκαν πλέον τα πιο 
κάτω αδικήματα φοροδιαφυγής του Ν. 2523/1997, εφόσον αυτά τελέστηκαν από τη 
δημοσίευση του Ν. 3691/2008, δηλαδή από 5-8-2008 και μετά: 
- Του άρθρου 17 για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία 
εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί 
υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 €, καθώς και για μη απόδοση 
στο Δημόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε 
διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 15.000 €. 
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- Του άρθρου 18 για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και εν γένει παρακρατούμενων 
και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή 
εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίστηκε, επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε υπερβαίνει 
τα 3.000 € σε ετήσια βάση. 
- Του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο δεύτερο, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν. 3220/2004, για έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη 
συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών 
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα 3.000 €. 
Επισημαίνεται ότι ήδη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 και συγκεκριμένα η υπάρχουσα 
περίπτωση ιη΄ αυτού αναριθμήθηκε σε ιθ΄ και προστέθηκε νέα περίπτωση ιη΄, με την οποία 
ορίζονται πλέον ρητά ως «βασικά αδικήματα» και τα αδικήματα της φοροδιαφυγής που 
προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, καθώς και τα 
αδικήματα λαθρεμπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του Ν. 2960/2001, 
όπως επίσης ισχύουν. Κατόπιν των ανωτέρω, στα «βασικά αδικήματα» εντάσσονται πλέον, πέραν 

των ως άνω αναφερόμενων περιπτώσεων εικονικών φορολογικών στοιχείων, και όλες οι λοιπές 
περιπτώσεις έκδοσης ή αποδοχής εικονικών τέτοιων στοιχείων καθώς και οι περιπτώσεις 
έκδοσης πλαστών και νόθευσης φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, εφόσον 
τα σχετικά αδικήματα τελέστηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3842/2010, 
δηλαδή από 23-4-2010 και μετά. 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Ν. 3842/2010 προστέθηκε 
νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 19 του Ν. 2523/1997, με τις διατάξεις της οποίας θεσπίστηκαν 
νέα αδικήματα φοροδιαφυγής (περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των 
προβλεπόμενων από το Π.Δ. 186/1992 στοιχείων ή μη ενημέρωσης των πρόσθετων βιβλίων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου Π.Δ., εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, όπως πλέον αυτή ισχύει) κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο αυτή. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 76 
του Ν. 3842/2010, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για αδικήματα που διαπράττονται από 1-6-
2010 και μετά. Επομένως, από την ανωτέρω ημερομηνία οι προαναφερόμενες περιπτώσεις 
αδικημάτων συμπεριλαμβάνονται επίσης στα «βασικά αδικήματα». 
 
Για την εφαρμογή των κατά τα ανωτέρω διατάξεων του κοινοποιούμενου Ν. 3691/2008 όπως 
αρχικά ίσχυε και τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. και των Περιφερειακών και Διαπεριφερειακών 
Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ.) ως προς την αποστολή των σχετικών αναφορών που 
προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 29, περ. β΄ του ίδιου νόμου, έχουν ήδη δοθεί 
σχετικές οδηγίες με την με αριθ. 1113941/20056/ΔΕ-Ε/ ΠΟΛ. 1151/14.11.2008 εγκύκλιο 
διαταγή, η οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται ως έχει.  
Σημειώνεται ότι για τα αδικήματα που τελέσθηκαν πριν τις 5-8-2008 και συγκεκριμένα από 13-
12-2005 (έναρξη ισχύος των συναφών διατάξεων βάσει του Ν. 3424/2005) μέχρι και 4-8-2008, 
έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1151/14.11.2008 και 1131/2006. 
    
