
 
 
 

 
 
 

 

 

NEWSLETTER 

Η μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς 

δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης (Ν. 

3213/2003) μετά και τις τελευταίες 

νομοθετικές τροποποιήσεις με 

σημαντικότερη αυτή του  

Ν. 4281/2014 και οι συνέπειές του 

 Failing to submit or submitting a false 

statement of assets (L. 3213/2003) 

following the recent legislative 

amendments especially that of 

L. 4281/2014 as well as the 

consequences of the latter 

 

                10 Μαρτίου 2016 

  

March  10th,  2016 

 

Κατά τα τελευταία έτη, το ποινικό αδίκημα της 
μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς 
δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης αποκτά 
όλο και μεγαλύτερη σημασία, ως εργαλείο για 
την έμμεση αντιμετώπιση των συμπεριφορών 
διαφθοράς.  

 

 Νόμος 4351/1964 «περί προστασίας 
της τιμής του πολιτικού κόσμου της 
χώρας»: για πρώτη φορά καθιέρωσε 
την υποχρέωση διαφόρων δημοσίων 
λειουργών να υποβάλλουν δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης και 
προέβλεψε ποινικές κυρώσεις για την 
παράλειψη υποβολής.  

 

 

Α. Ιστορική Εξέλιξη Νομοθετικού Πλαισίου 

 In the past few years, the criminal offense of 
not submitting or submitting a false statement 
of assets has become increasingly crucial, as a 
measure for indirectly addressing corruption. 

 

 

 Law 4351/1964 re: “protection of the 
pride of the members of the political 
parties of the country”. For the first 
time public officers were obliged to 
submit a statement of assets, and 
criminal penalties were introduced 
should the above submission was 
omitted. 

 

 

Α. Historical Developments of the 
Legislative Framework 
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 Νόμος 1738/1987: διεύρυνε τον κύκλο 
των υπόχρεων σε δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης κα 
προέβλεψε εκ νέου το αξιόποινο της 
παράλειψης υποβολής της σχετικής 
δήλωσης ή της υποβολής ανακριβούς 
δήλωσης. 

 

 Νόμοι 2429/1996 και 3213/2003: 
τροποποίησαν διαδοχικά τις σχετικές 
διατάξεις ως προς την υποχρέωση 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
αλλά και την παράλειψη υποβολής της. 

 

 Νόμος 4281/2014 

 

 Η επίτευξη διαφάνειας στην άσκηση 
εξουσίας από πρόσωπα που υπέχουν 
υποχρέωση δήλωσης πόθεν έσχες. 

 Επί της ουσίας, το αξιόποινο της μη 
υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς 
δήλωσης καλύπτει τα ελλείμματα που 
δημιουργούνται στην αποτελεσματική 
τιμώρηση των εγκλημάτων διαφθοράς 
και φοροδιαφυγής. 

 

Τα υπόχρεα προς πρόσωπα προς δήλωση 
πόθεν έσχες ορίζονται στο άρθρο 1παρ.1 του 
Ν. 3213/2003. Με το άρθρο 223 του Ν. 
4281/2014 διευρύνθηκε ο κύκλος των 
υπόχρεων προσώπων προς υποβολής της 
σχετικής δήλωσης.  

Β. Σκοπός του Νόμου 

Γ. Υπόχρεα πρόσωπα 

 Law 1738/1987: expanded the circle of 
those obliged to submit a statement of 
assets and reintroduced the criminal 
penalties in case of non-submission or 
false submission. 

 

 

 Laws 2429/1996 and 3213/2003: 
successively amended the relevant 
provisions regarding the obligation of 
submitting a statement of assets and 
the failure of its submission. 

 

 Law 4281/2014 

 

 Achieving transparency in the exercise 
of power by those subject to 
submitting a statement of assets. 

 On the merits, the offense of not 
submitting or submitting a false 
declaration covers the deficits 
appearing in the effective combat of 
corruption and tax evasion crimes. 

