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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του νόμου είναι η αντιμετώπιση της απάτης, της πλαστογραφίας, της παραχάραξης 
και άλλων αξιόποινων πράξεων και ιδίως εκείνων που αφορούν στα μέσα πληρωμής πλην 
των μετρητών, προκειμένου να αναπτύσσεται ανεμπόδιστα η ψηφιακή οικονομία και να 
διευκολυνθεί η διάδοση της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών ή ψηφιακών 
πληρωμών.    

Άρθρο 2 

 Αντικείμενο 

(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών 
αδικημάτων και των κυρώσεων στους τομείς της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων 
πληρωμής πλην των μετρητών, την πρόληψη των αδικημάτων αυτών και την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 3 

Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους – 
Τροποποίηση περ. η΄ άρθρου 8 ΠΚ 

Στην περ. η΄ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, (Α΄ 95), ΠΚ], περί των 
εγκλημάτων στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους, μετά 
τις λέξεις «το νόμισμα» προστίθενται οι λέξεις «και τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών» 
και η περ. η΄ του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής: 

«η) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα και τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών».  

 
Άρθρο 4 

 Έννοια όρων του Κώδικα- Προσθήκη περ. η΄ στο άρθρο 13 ΠΚ  

(περ. α΄και β΄ άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Στο άρθρο 13 ΠΚ προστίθεται περ. η) ως εξής: 
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«η) Μέσο πληρωμής πλην των μετρητών είναι άυλος ή υλικός προστατευμένος μηχανισμός, 
αντικείμενο ή αρχείο ή συνδυασμός τους, εκτός από το νόμιμο νόμισμα, ο οποίος επιτρέπει, 
μόνος του ή σε συνδυασμό με διαδικασία ή σειρά διαδικασιών, στον κάτοχο ή στον χρήστη 
του να μεταφέρει χρήματα ή νομισματική αξία, μεταξύ άλλων, μέσω ψηφιακών μέσων 
συναλλαγής. Ως “προστατευμένος μηχανισμός, αντικείμενο ή αρχείο” νοείται μηχανισμός, 
αντικείμενο ή αρχείο που προστατεύεται από την απομίμηση ή δόλια χρήση, για παράδειγμα 
μέσω σχεδιασμού, κωδικοποίησης ή υπογραφής». 

 

Άρθρο 5 

Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής - Τροποποίηση άρθρου 207 
ΠΚ 

(περ. β΄, γ΄και δ΄ άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)  

 

Στο άρθρο 207 ΠΚ επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο μετά τη λέξη «άλλων» 
προστίθεται η λέξη «υλικών», β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τα προβλεπόμενα μέσα 
πληρωμής, γ) προστίθεται νέα παρ. 2Α, δ) η παρ. 3 τροποποιείται με την προσθήκη ποινής 
για τις πράξεις της παρ. 2Α και το άρθρο 207 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 207 

Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής 

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά 
είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται 
δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν 
γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόμισμα με τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη 
και χρηματική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, με τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε 
άλλο υλικό μέσο πληρωμής, εκτός από το νόμισμα, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές 
κάρτες και λοιπές κάρτες που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικές 
επιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγματικές.  

2Α. Με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, με τον ίδιο σκοπό, 
προμηθεύεται ή κατέχει το παραποιημένο ή νοθευμένο υλικό μέσο της παρ. 2. 

3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας 
τους, οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και οι πράξεις 
της παρ. 2Α με ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος.» 

 

Άρθρο 6 

Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής – Προσθήκη άρθρου 209 ΠΚ 

(περ. β΄, γ΄ και δ΄ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 
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Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 209 ως εξής: 

«Άρθρο 209 

Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής 

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άυλο μέσο πληρωμής με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία 
ως γνήσιο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.  

2. Με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, με τον ίδιο σκοπό, 
προμηθεύεται, κατέχει ή διαθέτει το παραποιημένο ή νοθευμένο άυλο μέσο πληρωμής της 
παρ. 1.  

3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρής αξίας άυλων μέσων πληρωμής, οι πράξεις της 
παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και οι πράξεις της παρ. 2 τιμωρούνται με 
ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος.». 