Υπόχρεα πρόσωπα (Άρθρο 5) 
 
Ως υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Ν. 3691/2008 νοούνται τα 
εξής φυσικά και νομικά πρόσωπα: 
 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα 

 Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

 Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 

 Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου 

 Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι λογιστές που 
δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές 

 Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών 
συμβουλών 

 Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες 

 Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι 
επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν ή 
και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές 

 Οι οίκοι δημοπρασίας 

 Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η 
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αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε -15.000- €, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργείται με μία μόνο 
πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση 

 Οι εκπλειστηριαστές 

 Οι ενεχυροδανειστές 

 Οι συμβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι δικηγόροι 

 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα 
(trusts), εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία στ΄ και ιγ΄ του άρθρου 
αυτού 

 Οι δημόσιοι φορείς και προβλέπεται η σύσταση ενός νέου ιδιωτικού φορέα που 
αποτελούν τα κύρια όργανα του μηχανισμού αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παράλληλα με τις εισαγγελικές δικαστικές και αστυνομικές 
αρχές και υπηρεσίες. 

 
Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι υπάλληλοί τους, στους οποίους περιλαμβάνονται τα διευθυντικά 
στελέχη, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, με δική τους πρωτοβουλία, όταν 

γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, 
έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Άρθρο 26). 

 
Αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 6) 
 
Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 3691/2008, τα υπόχρεα πρόσωπα. 
 
Αρμόδιες αρχές είναι: 
 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 

 Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

 Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, νυν Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση 
Φορολογικών Ελέγχων) 

 Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Ν. 3229/2004 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νυν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, νυν Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι 
οποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα, για τα εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην 
αλλοδαπή.    

 
Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω αρχών αποτυπώνονται στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 
(μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων για τα οποία είναι 
αρμόδιες ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κοινοποιούμενος 
νόμος και η έκδοση των σχετικών ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ο 
καθορισμός και η αντιμετώπιση με σχετικές αποφάσεις τους, επιμέρους λεπτομερειών και 
θεμάτων εφαρμογής του εν λόγω νόμου, η καθοδήγηση και ενημέρωση των υπόχρεων 
προσώπων ώστε αυτά να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του ίδιου νόμου, η 
διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων, περιλαμβανομένων των επιτοπίων, στα γραφεία και 
τις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων για τον έλεγχο της επάρκειας των μέτρων και 
διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει, η απαίτηση από τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε στοιχείου ή 
δεδομένου απαραίτητου για την εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων και 
η επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των υπόχρεων προσώπων και 
των υπαλλήλων τους).  
Περαιτέρω ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν 
τη συμμόρφωση των χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις Συστάσεις της FATF Ομάδας 
Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF). 
Σημειώνεται σχετικώς ότι η FATF, κατόπιν αξιολόγησης της προόδου των επιμέρους χωρών ως 
προς τη συμμόρφωσή τους με τις Συστάσεις της, εκδίδει Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/127


έναντι των οποίων τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αυξημένης δέουσας 
επιμέλειας. Προκειμένου για χώρες μη συμμορφούμενες ή με στρατηγικές ελλείψεις στον τομέα 
της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα 
υπόχρεα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές με πελάτες από τις παραπάνω χώρες θα πρέπει 
να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας. 
Όσον αφορά χώρες που παρουσιάζουν μη ικανοποιητικό καθεστώς καταπολέμησης του 
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι συναλλασσόμενοι με 
πελάτες από αυτές τις χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ελλείψεις που καταγράφονται 
από τη FATF για κάθε μία από αυτές και να εκτιμούν τους κινδύνους που ενδεχομένως 
ελλοχεύουν στις συγκεκριμένες συναλλαγές. 
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που 
πραγματοποιούν σε υπόχρεα πρόσωπα πληροφορηθούν ή διαπιστώσουν με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο γεγονότα που μπορεί να συνδέονται με αδικήματα του νόμου (Άρθρο 28). 
 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης  
 
Συνιστάται «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης» (Aρχή) (άρθρο 7 του Ν. 3691/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3932/2011) και καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της καθώς 
και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της. 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι έναντι των Μονάδων της Αρχής δεν ισχύει, κατά τη 
διάρκεια των ερευνών και ελέγχων της, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή 
επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κ.Π.Δ.. 
Στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.hellenic-fiu.gr) παρατίθενται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, η 
ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος, οι αποφάσεις και 
εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές, αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και των οργάνων του, καθώς και Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις, Κατάσχεση και Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων 
(Άρθρα 45-49) 
 
Προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων, δήμευση, δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης 
περιουσιακών στοιχείων, αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου και η εφαρμογή κυρώσεων 
επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων διατάξεων 
της ισχύουσας νομοθεσίας.  
                                                                                                                                                             
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας  (Άρθρο 8) 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου που αφορούν στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την 
αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχετικών μηχανισμών και για το 
συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών. 
Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα (μεταξύ των οποίων η διεθνή 
εκπροσώπηση της χώρας στα θέματα της αρμοδιότητάς του) και περαιτέρω ορίζεται ότι οι 
αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τις άλλες υπηρεσίες του 
ιδίου Υπουργείου. 
   
Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του 
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Άρθρο 9) 
 
Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, νυν Οικονομικών, επιτροπή με την 
επωνυμία «Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του 
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (Επιτροπή Στρατηγικής) και 
καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της, καθώς και το έργο και οι υποχρεώσεις 
της. 



 

 
 
Άλλες δημόσιες αρχές (Άρθρο 10) 
 
Προβλέπεται η υποχρέωση για τα Υπουργεία, τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και τους 
άλλους δημόσιους φορείς του υπόψη άρθρου να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή του 
άρθρου 7 κάθε περίπτωση για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης 
των αδικημάτων των άρθρων 2 και 3, ανεξάρτητα από τις άλλες ενέργειες στις οποίες μπορούν 
αρμοδίως να προβούν. 
 
Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(Άρθρο 11) 
 
Προβλέπεται η συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, νυν 

Οικονομικών, ειδικού Φορέα από φορείς εκπροσώπησης των κατηγοριών των υπόχρεων 
προσώπων, με την επωνυμία «Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας» (Φορέας) και ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, καθώς και οι 
δραστηριότητες, οι δράσεις και οι υποχρεώσεις του. 
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                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Α. 
 
 
 

                                                                              Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗΣ 
                                                                              Υποστράτηγος 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (243 § 2 Κ.Π.Δ.)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 619* 242 63 329 90

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 21 8 1 3 1

*Εκ των οποίων -7- υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Οικονομικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 2014

 ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

88

10



 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (243 § 2 Κ.Π.Δ.)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 221* 79 24 150 39

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 13 - - - -

*Eκ των οποίων -7- υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Οικονομικού  Εγκλήματος (-1- Eγκληματική Οργάνωση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 2015

 ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

82
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (243 § 2 Κ.Π.Δ.)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 169* 17 - 9 -

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 17 1 1 2 2

*Eκ των οποίων -1- Εγκληματική Οργάνωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 2016 (από μήνα Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο)

 ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

26

13
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Αριθμ. πρωτ.23249/13-12-2016 

ΠΡΟΣ  

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 02493 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/5-12-2016 

έγγραφό σας, με θέμα «Επιστολή του Προέδρου Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

Επί των θεμάτων που τίθενται προς απάντηση από την υπηρεσία 

μας στην δεύτερη σελίδα της υπ’ αριθμ. D 320285  23.11.2016 επιστολής 

του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με ακρωνύμιο “PANA”, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, διεπόμενο 

-πέραν των γενικών διατάξεων των ποινικών νόμων της Ελλάδας- από τις 

ειδικές αρμοδιότητες του άρθρου 17
Α
 του ν. 2523/1997, είναι αρμόδιο να 

σας απαντήσει στα ακόλουθα τεθέντα ερωτήματα:  

1.- Νομικοί ορισμοί των ποινικών φορολογικών αδικημάτων της 

Ελλάδας. 

2.- Δραστηριότητες του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος για την αντιμετώπιση των φορολογικών εγκλημάτων. 

3.- 1. Εθνική ποινική δίωξη και κυρώσεις που ισχύουν και 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα σχετικά με τα φορολογικά αδικήματα. 2. 

Επιτεύγματα και προβλήματα που αντιμετώπισε το Γραφείο του 

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μέχρι σήμερα. 3. Σχεδιασμός και 

εξέλιξη των ερευνών, σύμφωνα με τα έγγραφα Πάναμα και Μπαχάμες 
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υπό τον περιορισμό του άρθρου 241 ΚΠΔ περί μυστικότητας της 

ανακριτικής διαδικασίας.  