 

 

Article 1 par. 1 of L. 3213/2003 provides for 
those obliged to declare their assets. Article 
223 of L. 4281/2014 broadened the circle of 
those obliged to submit a statement of assets. 

 

B. Objective of the Law 

C. Persons Obliged 
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Σκοπός της διεύρυνσης με βάση την 
αιτιολογική έκθεση του Νόμου: Αφενός η νέα 
διάταξη περιλαμβάνει εκτός των υποχρέων 
που περιλαμβάνονταν ήδη στο άρθρο 1παρ.1 
του Ν. 3213/2003, κατηγορίες υποχρέων που 
αναφέρονταν σε άλλες ειδικές ρυθμίσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η 
ενότητα των σχετικών ρυθμίσεων και νέες 
κατηγορίες προσώπων, τα καθήκοντα των 
οποίων αφορούν τη διαχείριση δημοσίου 
χρήματος. 

 

Πλέον, μετά την δημοσίευση και ισχύ του Ν. 
4281/2014 (01η.01.2015), και αναφορικά με 
τον επιχειρηματικό κλάδο, στα υπόχρεα 
πρόσωπα συγκαταλέγονται: 

 ο ιδιοκτήτης 

 οι εταίροι 

 οι βασικοί μέτοχοι 

 τα εκτελεστικά μέλη οργάνου 
διοίκησης 

 τα διευθυντικά στελέχη 

ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις  

 και τα φυσικά πρόσωπα 

που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην 
Ελλάδα και φέρουν κάποια από τις ανωτέρω 
ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 

 

 εφόσον το αντικείμενο των δημοσίων 
συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό των 
150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό ή ο 
προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει 
τις 300.000 ευρώ.  

Δ. Χρόνος Υποβολής της Δήλωσης 

The objective of this extension is justified by 
the Law as follows: On the one hand the 
enhanced provision includes, besides those 
referred to in article 1 par.1 of L. 3213/2003, 
categories of obligators provided for in other 
special regulations of the current legislation 
and new categories of people, whose duties 
relate to managing public money. 

 

 

 

Therefore, following the publication and legal 
effect of L. 4281/2014 (01st.01.2015), and with 
respect to the business sector, those under 
obligation are: 

 the owner 

 the partners 

 the main shareholders 

 the executive members of the 
administrative board 

 the managers 

of Greek enterprises involved in public 
agreements 

 and individuals 

who maintain a permanent residence in 
Greece and have one of the aforementioned 
capacities in foreign registered companies 
involved in public agreements, 

 

 should the amount of the public 
contracts exceeds Euro 150.000 per 
(public) tender or the project budget 
exceeds Euro 300.000. 

D. Deadline of the Statement’s Submission 
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 Αρχική Δήλωση: εντός 90 ημερών από 
την απόκτηση της ιδιότητα που 
καθιστά το πρόσωπο υπόχρεο προς 
υποβολή. 

 

 Εφεξής: κάθε χρόνο και το αργότερο 3 
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

 

 Υποχρέωση υποβολής και για 1 έτος 
μετά την απώλεια ή τη λήξη της 
ιδιότητας του υποχρέου. 

 

Η δε υποχρέωση υποβολής ισχύει για (ένα) 1 
έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας 
του υποχρέου. 

 

 Τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους περιουσιακά 
στοιχεία στην ημεδαπή και στην 
αλλοδαπή. 

 

 Ειδικά ως προς την αρχική δήλωση 
πρέπει να περιληφθούν τα υφιστάμενα 
περιουσιακά στοιχεία κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης.  

 

Περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται: 

 Τα έσοδα, από κάθε πηγή. 

 Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα 
δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή 
προσδιορισμό τους. 

Ε. Περιεχόμενο Δήλωσης 

 Initial Statement: within 90 days since 
the acquisition of the capacity that 
leads to the obligation of submission. 