 

Άρθρο 7 

 Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής – Προσθήκη άρθρου 210 ΠΚ  

(περ. α΄ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)  

 

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 210 ως εξής: 

«Άρθρο 210 

Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής 

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος 
αποκτά παρανόμως, ιδίως μέσω παράνομης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών, 
παράνομης παρεμβολής σε σύστημα, παράνομης παρεμβολής σε δεδομένα και παράνομης 
υποκλοπής, άυλα μέσα πληρωμής.». 

 

Άρθρο 8 

Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής - Προσθήκη 
άρθρου 210Α ΠΚ 

(περ. γ΄ και δ΄ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

 

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 210Α ως εξής: 

«Άρθρο 210A 

Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής 

Όποιος προμηθεύεται, κατέχει ή διαθέτει παρανόμως αποκτηθέντα άυλα μέσα πληρωμής 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή.» 
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Άρθρο 9 

Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - Προσθήκη άρθρου 
210Β ΠΚ 

(παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 210Β ως εξής: 

«Άρθρο 210Β 

Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης 

1. Η τέλεση των κακουργημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 207, του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 208 και της παρ. 1 του άρθρου 209 στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης 
συνιστά επιβαρυντική περίσταση.  

2. Τα πλημμελήματα της παρ. 2 του άρθρου 209, των άρθρων 210 και 210Α, όταν τελούνται 
στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηματική ποινή.» 

 

Άρθρο 10 

Προπαρασκευαστικές πράξεις - Αντικατάσταση άρθρου 211 ΠΚ 

(άρθρο 7 και παρ. 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

 

Το άρθρο 211 ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 211 

Προπαρασκευαστικές πράξεις 

Όποιος, προετοιμάζοντας τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 207, 208, 
208Α, 208Β, της παρ. 1 του άρθρου 209 και του άρθρου 210, κατασκευάζει, κατέχει ή διαθέτει 
εργαλείο, αντικείμενο, μηχανισμό ή ψηφιακά δεδομένα ή άλλα μέσα πρωτίστως 
σχεδιασμένα ή ειδικά προσαρμοσμένα για τον σκοπό αυτό, καθώς και ολογραφήματα ή 
λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος ή μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, τα οποία 
χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη του νομίσματος ή την παραποίηση και 
τη νόθευση των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) 
έτη και χρηματική ποινή.» 

 
Άρθρο 11 

Έμπρακτη μετάνοια - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 212 ΠΚ 

(παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Η παρ. 1 του άρθρου 212 ΠΚ τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς στο άρθρο 209 και 
το άρθρο 212 διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 212 

Έμπρακτη μετάνοια 

1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208, 208Α, 208Β και 209 εξαλείφεται αν ο 
υπαίτιος με τη θέλησή του και πριν από κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέψει τα 
πλαστά ή καθ΄ υπέρβαση κατασκευασθέντα πριν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την 
πράξη του από τις αρμόδιες αρχές. 

2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του άρθρου 211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει 
με τη θέλησή του τα αντικείμενα που αναφέρονται σ` αυτό πριν τα χρησιμοποιήσει.» 

 

Άρθρο 12 

Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας – Τροποποίηση άρθρου 377ΠΚ 

Στο άρθρο 377 ΠΚ προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 377 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 377 
Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας 

Αν τα εγκλήματα των άρθρων 372 και 375 παρ. 1 έχουν αντικείμενο πράγμα μικρής αξίας, 
επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η πράξη τελέστηκε 
από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το 
δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση κλοπής ή υπεξαίρεσης που έχει ως αντικείμενο υλικό μέσο πληρωμής πλην των 
μετρητών.». 

Άρθρο 13 

Φθορά ψηφιακών δεδομένων - Προσθήκη άρθρου 379 ΠΚ 

(άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 379 ως εξής: 

«Άρθρο 379 

Φθορά ψηφιακών δεδομένων 

1. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει ή αποκρύπτει ψηφιακά 
δεδομένα ενός συστήματος πληροφοριών, καθιστά ανέφικτη τη χρήση τους ή με 
οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά τιμωρείται με φυλάκιση 
έως δύο (2) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος 
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Η πράξη της παρ. 1 τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή, 
αν επλήγη μεγάλος αριθμός πληροφοριακών συστημάτων και η πράξη τελέστηκε με τη 
χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για τον σκοπό αυτό, β) με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, αν προκάλεσε σοβαρές ζημίες και ιδίως 
μεγάλης έκτασης ή για μεγάλο χρονικό διάστημα διατάραξη των υπηρεσιών των συστημάτων 
πληροφοριών, οικονομική ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σημαντική απώλεια δεδομένων, 
ή αν τελέστηκε κατά πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν μέρος υποδομής για την 
προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως ζωτικής σημασίας 
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αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές 
και η ενέργεια. 