Επί των ανωτέρω θεμάτων αναφέρουμε τα ακόλουθα:  

1.-    Νομικοί ορισμοί των ποινικών φορολογικών αδικημάτων 

της Ελλάδας:  

1.- 1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής : Μετά την τροποποίηση που 

υπέστη ο ν. 2523/1997 με τα άρθρα 66 έως και 73 του ν. 4174/2013 και 

την νέα τροποποίησή τους με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 οι ποινικές 

διατάξεις των φορολογικών αδικημάτων έχουν ως ακολούθως:  

«…Άρθρο 8. Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις.  

  Τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους 

Α`του ν. 4174/2013 αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο 

αναριθμείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68, 69, 70,  

71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμούνται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 66. Εγκλήματα φοροδιαφυγής. 

  1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: 

  α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, 

ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων 

(ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης 

φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, 

ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή 

δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή 

μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες 

δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται 

αυτή μειωμένη, 
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  β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου 

προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου 

ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, 

τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή 

εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική 

Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την 

αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει 

ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή 

λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη 

ή εισφορές, 

  γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν 

αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν. 

  2. Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που 

ρητά ορίζονται σε επί μέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά 

αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο διάφορο του 

πραγματικού φορολογούμενου…   

  5. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς 

και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια 

στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εκτός και 

αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την 

υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο 

δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή 

συμμέτοχος…. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που 

έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει 

καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής 

σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε 

γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. 

Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το 
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περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού 

είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου 

στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για 

συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που 

αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την 

έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει 

θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το 

στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, 

κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή 

νομική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι 

είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του 

πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα 

οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής 

θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, 

ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της 

πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης 

αυτής αξίας. Δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το 

οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι 

διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.  Δεν είναι εικονικό 

το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόμων ή 

ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον 

αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά 

πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, 

έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα όσο και του 

εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συμπεριληφθεί στις οικείες 
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δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση 

των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό… 

Άρθρο 67. Αυτουργοί και συνεργοί. 

  1. Στα νομικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκλημάτων του 

παρόντος νόμου θεωρούνται, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους: 

  α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι 

διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι 

γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο 

εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με 

δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 

Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν 

πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται 

πιο πάνω. 

  β) Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι 

εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο 

εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με 

δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή 

διαχείριση αυτών. 

  γ) Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρίες οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε 

πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική 

βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη 

διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν οι 

εταίροι αυτών. 

  δ) Στους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών οι πρόεδροι, οι 

γραμματείς, οι ταμίες, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε 



6 
 

άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική 

απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. 

  ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς 

εταιρίες, ως αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι 

εκπρόσωποί τους, με βάση την ιδιωτική βούληση ή το νόμο ή δικαστική 

απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών 

περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 

αλλοδαποί οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου. 

  στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους 

αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί του εγκλήματος της 

φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, 

που έχουν στην Ελλάδα. 

  ζ) Στα νομικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ή στις 

νομικές οντότητες κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 51Α του ν. 

2238/1994 ή της περίπτωσης δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος, ως αυτουργοί θεωρούνται οι εκπρόσωποι 

αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το 

νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη 

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 

  2. Επίσης, αυτουργοί των ανωτέρω εγκλημάτων, κατά την έννοια 

της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται και: α) όσοι δυνάμει νόμου 

ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι 

διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή 

διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

  3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως 

πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει 

συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω 

εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός. 
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  4. Αυτουργοί ή συμμέτοχοι των ανωτέρω εγκλημάτων 

θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις 

εξουσίες και αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες και θέσεις της 

παραγράφου 1. 