 

 

 Hereafter: every year and at the latest 
3 months following the deadline for 
submitting the income tax return. 

 

 Reporting obligation and for 1 year 
following the loss or termination of the 
capacity of the obliged. 

 

On the other hand the obligation to submit is 
valid for 1 year following the loss or 
termination of the capacity of the obliged. 

 

 

 The existing on December 31 of the 
previous year assets within the state 
and abroad. 

 

 Specifically with regard to the initial 
declaration the existing assets at the 
time of the declaration’s submission 
should be included. 

 

The following are considered as financial 
assets: 

 Income from any source. 

 Property and rights in rem determined 
precisely.  

E. Statement’s Content 
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 Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών 
εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες 
κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων κάθε είδους και τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα κάθε είδους. 

 Οι κάθε είδους καταθέσεις σε 
τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα 
κάθε είδους χρηματιστηριακά ή 
ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές 
σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή 
επενδυτικών συμμετοχών (funds) και 
καταπιστεύματα (trusts). 

 Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά 
μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης 
οχήματα. 

 Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή 
επιχείρηση. 

 

 

Ποιοι και πώς υποβάλλουν τη δήλωση: 

 

 Ο υπόχρεος υποβάλλει τη δήλωση, 

 Η δήλωση υπογράφεται από τον ίδιο 
για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, 
από τον/την σύζυγό του για τα δικά 
του/της περιουσιακά στοιχεία και από 
αμφοτέρους τους συζύγους για τα 
περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων 
τέκνων τους. 

 Η δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο 
της φορολογικής δήλωσης του 
υπόχρεου για το προηγούμενο έτος και 
αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9 
που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. 

  Από 01.01.2016, οι υπόχρεοι σε 
υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης υποβάλλουν την σχετική 

 National and foreign companies’ 
shares, bonds and debentures of any 
kind, as well as all kinds of mutual 
funds’ shares and financial derivatives 
of all kinds. 

 

 All kinds of depositions in banks, 
savings banks and other credit 
institutions, as well as any kind of 
brokerage or insurance products and 
participation in funds or trusts.  

 

 

 The waterborne and aerial means of 
transport, as well as any other vehicle. 

 

 Participation in any kind of company or 
business. 

 

The parties involved and the procedure of 
the submission: 

 

 The obliged submits the statement,  

 The statement is signed by the latter 
with regard to his own assets, by his 
spouse with regard to his/her assets 
and by both spouses with regard to the 
assets of their minors. 

 

 The statement is accompanied by a 
copy of the tax return of the obliged 
regarding the previous year and a copy 
of the latest E9 Form submitted to the 
competent tax office. 

 Since 01.01.2016, those obliged to 
submit a statement of assets, submit 
the relevant statement electronically 
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δήλωση ηλεκτρονικά δια της χρήσης 
των υπηρεσιών του TAXIS net.  

 

Πλέον συγκεκριμένα, προβλέπονται πλέον οι 
εξής ποινές: 

 Φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 
100.000 ευρώ: υπόχρεος σε δήλωση 
που παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή 
υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση. 

 

Έχει απασχολήσει τη θεωρία και τη νομολογία 
η ποινική αξιολόγηση της εκπρόθεσμης 
υποβολής, η οποία δεν προβλέπεται στην 
αντικειμενική υπόσταση του οικείου 
αδικήματος· σχετικώς υπήρξαν περιπτώσεις 
διώξεως για την εκπρόθεσμη υποβολή με την 
αιτιολογία ότι  η έστω και εκπρόθεσμη 
υποβολή από τον υπόχρεο της δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης δεν έχει ως 
συνέπεια την άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης ή τον αποκλεισμό του καταλογισμού 
της πράξης αυτής στον υπαίτιο, αφού κάτι 
τέτοιο δεν αναφέρεται στο νόμο· μπορεί, 
όμως, να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση 
της ποινής.  