3. Με φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος χωρίς δικαίωμα και 
με σκοπό τη διάπραξη του εγκλήματος της παρ. 1 κατασκευάζει, κατέχει, εισάγει ή διαθέτει: 
α) συσκευές ή πληροφοριακά συστήματα, πρωτίστως σχεδιασμένα ή ειδικά προσαρμοσμένα 
για τον σκοπό της διάπραξης του εγκλήματος της παρ. 1 ή β) συνθηματικά ή κωδικούς 
πρόσβασης ή άλλα παρεμφερή δεδομένα με τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να 
αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος. Απαλλάσσεται 
από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει με δική του θέληση τις παραπάνω συσκευές ή 
προγράμματα υπολογιστή ή δεδομένα πριν τα χρησιμοποιήσει για τη διάπραξη του 
εγκλήματος του προηγούμενου εδαφίου.». 

 

Άρθρο 14 

Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης-Προσθήκη άρθρου 
379Α ΠΚ 

(παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

 Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 379Α ως εξής:  

«Άρθρο 379Α 

Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης 

Τα πλημμελήματα της παρ. 1 του άρθρου 372 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
375 που αφορούν σε υλικά μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 379, όταν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τιμωρούνται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.». 

 
Άρθρο 15 

Γενική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 381 ΠΚ 

(άρθρο 5 και παρ. 2 και 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)  

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς 
στο άρθρο 379 παρ. 1 και η παρ. 1 του άρθρου 381 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 
και 2, 377, 378 παρ. 1 εδάφιο β΄ και 379 παρ. 1 απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση του 
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 378 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο 
εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν 
επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής 
δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.» 

 
Άρθρο 16 

Απάτη με υπολογιστή - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 386Α ΠΚ 

(άρθρα 3, 6 και παρ. 4 και 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 
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Στο άρθρο 386Α ΠΚ επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στη περ. β’ της παρ. 1 και στην παρ. 2 η 
αναφορά σε πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή και στη λειτουργία αυτού αντικαθίσταται 
από την αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα, β) στην παρ. 1: βα) στις περ. γ’ και δ’ η 
αναφορά σε δεδομένα υπολογιστή εξειδικεύεται ως αναφορά σε ψηφιακά δεδομένα, ββ) 
στην περ. δ’ προστίθεται η αναφορά στη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων, βγ) στην περ. ε’ 
προστίθεται η αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση νομισματικής αξίας 
και το άρθρο 386Α ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 386Α 

Απάτη με υπολογιστή 

1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό 
όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή:  

α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή,  

β) με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα,  

γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως 
δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας,  

δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή, μετάδοση ή εξάλειψη ορθών 
ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης της 
ταυτότητας, ή  

ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων 
ή νομισματικής αξίας τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.  

Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.  

2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραμμα ή πληροφοριακό σύστημα που 
προορίζεται για τη διάπραξη του εγκλήματος της παρ. 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) 
έτη και χρηματική ποινή. Απαλλάσσεται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει με δική του 
θέληση το παραπάνω πρόγραμμα ή πληροφοριακό σύστημα πριν το χρησιμοποιήσει για τη 
διάπραξη του εγκλήματος της παρ. 1. 

3. Αν η απάτη με υπολογιστή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού 
δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική 
ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) 
έτη.». 

Άρθρο 17 

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ 

(περ. γ΄ και δ΄ άρθρου 4 και παρ. 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

 Στο άρθρο 394 ΠΚ προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 
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«4. Όποιος κατέχει κλεμμένο ή παρανόμως ιδιοποιημένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των 
μετρητών, καθώς και όποιος προμηθεύεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιδιοποιείται 
κλεμμένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των μετρητών τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη 
και χρηματική ποινή.» 

 

Άρθρο 18 

Διακεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - Προσθήκη άρθρου 
394Α ΠΚ 

(παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Στον ΠΚ προστίθεται άρθρο 394Α ως εξής: 

«Άρθρο 394Α 

Διακεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης 

Τα πλημμελήματα των περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 386Α που αφορούν σε μέσα 
πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 394, όταν τελούνται στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και χρηματική ποινή.». 