Άρθρο 68….  2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος 

νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που 

ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την 

οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της 

προθεσμίας άσκησης προσφυγής. 

  3. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον 

των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το 

ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η 

έκβαση εκκρεμούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώδης για τη δική του 

κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει με απόφασή του την ποινική δίκη 

μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου. 

1.-2. Αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο:  

Στο νόμο 1882/1990 ορίζεται ως αδίκημα η μη καταβολή χρεών 

προς το δημόσιο και τρίτους. Με την διάταξη αυτή θεσπίζεται η ποινική 

ευθύνη από τη μη καταβολή προς το Δημόσιο χρεών, που είναι 

βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και η ποινική 

μεταχείριση του ή των δραστών διαφοροποιείται από το αδίκημα της 

φοροδιαφυγής ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της ποινικής ευθύνης 

του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του μεγέθους του χρέους.  

Έτσι στο άρθρο 25 του ν. 1880/1992 ορίζεται ότι: «1. Όποιος δεν 

καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το 

Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και 

τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: 
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 α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από 

κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή 

προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία 

σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό "των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ". 

 β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α, υπερβαίνει το 

ποσό  των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

 Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή 

προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.  Η πράξη μπορεί να κριθεί 

ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της 

υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό …   2. Στις πιο κάτω περιπτώσεις 

οφειλετών του Δημοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών, οι προβλεπόμενες 

ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 

επιβάλλονται και προκειμένου: 

  α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους προέδρους των Δ.Σ., 

στους διευθύνοντες ή εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους ή 

διοικητές ή γενικοί διευθυντές ή διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο 

εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από 

δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικά ή μη. 

Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά 

των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον 

ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

  β) Για εταιρίες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, στους ομόρρυθμους 

εταίρους και στους διαχειριστές τους. Για περιορισμένης ευθύνης 
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εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα από το 

λόγο ελλείψεώς τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της 

εταιρίας χωρίς να είναι γνωστό στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή στο 

τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα το χρέη πού ευρίσκονται, σε κάθε 

εταίρο, σωρευτικό ή μη. 

   γ) Για συνεταιρισμούς, στους προέδρους ή γραμματείς ή ταμίες ή 

διαχειριστές αυτών, σωρευτικά ή μη. 

  δ) Για κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές εταιρίες, που ασκούν 

επιχείρηση, στους εκπροσώπους τους και στα μέλη τους, σωρευτικά ή 

μη. 

Για συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες που ασκούν επιχείρηση στους 

εκπροσώπους τους. 

  ε) Για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και για κάθε είδους 

αλλοδαπούς οργανισμούς στους διευθυντές ή αντιπρόσωπους ή 

πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα, σωρευτικά ή μη. 

  στ) Για νομικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, 

στους εκπρόσωπους αυτών. 

  3. Για το πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου, η ποινική δίωξη ασκείται για τα χρέη προς το Δημόσιο 

και τρίτους πλην ιδιωτών που ήταν βεβαιωμένα κατά το χρόνο 

απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που 

είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα απέβαλαν 

την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, 

κα8ώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή μη 

των νομικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που 

είχαν την ιδιότητα αυτή. Για τα χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά την 

απόκτηση της ιδιότητος αυτής από τους ανωτέρω, η ποινική δίωξη 

ασκείται μετά τρεις (3) μήνες από την απόκτησή της. Για τα πρόσωπα, 

που δεν υπείχαν ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του άρθρου που 
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αντικαθίσταται, όσον αφορά τα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου, το ποινικό αδίκημα διαπράττεται μόλις 

συμπληρωθούν τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της ισχύος του. 

  4. Για χρέη βεβαιωμένα σε βάρος κληρονομούμενου η ποινική 

δίωξη των κληρονόμων ασκείται μετά ένα (1) έτος από την πάροδο της 

προθεσμίας προς αποποίηση της επαχθείσας κληρονομίας ή 

κληροδοσίας. 