 

 Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και 
χρηματική ποινή από 10.000 έως 
500.000 ευρώ: στην περίπτωση που ο 
υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό 
την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου 
που απέκτησε επωφελούμενος της 
ιδιότητάς του.  

 

 Κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με 

ΣΤ. Ποινικές Κυρώσεις της μη υποβολής ή 
της υποβολής ανακριβούς δηλώσεως 

through the use of “TAXIS net” 
services. 

 

More specifically, the following penalties are 
now introduced: 

 Imprisonment and a penalty payment 
up to 100.000 EUR: although obliged 
one fails to submit a statement or 
submits a false or incomplete 
statement. 
 

Theory and jurisprudence have argued on 
the criminal assessment of the belated 
submission, which is not provided for by the 
offense in question˙ There have been 
relevant prosecution cases for the late 
submission on the grounds that even late 
submission of the assets’ statement does 
not result in the exclusion of liability, as 
such provision is not mentioned in the law˙ 
but it may however be taken into 
consideration when determining the 
sentence. 

 

 

 

 

 Imprisonment for at least 2 years 
and a penalty payment between 
10.000 - 500.000 EUR: should the 
obliged commits such an offense 
with a view to conceal assets 
acquired by taking advantage of his 
position.  

 

 Imprisonment up to ten (10) years 

F. Criminal Penalties in case of non-
submission or false statement’s submission 
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χρηματική ποινή από 20.000 έως 
1.000.000 ευρώ: αν η συνολική αξία 
της αποκρυπτόμενης περιουσίας του 
ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα 
οποία αυτός οφείλει να υποβάλει 
δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των τριακοσίων (300.000) χιλιάδων 
ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη 
επιχειρείται με τη μη υποβολή 
δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή 
ανακριβούς δήλωσης.  

 

 

 Μόνο χρηματική ποινή ή Ατιμώρητη η 
πράξη: υπόχρεος σε δήλωση που από 
αμέλεια παραλείπει να υποβάλει 
δήλωση ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή 
δήλωση. 

 

 

Ποινική ευθύνη τρίτων: 

 Φυλάκιση και χρηματική ποινή: σε 
τρίτον, ο οποίος εν γνώσει του 
συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς 
δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη 
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 
λογιστές, Τράπεζες, οι οποίες 
υποχρεούνται να στείλουν κατάλογο 
των υποχρέων στην Αρχή 
Καταπολέμησης του Εγκλήματος, 
δικηγόροι). 

 Φυλάκιση μέχρι δύο ετών: στα 
πρόσωπα, τα οποία ορίζονται στο Ν. 
3691/2008 περί ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος, και τα οποία με βάση το 
Ν.3213/2003 έχουν υποχρέωση, πέραν 
της αναφοράς πράξεων νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα, και ενημέρωσης των 
αρμοδίων οργάνων όταν γνωρίζουν ή 

and a penalty payment between 
20.000 - 1.000.000 EUR: if the total 
value of one’s concealed assets 
and the other persons’ for whom 
he is obliged to submit a 
declaration for (concealed assets) 
exceeds as a whole the amount of 
Euro three hundred thousand 
(300.000), irrespective of whether 
the concealment is attempted by 
not submitting or by submitting an 
incomplete or inaccurate 
statement. 

 

 Only penalty payment or 
unsanctioned act: should the 
obliged one negligently omits to 
submit the statement or submits an 
incomplete or inaccurate 
statement. 

 

Criminal liability of third parties: 

 Imprisonment and a penalty 
payment: to a third party who 
knowingly participates in the 
submission of a false statement 
and in particular in omitting to 
submit the statement of assets 
(eg. accountants, Banks, 
required to send a list of the 
obliged ones to the Competent 
Authority against Crime, 
lawyers). 

