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Παράγραφος 1
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1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα
βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για
λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως
μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της
οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός
αυτών ή 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 την
οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες
κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες
(50.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,
β) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από
ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη ανάκληση ή αναστολή
της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας,
γ) απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων
ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο
χρονικό διάστημα,
δ) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό
διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές,
ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και
υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και
διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του δημόσιου τομέα.
Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄
επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής
άλλων κυρώσεων.
Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό
πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόμενες στο
πρώτο εδάφιο ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή
συνεργός στις ίδιες πράξεις.

Παράγραφος 2
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2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά
κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού
προσώπου ή της οντότητας, της πράξης
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος προς
όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή
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οντότητας, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή τη
νομική οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι
ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000)
έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,
β) οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄
της παραγράφου 2 κυρώσεις, για χρονικό διάστημα
έως ένα (1) έτος.
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3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής
αρχής. Αν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο
ή οντότητα, επιβάλλονται με αιτιολογημένη
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας
επιχειρησιακής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.
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4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των
κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων
αυτών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές
περιστάσεις και ιδίως:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·
β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή της
οντότητας·
γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή
της οντότητας·
δ) το ύφος των παράνομων εσόδων ή του τυχόν
προκύψαντος οφέλους·
ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκημα·
στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της
οντότητας μετά την τέλεση της παράβασης·
ζ) η τυχόν υποτροπή του νομικού προσώπου ή της
οντότητας.

Παράγραφος 5
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5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς
προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων
του νομικού προσώπου ή της οντότητας προς
παροχή εξηγήσεων.
Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την
ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄ 45). Για τη διαπίστωση τέλεσης των παραβάσεων
και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές
αρμοδιότητες που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις
που διέπουν τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση
επιβολής κύρωσης, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή
κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
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6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων
παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική,
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων σε
αυτές φυσικών προσώπων.
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7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως, κατά
περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή των
κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί
υποθέσεων, στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την έννοια των
παραγράφων 1 και 2, και τους αποστέλλουν
αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Αν φυσικό
πρόσωπο καταδικαστεί για τις αναφερόμενες στις
παραγράφους 1 και 2 αξιόποινες πράξεις, το
δικαστήριο διατάσσει την αποστολή αντιγράφου της
καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής
δικογραφίας στην αρμόδια για την επιβολή των
κυρώσεων αρχή.

Παράγραφος 8
Ισχύουσα μορφή παραγράφου
8. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται
ευθύνη νομικών προσώπων για βασικά αδικήματα,
διατηρούνται σε ισχύ.

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