 

Άρθρο 19 

Γενική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 405 ΠΚ 

Στο άρθρο 405 ΠΚ α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2 του 
άρθρου 386Α και β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «στα άρθρα 386, 386Α, 386Β, 387, 
389, 390, 394, 397 και 404» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 386, στις παρ. 1 και 3 
του άρθρου 386Α και στα άρθρα 386Β, 387, 389, 390, 394, 397 και 404» και το άρθρο 405 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 405 
Γενική διάταξη 

 1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 386, 
στην παρ. 1 του άρθρου 386Α, στα άρθρα 387 και 389, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 390 και στα άρθρα 397 και 404 απαιτείται έγκληση. Για την ποινική δίωξη των 
εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 390 παρ. 1 εδ. β΄ αν η απιστία στρέφεται άμεσα 
κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού 
τομέα απαιτείται έγκληση. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο 
άρθρο 394, απαιτείται έγκληση, αν το πράγμα προήλθε από πράξη, η οποία διώκεται κατ’ 
έγκληση. 
 
 2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 386, στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 386Α και στα άρθρα 386Β, 387, 389, 390, 394, 397 και 404 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, 
με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου 
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο 
ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος. 
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 3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μέχρι 
την αμετάκλητη παραπομπή του στο ακροατήριο ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, 
καταβάλλοντας αποδεδειγμένα το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, από την ημέρα 
τέλεσης του εγκλήματος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζεται και για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα μέχρι το 
τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.» 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 20 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 
254 ΚΠΔ 

(παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019 (Α΄ 96), ΚΠΔ] 
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο εισαγωγικό εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην παρ. 1 
του άρθρου 209, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 254 διαμορφώνεται 
ως εξής 

«1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187, του άρθρου 187Α, των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 207, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, του άρθρου 
208Α εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, της παρ. 1 του άρθρου 209, των άρθρων 
323Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339, της 
παρ. 1 του άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 351 Α του Ποινικού Κώδικα η 
έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια: 

α) συγκαλυμμένης έρευνας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που 
ενεργεί υπό τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα 
εγκλήματα της παρ. 1, την οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήματος είχε προαποφασίσει. Η 
διενέργεια της συγκαλυμμένης έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών, για δε τις ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται 
αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με 
ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν μνημονεύονται αναλυτικά 
στην έκθεση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου. 

β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος με συγκαλυμμένα 
στοιχεία ταυτότητας αναλαμβάνει διεκπεραιωτικά καθήκοντα σε εγκληματική ή 
τρομοκρατική οργάνωση με σκοπό την εξιχνίαση της δομής της, την αποκάλυψη των μελών 
της, καθώς και τη διακρίβωση των εγκλημάτων της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα μέλη 
της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει. Τα ίδια καθήκοντα μπορεί να αναλάβει και ιδιώτης 
υπό τους όρους των παρ. 2 έως 6 και εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήμερος 
ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση μπορεί να φέρει 
συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται 
με αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία έκδοσης 
των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 
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και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής διείσδυσης γίνεται υπό την 
εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, για δε τις ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος 
ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 
153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος 
ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν μνημονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου, 

γ) ελεγχόμενων μεταφορών, όπως οι μεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 
2145/1993 (Α΄ 88), 

δ) άρσης του απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών ή των δεδομένων θέσης και 
κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του ν. 
2225/1994 (Α΄ 121), 

ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή 
εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα, 

στ) συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 21 

Άρση απορρήτου επικοινωνιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 2225/1994 

(παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α’ 121), τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ως προς 
τα λοιπά εγκλήματα για τα οποία είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωσή 
τους και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 4 
 Άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων 
 
 1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που 
προβλέπονται από: 
 
 α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 
150, 151, 157 παρ. 1, 159, 159Α, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 
1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περ. β΄ και γ΄, 265, 270, 272, 275 περ. β΄, 
291 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄, 292Α παρ. 4 εδ. β΄ και παρ. 5, 299, 310 παρ. 2 εδ. β΄, 322, 323A παρ. 
1, 2, 4, 5 και 6, 324 παρ. 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος ανηλίκου, 339 
παρ. 1 περ. α΄ και β΄, 342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ. 4, 348Γ παρ. 1 περ. α΄ και β΄, 349 παρ. 1 και 
2, 351 παρ.1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και 3, 370Α, 370Δ, 374, 380, 385 παρ. 1 
περ. α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα, 
 
 β) τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 46, 47, 59, 140 και 144 του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, 
 
 γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993, 

javascript:open_article_links(55674,'15')
javascript:open_links('68825,55674')
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 δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013, 
 
 ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ του ν. 2960/2001, 
 
στ) το άρθρο 3 περ. ιε΄ του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 
2656/1998, 
 
 ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000, 
 
 η) το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 3691/2008, 
 
 θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986. 
 