 Imprisonment up to two years: 
to those referred to in L. 
3691/2008 re: money 
laundering, who are obliged, 
according to L. 3213/2003 to 
report any money laundering 
offenses and to inform the 
competent authorities, when 
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έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι 
διαπράττεται, επιχειρείται να 
διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή 
επιχειρήθηκε να διαπραχθεί 
οποιαδήποτε παράβαση των 
υποχρεώσεων των υπόχρεων 
προσώπων, εφόσον παραλείπουν να 
προβούν στην ενημέρωση αυτή. 

 

 

Υπόχρεα πρόσωπα προς ενημέρωση των 
αρμοδίων οργάνων:   

o Τα πιστωτικά ιδρύματα. 

o Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 

o Οι εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. 

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

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

o Οι κτηματομεσίτες και οι 
κτηματομεσιτικές εταιρείες. 

o 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. 

o Οι οίκοι δημοπρασίας. 

o Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, 
όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε 

they are aware or have serious 
indications or suspicions that 
any obligations of the persons 
obliged is being breached, is 
about to be breached, has been 
breached or was attempted to 
be breached, if they fail to 
inform accordingly.  

 

 

Those obligated to inform the competent 
authorities: 

o Credit institutions. 

o Financial institutions. 

o Venture capital companies. 

o Statutory auditors, companies 
of statutory auditors, 
accountants not linked to an 
employer and private auditors. 

o Tax consultants and tax 
consulting companies. 

o Real estate agents and real 
estate companies. 

o Casino and casino on ships with 
a Greek flag, as well as 
enterprises, organizations and 
other institutions of the public 
or private sector involved in 
the gambling industry and 
agencies related to these 
activities. 

o Auction houses. 

o Dealers of high value goods, 
when payments are made in 
cash and their value amounts 
of no less than Euro fifteen 
thousand (15.000). 

o The auctioneers. 
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μετρητά και η αξία της ανέρχεται 
τουλάχιστον σε δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ. 

o Οι εκπλειστηριαστές. 

o Οι ενεχυροδανειστές. 

o Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, 
όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ 
ονόματος και για λογαριασμό των 
πελατών τους στο πλαίσιο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή 
συναλλαγών επί ακινήτων είτε 
βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην 
υλοποίηση συναλλαγών για τους 
πελάτες τους σχετικά με: i) Την αγορά 
ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, ii) 
τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή 
άλλων περιουσιακών στοιχείων των 
πελατών τους, iii) το άνοιγμα ή τη 
διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, 
λογαριασμών ταμιευτηρίου ή 
λογαριασμών τίτλων, iv) την οργάνωση 
των αναγκαίων εισφορών για τη 
σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση 
εταιρειών, v) τη σύσταση, λειτουργία ή 
διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων 
(trusts) ή ανάλογων νομικών 
σχημάτων. Η παροχή νομικών 
συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται 
στην τήρηση του επαγγελματικού 
απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο 
δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος 
συμμετέχει σε δραστηριότητες 
νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή 
εάν οι νομικές συμβουλές του 
παρέχονται με σκοπό τη διάπραξη 
αυτών των αδικημάτων ή εν γνώσει 
του γεγονότος ότι ο πελάτης του ζητεί 
νομικές συμβουλές προκειμένου να 
διαπράξει τα ως άνω αδικήματα. 

o Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και 

o The pawnbrokers. 

o The notaries and lawyers when 
they participate, whether 
acting on behalf of their client 
in any financial transactions or 
real estate transactions, or 
when providing assistance for 
the planning or execution of 
transactions for their clients 
on: i) Purchasing or selling real 
estate or enterprises, ii) 
managing money, securities or 
other assets of their clients, iii) 
opening or managing bank 
accounts, savings accounts or 
security accounts, iv) 
organizing the contributions 
necessary for the foundation, 
operation or management of 
companies, v) founding, 
operating or managing 
companies, trusts or similar 
legal entities. Legal advice 
remain subject to the 
professional confidentiality 
obligations unless the lawyer 
or notary participates in money 
laundering activities or 
terrorist financing activities or 
the legal advice is provided 
with a view to commit such 
offenses or knowingly that the 
client is seeking legal advice in 
order to commit the 
aforementioned offenses. 

o Legal entities and individuals 
providing services to 
companies and trusts. 
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εμπιστεύματα (trusts). 