  5. Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του 

χρέους κατά τις κείμενες διατάξεις, αναστέλλεται η ποινική δίωξη, για 

όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους 

όρους της ρύθμισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση 

ολοσχερούς εξόφλησης. Επίσης, για τον ίδιο λόγο αναβάλλεται η 

εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής 

που άρχισε, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφλησης. 

  6. Την ίδια ευθύνη με τους οφειλέτες έχουν και οι από 

οποιαδήποτε αιτία συνυπόχρεοι καταβολής και οι εγγυητές χρεών κατά 

το ανωτέρω. Κατά των εγγυητών και των συνυπόχρεων καταβολής χρεών 

προς το Δημόσιο λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία που ισχύει κατά των πρωτοφειλετών, χωρίς να απαιτείται 

βεβαίωση του χρέους σε βάρος τους. 

7. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή 

του χρέους  για το οποίο υποβλήθηκε μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη 

απόφαση. Ο χρόνος  παραγραφής του χρέους δεν συμπληρώνεται πριν 

την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής. 

8. Μάρτυρας παρίσταται ο κατά την ημερομηνία της δικασίμου 

προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή 

τελωνείου ή υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια ή αντίστοιχη υπηρεσία. Η 

εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον 
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έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του 

δικαστηρίου εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη 

της οφειλής, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 

 9. Προκειμένου περί χρεών της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, ήδη  ληξιπρόθεσμων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης 

παραγράφου, τα ποινικά αδικήματα των περιπτώσεων α`, β`, γ` και δ` της 

παραγράφου αυτής, τελούνται με τη συνέχιση της μη καταβολής τους 

μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των 

διατάξεων της παρούσας παραγράφου.» 

2.- Ενέργειες του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος για την αντιμετώπιση των φορολογικών εγκλημάτων:  

Στα πλαίσια της διενέργειας προκαταρκτικής εξέταση από τον 

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο τελευταίος δύναται να  

προβαίνει σε δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του καθ’ ου η 

προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
Α
 παρ. 

8 του ν. 2523/1997, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα:  

«…8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν 

πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για 

την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της 

νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε 

άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή 

Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με 

αιτιολογημένη διάταξη τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, 

περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και 

κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των 

συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής 

προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) 
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έτος που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 

Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, 

κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη 

εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ` ου ή τρίτου και δεν είναι 

απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, 

χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό 

στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της στιγμή της 

αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την 

Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή 

αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου 

προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που 

γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε 

τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών, την 

Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι 

οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να 

λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά 

μέτρα. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον 

καθ` ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν 

την άρση της, με αίτηση τους προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται, τροποποιείται αντίστοιχα εάν 

προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: 

i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα 

άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) 

στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση 

αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν 

τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική 
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Διοίκηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την 

παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας 

Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της 

διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της 

οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο 

Πλημμελειοδικών. β. Για υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου 

τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, οι οποίες 

έχουν επιβληθεί κατ` εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, οι 

Οικονομικοί Εισαγγελείς δύνανται να επιβάλουν τις δεσμεύσεις της παρ. 

8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 υπό τις σχετικώς αναφερόμενες, στη 

διάταξη αυτή, προϋποθέσεις…». 

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ήδη από την έναρξη 

ισχύος του ανωτέρω άρθρου προβεί σε πληθώρα δεσμεύσεων σε βάρος 

των καθ’ ων η προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί. Το μέτρο αυτό 

στην πράξη είναι αποτελεσματικό, καθ’ όσον  διαφυλάσσεται το 

υπόλοιπο των δεσμευμένων λογαριασμών των υπόπτων τέλεσης 

φορολογικών αδικημάτων, προς προστασία των συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

3.- Ποινική δίωξη και Ποινικές κυρώσεις:  

Μετά την τροποποίηση που υπέστη ο ν. 2523/1997 με τα άρθρα 66 

έως και 73 του ν. 4174/2013 και την νέα τροποποίησή τους με το άρθρο 8 

του ν. 4337/2015 η ποινική δίωξη και οι ποινικές κυρώσεις των 

φορολογικών αδικημάτων έχουν ως ακολούθως: 