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των εγκλημάτων των άρθρων 
209, 210, 210Α, 211 του Ποινικού Κώδικα, της παρ. 2 του άρθρου 265, καθώς επίσης και για 
τα εγκλήματα των παρ. 1, 2, 3, 4 εδ. α΄ και 6 του άρθρου 292Α, του άρθρου 292Β, του άρθρου 
292Γ, της παρ. 3 του άρθρου 339, της παρ. 2 του άρθρου 342, του άρθρου 348, των παρ. 1, 2 
και 5 του άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 348Γ και της περ. 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 351Α, των άρθρων 370Γ και 370Ε, του άρθρου 372, του άρθρου 379, 
του άρθρου 386 και του άρθρου 386Α του Ποινικού Κώδικα. 
 
Επιπλέον, η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των εγκλημάτων που 
προβλέπονται από το άρθρο 11 του ν. 3917/2011, το άρθρο 15 του ν. 3471/2006 και το άρθρο 
10 του ν. 3115/2003. 
 
 1α. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων των 
άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112). 
 
 1β. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που 
προβλέπονται από το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της  
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 
 1γ. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων του 
άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α΄ 250). 
 
 1δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που 
τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25). 
 
 2. Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου 
διαμονής του κατηγορουμένου είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν. 
 
 3. Η άρση στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων που έχουν σχέση με 
την υπόθεση που ερευνάται ή για τα οποία, βάσει συγκεκριμένων περιστατικών, προκύπτει 
ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από τον 
κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοί του. 
 
 4. Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με διάταξη 
του Συμβουλίου Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του 

javascript:open_links('68825,592246')
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javascript:open_links('68825,455634')
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οποίου υπάγεται η διακρίβωση του συγκεκριμένου εγκλήματος με το οποίο σχετίζεται η 
άρση. 
 
 5. Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συμβούλιο ο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιος 
εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο 
ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση για τα πιο πάνω εγκλήματα. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου, με διάταξή 
του, στην οποία περιέχονται τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 στοιχεία. 
 
 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ την άρση μπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συμβούλιο 
Εφετών. 
 
 6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας που 
ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που ενεργεί την τακτική 
ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να 
εισαγάγουν το ζήτημα με σχετική αίτηση τους στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) 
ημερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει 
αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί 
εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής διάταξης του Συμβουλίου. 
 
 7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών 
δικαστηρίων την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή του, το δικαστικό συμβούλιο 
του καθ` ύλην και κατά τόπο αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου μετά από αίτηση του 
ασκούντος την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση.». 
 

 

Άρθρο 22 

Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων – Κυρώσεις 

(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

1. Αν κάποια από τις πράξεις του άρθρου 207, της παρ. 1 του άρθρου 208, των άρθρων 209, 
210, 210Α, 211, της παρ. 4 του άρθρου 394, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 372, της παρ. 
1 του άρθρου 375, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 386Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 
95) που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην των μετρητών τελέστηκε, προς όφελος ή για 
λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε 
ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων και έχει 
εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους 
ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση 
προσώπων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, κατά 
περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) σύσταση για συμμόρφωση μέσα στα χρονικά όρια τασσόμενης προθεσμίας με 
προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, 

β) διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, 
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γ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας τους για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα 
έως δύο (2) έτη ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, 

δ) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και 
υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του δημόσιου τομέα για το ίδιο διάστημα. 

Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις των περ. γ΄ και δ΄ μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα 
και εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων για τα οποία 
προκύπτει κερδοσκοπικός χαρακτήρας, η υποτροπή μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διάλυσή 
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 1, 
κατέστησε δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του κάποιας από τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, προς όφελος ή για 
λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, 
σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) σύσταση για συμμόρφωση μέσα στα χρονικά όρια τασσόμενης προθεσμίας με 
προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, 

β) διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, 

γ) οι κυρώσεις των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως 
έξι (6) μήνες. 