 

 Φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών: 
σε τρίτον, ο οποίος αρνείται την 
παροχή στοιχείων και πληροφοριών, 
καθώς και παρεμποδίζει με 
οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο της 
περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου 
προσώπου. 

 

 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών: σε 
τρίτον, ο οποίος δημοσιεύει τη δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου ή 
υπόχρεων προσώπων με τρόπο που 
αντιβαίνει στην προβλεπόμενη 
διαδικασία δημοσίευσης. 

 

 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών: σε 
τρίτον, ο οποίος παρ` ότι είναι 
υπεύθυνος, για τη σύνταξη και 
διαβίβαση καταλόγου των υπόχρεων 
προσώπων, παραλείπει τη σύνταξη και 
διαβίβαση του καταλόγου αυτού. 

 

Επί της προβλεπόμενης ποινής: 

 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83περ.ε’ 
του Π.Κ., το οποίο προβλέπει σε 
περίπτωση αθροιστικής ποινής 
στερητικής της ελευθερίας και 
χρηματικής ποινής, δυνατότητα 
επιβολής μόνο της τελευταίας. Ως εκ 
τούτου, θα επιβληθούν αναγκαστικά 
και οι δύο ποινές σωρευτικά.  

 

 

Ζ. Επί της προβλεπόμενης ποινής – επί της 
εφαρμοζόμενης ποινικής διαδικασίας 

 

 

 Imprisonment for at least six (6) 
months: to a third party who declines 
to provide any information and also 
interferes in any way with the control 
exercised to the financial assets of the 
obliged persons. 

 

 

 Imprisonment for at least 6 months: 
to a third party who publishes the 
statement of assets of the obliged 
persons in a manner contrary to the 
regular publication procedure. 

 

 Imprisonment for at least 6 months: 
to a third party, who although in 
charge of drafting and transmitting the 
obliged persons’ list, omits the drafting 
and transmission of such list. 

 

 

 

On the penalties: 

 Article 83e’ of the Greek Penal Code, 
which states that in case of cumulative 
custodial sentence and penalty 
payment only the latter is enforceable, 
is not applicable. Therefore, both 
penalties shall be cumulatively 
enforced. 

 

 

G. Penalties - Criminal Procedure 
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 Για την κακουργηματική μορφή του 
αδικήματος της μη υποβολής ή της 
υποβολής ανακριβούς δήλωσης, 
δηλαδή η συνολική αξία της 
αποκρυπτόμενης περιουσίας του 
υποχρέου και των λοιπών προσώπων 
για τα οποία αυτός οφείλει να 
υποβάλει δήλωση υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των τριακοσίων 
(300.000) χιλιάδων ευρώ, προβλέπεται 
η επιβολή στον υπόχρεο και της 
παρεπόμενης ποινής της αποστέρηση 
των πολιτικών του δικαιωμάτων από 2 
έως 10 έτη.  

 Δήμευση με την καταδικαστική 
απόφαση των περιουσιακών στοιχείων 
που δεν δηλώθηκαν, εκτός εάν ο 
υπαίτιος αποδείξει τη νόμιμη 
προέλευσή τους. Αν τα περιουσιακά 
στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση 
δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν 
βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να 
κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτο σε 
βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν 
να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται 
περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου 
ίσης αξίας με αυτά κατά το χρόνο της 
καταδικαστικής απόφασης, όπως 
προσδιορίζονται από το δικαστήριο. Το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και 
χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν 
κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα 
περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή 
τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας 
των υποκειμένων σε δήμευση. 