«… Άρθρο 66 … 3. Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής 

από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση 
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τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα 

εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει 

ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ 

ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, 

τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή 

επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά 

φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) 

ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

  4. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή 

εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 

διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.0) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο 

προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε 

κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς…. 5 …. Ειδικά, όποιος 

εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη 

συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των 

εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα 

πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, 

εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) 

ευρώ. Για την κάλυψη των παραπάνω ορίων δεν υπολογίζονται 

φορολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την 

υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο 

δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή 

συμμέτοχος…   6. Για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται ιδίως 

υπόψη το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και η 

διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή 
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διακράτησης. Η μεταχείριση από τον δράστη ιδιαιτέρων τεχνασμάτων 

συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 

Άρθρο 68. 

  1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης 

εγκλήματος του παρόντος νόμου υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια 

αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα όργανα 

της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται 

αυτεπαγγέλτως. 

  4. Αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το μονομελές ή το 

τριμελές πλημμελειοδικείο ή το μονομελές εφετείο κακουργημάτων της 

έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ.. 

  5. Το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων 

ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που 

απορρέουν από τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Η διάταξη του 

άρθρου 5 του ν.δ. 2711/1953 (Α`323) εφαρμόζεται και στην περίπτωση 

αυτή. Όταν η δίωξη ασκείται σε βαθμό πλημμελήματος, το Δημόσιο 

μπορεί να εκπροσωπείται και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 

φορολογικής αρχής ή τον οριζόμενο από αυτόν υπάλληλο. 

  6. Στις δίκες που αφορούν εγκλήματα των διατάξεων του 

παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι 

υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου 

εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της Αρχής που διενήργησε τον 

έλεγχο σχετικά με την υπόθεση, εκτός εάν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως 

ή κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου κρίνει ότι πρέπει να κληθεί 

μάρτυρας, για να καταθέσει για ουσιώδη για την έκβαση της δίκης 

ζητήματα που δεν μπορούν να προκύψουν από τα έγγραφα της υπόθεσης. 

  7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. 
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Άρθρο 69 

  Για τα εγκλήματα του παρόντος νόμου μετατροπή και αναστολή 

της ποινής γίνεται κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 82 και 99 επ. 

του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν μετατραπεί η 

ποινή, κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από είκοσι (20) έως 

εκατό (100) ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή της ποινής σε περίπτωση 

δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. 

Άρθρο 70 

  1. Υποθέσεις για εγκλήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 

2523/1997, εάν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει γίνει 

επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο, 

εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί. 

  2. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για εγκλήματα των άρθρων 

17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 που εκδόθηκαν για ποσά μικρότερα από 

τα οριζόμενα στο άρθρο 66 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, 

διακόπτεται. Εκκρεμείς μηνυτήριες αναφορές για εγκλήματα που 

προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο δεν εισάγονται για συζήτηση και οι 

σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου 

εισαγγελέα…».  

Η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα από τους αρμόδιους κατά τόπον 

εισαγγελείς πρωτοδικών, με την διαβίβαση προς αυτούς της μηνυτήριας 

αναφοράς και της αίτησης για ποινική δίωξη από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. Η μηνυτήρια αναφορά και η αίτηση είναι δικονομική 

προϋπόθεση της άσκησης της ποινικής δίωξης και εξωτερικός όρος 

εξάλειψης του αξιοποίνου, ενώ η έλλειψή της καθιστά την ασκηθείσα 

ποινική δίωξη άκυρη.  

Για να οδηγηθεί ο εισαγγελικός λειτουργός σε άσκηση ποινικής 

δίωξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση, στα 
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πλαίσια της οποίας λαμβάνει χώρα άρση τραπεζικού απορρήτου και σε 

αρκετές των περιπτώσεων αίτημα ή αιτήματα δικαστικής συνδρομής.  

 

 

 

Αθήνα 13-12-2016 

Μετά τιμής  

Η Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  

Ελένη Μιχαλοπούλου 

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών  
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