3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 
2 και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαρύτητα της 
παράβασης, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή 
της ένωσης προσώπων και η τυχόν υποτροπή τους. 

4. Η εφαρμογή του παρόντος είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη 
των αναφερόμενων σε αυτές φυσικών προσώπων. Καμία κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς 
προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου ή της ένωσης 
προσώπων προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 
6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).  

5. Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του παραπεμφθέντος για τα ποινικά αδικήματα της 
παρ. 1, οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ανακαλούνται. 

6. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια κατά περίπτωση για την επιβολή 
των κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων στις οποίες υπάρχει 
εμπλοκή νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και τους αποστέλλουν 
αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Σε περίπτωση καταδίκης φυσικού προσώπου για τις 
αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2, το δικαστήριο μπορεί αντίστοιχα να διατάξει την 
αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην 
αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή. 

 
Άρθρο 23 

Παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα 
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(παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)  

 Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι θύματα των αδικημάτων του άρθρου 207, της 
παρ. 1 του άρθρου 208, των άρθρων 209, 210, 210Α, της παρ. 4 του άρθρου 394 του Ποινικού 
Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α΄ 95), ΠΚ], καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 372, της παρ. 1 του 
άρθρου 375, της παρ. 1 του άρθρου 386Α του ΠΚ που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην των 
μετρητών, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα εγκλήματα αυτά διαπράττονται με υφαρπαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται, από την πρώτη τους επαφή με την Αστυνομία 
ή άλλη αρμόδια αρχή, κατάλογος ειδικευμένων οργανώσεων, υπηρεσιών ή δομών που 
ασχολούνται με διάφορες πτυχές του συνδεόμενου με την υποκλοπή ταυτότητας εγκλήματος 
και τη στήριξη θυμάτων. 

 

Άρθρο 24 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών των νομικών προσώπων  

(παρ. 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)  

1. Στα νομικά πρόσωπα που είναι θύματα των αδικημάτων του άρθρου 207, της παρ. 1 του 
άρθρου 208, των άρθρων 209, 210, 210Α, της παρ. 4 του άρθρου 394 ΠΚ, καθώς και της παρ. 
1 του άρθρου 372, της παρ. 1 του άρθρου 375, της παρ. 1 του άρθρου 386Α του ΠΚ που 
αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, από την πρώτη τους επαφή με την 
Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με κάθε 
δυνατό κάθε φορά μέσο οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής έγκλησης και του 
δικαιώματος υποβολής δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο 
της ποινικής διαδικασίας, 

β) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής μέτρων προστασίας,  

γ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης αποζημίωσης,  

δ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις λήψης πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση,  

ε) για τις υφιστάμενες διαδικασίες υποβολής καταγγελίας εάν τα δικαιώματά τους δεν 
γίνονται σεβαστά από την αρμόδια αρχή,  

στ) για τα στοιχεία επαφής, για λόγους επικοινωνίας και πληροφόρησης, σχετικά με την 
υπόθεσή τους,  

ζ) για τις υφιστάμενες διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και τις αρμόδιες προς 
τούτο αρχές.  

2. Η έκταση και η εξειδίκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και τη φύση της αξιόποινης πράξης. Κάθε αρμόδια 
αρχή μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε μεταγενέστερα στάδια, ανάλογα με τις 
ανάγκες του θύματος και τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας. 

 

Άρθρο 25 
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(άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713) 

Παρακολούθηση και στατιστικές 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κάθε Εισαγγελίας Πρωτοδικών ανά την Επικράτεια τηρούν κατ΄ έτος 

στατιστικά στοιχεία και δεδομένα ως προς: α) τον αριθμό και το είδος των αξιόποινων 

πράξεων των άρθρων 209, 210, 210Α, 210Β, 379, 394 ΠΚ, β) τον αριθμό των προσώπων κατά 

των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα ως άνω εγκλήματα, γ) τις ποινές που επιβλήθηκαν 

στα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για τα ίδια εγκλήματα. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται 

από τις ανωτέρω εισαγγελικές υπηρεσίες κατ΄ έτος στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, η οποία τα διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 26 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού καθορίζονται οι ειδικευμένες οργανώσεις, υπηρεσίες ή δομές που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 και καταρτίζεται κατάλογος αυτών.   

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 27 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 