 

Επί της ποινικής διαδικασίας: 

 Η ποινική δίωξη ασκείται από τον 
αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών 

και ενεργείται με παραγγελία για 

 With regard to the felony of not 
submitting or submitting a false 
statement (namely the total value of 
the concealed property of the obliged 
and the other persons for whom he is 
responsible to submit a statement 
exceeds the amount of Euro three 
hundred thousand (300.000)), 
deprivation of political rights between 
2-10 years can also be imposed as a 
subsequent penalty. 

 

 

 Confiscation (is imposed) with the 
conviction of assets not declared, 
unless the perpetrator established 
their legal origin. If the assets subject 
to confiscation no longer exist, are not 
found, or it is impossible for them to 
be seized or belong to a third party 
against whom confiscation cannot be 
imposed, confiscation involves 
financial assets of the obliged of the 
same value as those at the time the 
sentence was imposed, as determined 
by the court. The court may also 
impose a penalty payment up to the 
amount of the value of the financial 
assets, if judged that no additional 
assets for confiscation exist or that the 
remaining ones are slightly lower than 
those confiscated.  

 

 

 

On the criminal procedure: 

 The prosecution is initiated by the 
competent public prosecutor and 
followed either by a “pre-inquisition” 
or a “main investigation” on the basis 
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προανάκριση ή κύρια ανάκριση, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης.  

 

Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, δηλαδή 
κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 
ή/και κυρίας ανάκρισης, ο τακτικός ανακριτή 
και το δικαστικό συμβούλιο έχουν τις εξής 
δυνατότητες (όχι υποχρεωτικό): 

 

 Ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του 
εισαγγελέα, μπορεί να απαγορεύσει 
την κίνηση κάθε είδους 
λογαριασμών, τίτλων ή 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 
τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς 
και το άνοιγμα των θυρίδων 
θησαυροφυλακίου του 
κατηγορουμένου, έστω και κοινών 
οποιουδήποτε είδους με άλλο 
πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιμες 
υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, 
τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι 
θυρίδες περιέχουν περιουσιακά 
στοιχεία που μπορούν να υπαχθούν 
σε δήμευση. 

 Σε περίπτωση διεξαγωγής 
προκαταρκτικής εξέτασης, η 
απαγόρευση της κίνησης των 
λογαριασμών, τίτλων, 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή του  

ανοίγματος των θυρίδων μπορεί να 
διαταχθεί από το δικαστικό 
συμβούλιο.  

 

 Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα 
του συμβουλίου επέχει θέση έκθεσης 
κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς 
προηγούμενη κλήση του 
κατηγορούμενου ή του τρίτου, δεν 

of the severity of the act. 

 

 

During the preliminary proceedings, i.e. 
during the preliminary examination and/or 
main interrogation, the ordinary inquisitor 
and the judicial council have the following 
authorities (not compulsory): 

 

 The investigator, following the 
prosecutor’s consent, may control the 
movement of all kinds of accounts, 
securities or financial products of 
credit or financial institutions, and the 
safe deposit boxes of the accused, 
even when co-signed if there are 
reasonable suspicions that the 
accounts, securities, financial products 
or safe deposit boxes contain assets 
that may be subject to confiscation. 

 

 

 

 

 During preliminary examination, the 
aforementioned control on accounts, 
securities, financial products or safe 
deposit boxes can be ordered by the 
judicial council. 

 

 

 

 The investigating judge’s order or 
decree shall serve as a seizure report, 
it is issued without previous notice of 
the accused or the third party, it is not 
required to include details about the 
account, securities, financial products 
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είναι απαραίτητο να αναφέρει 
συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, 
χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα 
και επιδίδεται στον κατηγορούμενο 
και στο νόμιμο εκπρόσωπο του 
πιστωτικού ιδρύματος ή του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή 
στον διευθυντή του υποκαταστήματος 
του τόπου όπου εδρεύει ο ανακριτής ή 
ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση κοινών 
λογαριασμών, τίτλων, 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 
κοινής θυρίδας, επιδίδεται και στον 
τρίτο.  

 Η απαγόρευση της προηγούμενης 
παραγράφου ισχύει από τη χρονική 
στιγμή της επίδοσης στο πιστωτικό 
ίδρυμα ή στο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό της διάταξης του ανακριτή 
ή του βουλεύματος. Από τότε 
απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας 
και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου 
εκταμίευση χρημάτων από το 
λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

 

 Ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο 
μπορούν να διατάξουν την 
απαγόρευση εκποίησης ορισμένου 
ακινήτου του κατηγορουμένου. Η 
διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα 
επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, 
εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση 
του κατηγορουμένου και επιδίδεται 
στον κατηγορούμενο και στον 
προϊστάμενο του αρμόδιου 
Υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού 
γραφείου, ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί την ίδια ημέρα σε σχετική 
σημείωση στα οικεία βιβλία και να 
αρχειοθετήσει το έγγραφο που του 
κοινοποιήθηκε.  

or safe deposit boxes and is served to 
the accused and the legal 
representative of the credit or financial 
institution or the manager of the 
branch where the investigator or 
prosecutor has his registered office. In 
case of joint accounts, securities, 
financial products or co-signed safe 
deposit boxes, it is also served to the 
third party. 

 

 

 

 The prohibition of the previous 
paragraph is applicable since the 
judge’s order or decree is served to the 
credit or financial institution. At the 
time of the service access to the safe 
deposit boxes is prohibited and any 
disbursement of money from bank 
accounts or divestment of securities or 
financial products is considered as 
invalid against the State.  

 

 

 The investigating judge or the judicial 
council may prohibit the divestment of 
certain assets of the accused. The 
investigating judge’s order or decree 
shall serve as a seizure report, is issued 
without previous notice of the accused 
and is served to the accused and the 
head of the competent land registry, 
who is required to note and file on the 
same day the document notified to 
him. 
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 Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, 
κατάσχεση ή άλλη πράξη που 
εγγράφεται στα βιβλία του 
υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού 
γραφείου μετά την εγγραφή της πιο 
πάνω σημείωσης είναι άκυρη έναντι 
του Δημοσίου. 

 

 Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του 
οποίου διενεργείται προκαταρκτική 
εξέταση και ο τρίτος δικαιούνται να 
ζητήσουν την άρση της διάταξης του 
ανακριτή ή την ανάκληση του 
βουλεύματος, με αίτηση που 
απευθύνεται προς το δικαστικό 
συμβούλιο και κατατίθεται στον 
ανακριτή ή στον εισαγγελέα, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε 
αυτόν τις διάταξης ή του 
βουλεύματος. Η υποβολή της αίτησης 
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
διάταξης ή του βουλεύματος. 

 

 

 Για την κατηγορία, εφόσον αυτή έχει 
χαρακτήρα κακουργήματος, 
αποφαίνεται το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών. 

 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση 
των πράξεων που τιμωρούνται σε 
βαθμό κακουργήματος είναι το 
τριμελές εφετείο, ενώ για τις σε βαθμό 
πλημμελήματος το τριμελές 
πλημμελειοδικείο. 

 

 

 

 

 

 Each transaction, mortgage, seizure or 
other act published in the land registry 
following the aforementioned note, 
shall be considered as invalid against 
the State. 

 

 

 

 The accused who undergoes a 
preliminary examination and the third 
party are entitled to request the 
abrogation of the investigator’s order 
or the decree’s revocation through a 
request addressed to the judicial 
council and submitted to the 
investigator or prosecutor within 
twenty (20) days following the order’s 
or the decree’s service. The 
application’s submission shall not 
suspend the execution of the order or 
the decree. 

 

 

 Should the conviction consists a felony, 
the ruling lies under the competency of 
the First Instance Council of Penal 
Judges. 

 The competent court for felonies is the 
Three member Court of Appeals, 
whereas for misdemeanors the Three 
member Court of First Instance.  
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