ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΘ΄, 2 Δεκεµβρίου 2016
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ι) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων
που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34
του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ
και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρα 1 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 1 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ και 1 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)
Σκοπός των διατάξεων του Μέρους Α΄ είναι η προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και η καταπολέµηση
των διακρίσεων: α) λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας σύµφωνα µε την
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2000, µεταξύ άλλων και για γ) τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων σύµφωνα µε
την Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Άρθρο 2
Έννοια των διακρίσεων
(άρθρα 2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ
και 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
1. Απαγορεύεται κάθε µορφή διάκρισης για έναν από
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.
2. Για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους Α΄:
α) ως «άµεση διάκριση» νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,
σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση,
β) ως «έµµεση διάκριση» νοείται όταν µία εκ πρώτης
όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να
θέσει πρόσωπα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά φυλής,
χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα.
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«Έµµεση διάκριση» δεν υφίσταται, εάν η διάταξη, το
κριτήριο ή η πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειµενικά
από έναν θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξής του είναι
πρόσφορα και αναγκαία, εάν τα µέτρα, που λαµβάνονται, είναι αναγκαία για την τήρηση της δηµόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, την πρόληψη
ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας, των
δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων ή όταν αφορά άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και µέτρα που λαµβάνονται υπέρ αυτών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος και το άρθρο 5 του παρόντος,
γ) η «παρενόχληση» νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1, εφόσον σηµειώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά που συνδέεται µε ένα από τους λόγους του
άρθρου 1 µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού,
εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος,
δ) ως «διάκριση», νοείται επίσης, οποιαδήποτε εντολή
για την εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης σε βάρος
προσώπου για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1,
ε) ως «διάκριση λόγω σχέσης» νοείται η λιγότερη ευνοϊκή µεταχείριση ενός προσώπου λόγω της στενής του
σχέσης µε πρόσωπο ή πρόσωπα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου,
στ) ως «διάκριση λόγω νοµιζόµενων χαρακτηριστικών» νοείται η λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση ενός προσώπου που εικάζεται ότι διαθέτει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου,
ζ) ως «πολλαπλή διάκριση» νοείται οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισµός ή περιορισµός, σε βάρος προσώπου,
που βασίζεται σε περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω λόγους,
η) η «άρνηση εύλογων προσαρµογών» για τα άτοµα µε
αναπηρία ή χρόνια πάθηση νοείται ως διάκριση,
θ) ως «εύλογες προσαρµογές» νοούνται οι απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις, ρυθµίσεις και ενδεδειγµένα µέτρα, που απαιτούνται σε µια συγκεκριµένη
περίπτωση, προκειµένου να διασφαλιστεί για τα άτοµα
µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις η αρχή της ίσης µεταχείρισης, οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος στον εργοδότη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 3 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 3 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ και 2 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης

µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τοµέα της εργασίας και της
απασχόλησης, εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, όσον αφορά:
α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων
επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον
κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελµατικής εξέλιξης,
β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, µαθητείας, επαγγελµατικής
κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης
πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,
γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση,
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση,
δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση, συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή σε αυτές, και ιδίως του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 6 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, και όσον αφορά:
α) την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης
της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης,
β) τις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήµατα,
γ) την εκπαίδευση,
δ) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών
και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της στέγης.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικώς αιτιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ιθαγένειας και
δεν θίγουν τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του νοµικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ατόµων άνευ ιθαγένειας που
ζουν στην Επικράτεια.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφορικά µε
την αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,
σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου δεν εφαρµόζονται στις πάσης φύσεως
παροχές που προσφέρουν τα δηµόσια συστήµατα ή τα εξοµοιούµενα προς τα δηµόσια, συµπεριλαµβανοµένων
των δηµόσιων συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης ή
πρόνοιας και δεν θίγουν τα µέτρα που είναι αναγκαία για
την τήρηση της δηµόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της
δηµόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων,
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την προστασία της υγείας και την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων.
5. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις ένοπλες δυνάµεις καθόσον αφορά σε διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης σχετικής µε την Υπηρεσία.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ως προς την
παροχή φορολογικών διευκολύνσεων ή πλεονεκτηµάτων δεν εφαρµόζονται σε πρόσωπα, των οποίων η φορολογική κατοικία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω
ειδικών επαγγελµατικών απαιτήσεων
(άρθρα 4 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και 4 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ)
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση η διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό µε τους λόγους διάκρισης
του άρθρου 1 του παρόντος µέρους, το οποίο λόγω της
φύσης ή του πλαισίου των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος
σκοπός είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.
2. Η διαφορετική µεταχείριση που εδράζεται στις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις ενός προσώπου δεν συνιστά διάκριση, όταν λόγω της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται
οι πεποιθήσεις αυτές αποτελούν ουσιώδη, θεµιτή και δικαιολογηµένη επαγγελµατική απαίτηση.
Το Μέρος Α΄ του παρόντος νόµου δεν θίγει υφιστάµενες διατάξεις και πρακτικές που αφορούν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των εκκλησιών, καθώς
και οργανώσεων ή ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων
εδράζεται σε θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. Αυτή η
διαφορετική µεταχείριση ασκείται τηρουµένων των γενικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
µπορεί να αιτιολογεί διάκριση η οποία βασίζεται σε άλλους λόγους. Δεν θίγεται επίσης το δικαίωµα των εκκλησιών ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, των οποίων η δεοντολογία εδράζεται σε θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασµό τους συµπεριφορά καλής πίστης και συµµόρφωσης προς τη δεοντολογία τους.
Άρθρο 5
Εύλογες προσαρµογές για τα άτοµα µε αναπηρία
ή χρόνια πάθηση
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
Για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον
τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόµων µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση µέτρων, προκειµένου τα άτοµα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση, εφόσον τα µέτρα
αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον

εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθµίζεται επαρκώς από µέτρα προστασίας
που λαµβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόµων µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
Άρθρο 6
Δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση
λόγω ηλικίας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση η ειδικώς αιτιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας, εφόσον η µεταχείριση αυτή προβλέπεται στο
νόµο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελµατικής
κατάρτισης, τα δε µέσα επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρόσφορα και αναγκαία.
Η ανωτέρω διαφορετική µεταχείριση µπορεί ιδίως να
περιλαµβάνει:
α) την καθιέρωση ειδικών συνθηκών τόσο για την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση όσο για την απασχόληση και εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των όρων απόλυσης και αµοιβής, για τους
νέους, τους ηλικιωµένους και τους εργαζοµένους που
συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειµένου να ευνοείται η
επαγγελµατική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους,
β) τον καθορισµό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελµατικής εµπειρίας ή αρχαιότητας στην απασχόληση για
την πρόσβαση σε αυτήν ή σε ορισµένα πλεονεκτήµατα
που συνδέονται µε την απασχόληση,
γ) τον καθορισµό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, µε βάση την απαιτούµενη κατάρτιση για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, όσον αφορά στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, ο καθορισµός ηλικίας
για την ένταξη ή την αποδοχή, σε παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένου και του καθορισµού για τα καθεστώτα αυτά διαφορετικού ορίου ηλικίας για εργαζόµενους ή για οµάδες ή κατηγορίες εργαζοµένων και της χρήσης στο πλαίσιο των συστηµάτων
αυτών κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς υπολογισµούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου.
Άρθρο 7
Θετική δράση και ειδικά µέτρα
(άρθρα 5 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 7
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
1. Δεν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών
µέτρων µε σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων, λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,
σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
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2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή µέτρων που αποβλέπουν στη δηµιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή
διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της
ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 8
Παροχή προστασίας
(άρθρα 7 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 9 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ και 3 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο πλαίσιο διοικητικής δράσης, παρέχεται
στον βλαπτόµενο, πέραν της δικαστικής προστασίας,
προστασία και υπό τους όρους των άρθρων 24 έως και
27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄
45 ).
2. Η λήξη της σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας συντελέστηκε η προσβολή, δεν αποκλείει την προστασία από
παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
3. Νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό µεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον
βλαπτόµενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουµένως παρασχεθεί η
συναίνεσή του µε συµβολαιογραφικό έγγραφο όπου απαιτείται ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής.
4. Τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 3 µπορούν να
ασκούν πρόσθετη παρέµβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 80
και επόµενα Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και 113 και επόµενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω νοµικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου, όπου αυτό προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 9
Βάρος αποδείξεως
(άρθρα 8 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 10 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ)
1. Όταν ο βλαπτόµενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η
αρχή της ίσης µεταχείρισης και αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρµόδιας διοικητικής αρχής πραγµατικά γεγονότα από τα οποία µπορεί να συναχθεί άµεση ή έµµεση διάκριση, το αντίδικο µέρος ή η διοικητική αρχή φέρει
το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο, ότι δεν συνέτρε-

ξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής
αυτής.
2. Η ρύθµιση της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει
στην ποινική δίκη.
3. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου.
Άρθρο 10
Προστασία έναντι αντιµέτρων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, άρθρο 11 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
Η κατά το άρθρο 8 προστασία καταλαµβάνει και απόλυση ή δυσµενή, εν γένει, µεταχείριση προσώπου, η οποία εκδηλώνεται ως αντίµετρο σε καταγγελία ή αίτηµα
παροχής έννοµης προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
(άρθρα 15 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 17
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
1. Όποιος, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών στο κοινό, παραβιάζει την κατά τον
παρόντα νόµο απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης
για λόγους φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έξι (6) µηνών µέχρι τριών
(3) ετών και µε χρηµατική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι πράξεις που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο διώκονται αυτεπαγγέλτως.
2. Η κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Μέρους διακριτική µεταχείριση λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή
χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής
κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, από πρόσωπο που ενεργεί ως εργοδότης καθ’ οποιοδήποτε στάδιο πρόσβασης
στην εργασία και την απασχόληση, κατά τη σύναψη ή
άρνηση σύναψης εργασιακής σχέσης ή στη διάρκεια,
λειτουργία, εξέλιξη ή λύση αυτής συνιστά παραβίαση
της εργατικής νοµοθεσίας για την οποία επιβάλλονται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 12
Συνεκτίµηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης
Κατά τη σύνταξη και εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων ή πράξεων, πολιτικών
και δράσεων στα πεδία εφαρµογής του Μέρους Α΄ του
παρόντος νόµου, λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η αρχή
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της ίσης µεταχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους Α΄.
Άρθρο 13
Κοινωνικός διάλογος
(άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 13 και 14
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και 5 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)
1. Το Κράτος ενθαρρύνει το διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς και το διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως καταστατικό
σκοπό την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλής,
χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, µε στόχο
την προαγωγή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος
νόµου.
2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στο πλαίσιο
της αποστολής της για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ειδικότερα για
θέµατα κοινωνικής πολιτικής, ενθαρρύνει το διάλογο µε
τις οργανώσεις - µέλη της, µε σκοπό την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή τους στην προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης, σύµφωνα µε τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή του άρθρου 82 παρ. 3 του Συντάγµατος και του ν. 2232/1994 (Α΄ 140):
α. Διασφαλίζει το διάλογο µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες
έχουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου.
β. Μεριµνά για την ευρύτερη δηµοσιότητα της σχετικής νοµοθεσίας και των µέτρων, που λαµβάνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, για την προώθηση των σκοπών
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου.
γ. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις ως προς την εφαρµογή του παρόντος νόµου, τα
αποτελέσµατα του κοινωνικού διαλόγου και τις δράσεις
δηµοσιότητας που αναλήφθηκαν.
δ. Στην έκθεση αυτή, απευθύνει επίσης προτάσεις
στην Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την
προώθηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και τη λήψη
µέτρων κατά των διακρίσεων.
Άρθρο 14
Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και 4 της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ)
1. Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθή-

σεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στο πεδίο εφαρµογής και κατά τους ορισµούς του παρόντος
νόµου στον ιδιωτικό, στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη δέκα (10)
θέσεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Αρχής κατά το παρόν άρθρο.
Άρθρο 15
Αρχές και Υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση
της αρχής της ίσης µεταχείρισης
1. Οι ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο άσκησης της κύριας λειτουργίας τους µεριµνούν για την εφαρµογή και
προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου, σύµφωνα µε τους σκοπούς και
τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου.
2. Η Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων
µεριµνά για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, σύµφωνα µε τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, επί σχετικών, δε, θεµάτων ενθαρρύνει τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία και το
διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών.
3. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ της αρµοδιότητάς της, µεταξύ άλλων, παρακολουθεί την εφαρµογή
των πολιτικών καταπολέµησης των διακρίσεων στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης, µεριµνά για την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων και
των εργοδοτών για τα ζητήµατα των διακρίσεων στον
τοµέα της εργασίας, υποστηρίζει επιστηµονικά το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας και εν γένει συνεργάζεται µε
συναρµόδια Υπουργεία και φορείς για την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι πέντε (5) θέσεις που συστάθηκαν µε το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 3304/2005 µεταφέρονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Επί θεµάτων αρµοδιότητάς τους οι Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Φορολογίας Εισοδηµάτων φυσικών προσώπων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης συµβάλλουν
στην προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
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Άρθρο 16
Συνεργασία φορέων

«Άρθρο 1
Αποστολή

Ο, κατά το άρθρο 14 του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, καθώς και οι υπηρεσίες του άρθρου 15, συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, τις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), την Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Ε.Ε), καθώς και τις ενώσεις των εργοδοτών, το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ),
τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών
και Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) και
το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Έρευνας Θεµάτων Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), το
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, την Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), καθώς και µε φορείς και
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος,
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή
χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής
κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, µε στόχο τη συνεισφορά
τους στην προαγωγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόµου.

1. Η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη έχει ως
αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και
των δηµοσίων υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος,
για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας, καθώς και ιδιωτών για την παρακολούθηση και
προώθηση της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην
ελληνική έννοµη τάξη και για την παρακολούθηση και
προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, βάσει των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και
2014/54/ΕΕ, όπως ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης, ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των συµφερόντων του παιδιού και ορίζεται φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής, στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα, της αρχής της ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή
χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής
κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, του άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και του άρθρου 4 της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται και φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής, στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα, της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη και στις συνθήκες εργασίας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ και του
νέου άρθρου 8α της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ. Ο Συνήγορος
του Πολίτη ορίζεται και φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής στις δηµόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου, της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, κατ' εφαρµογή του άρθρου
12 της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. Ο Συνήγορος του Πολίτη
ορίζεται φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση
της εφαρµογής, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά: α) την πρόσβαση στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής εξέλιξης και στην επαγγελµατική κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης µε σκοπό την απασχόληση, β) τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και γ) τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ.

Άρθρο 17
Ενηµέρωση και διάδοση πληροφοριών
(άρθρα 10 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 12 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ και 6 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ενηµερώνουν τα µέλη τους για το περιεχόµενο της εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης, καθώς και για τα µέτρα που
λαµβάνονται για την εφαρµογή και την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου.
2. Οι εργοδότες, καθώς και οι υπεύθυνοι για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, οφείλουν να διασφαλίζουν
την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης και να
παρέχουν στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης
των αρµοδιοτήτων του φορέα προώθησης της αρχής της
ίσης µεταχείρισης και των υπηρεσιών εποπτείας του άρθρου 15, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του
παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18

Το άρθρο 1 του ν. 3094/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
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Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων
και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 3 και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου,
στη σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης
ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεµβρίου 2002. Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισµός
Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3938/2011.
2. Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από έξι (6)
Βοηθούς Συνηγόρους. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει σε Βοηθούς Συνηγόρους: α) την εκτέλεση των καθηκόντων του Συνηγόρου για το Παιδί, β) την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, γ) του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας και δ) της παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κατά την
παρ. 1 του άρθρου αυτού, τα δε ζητήµατα εσωτερικής
οργάνωσης για την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων
τα ρυθµίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002. Ως Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους που
διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή
πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως µόνο
για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ή παραβίαση του
απορρήτου.»
Άρθρο 19
Το άρθρο 3 του ν. 3094/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος για θέµατα
που ανάγονται στις υπηρεσίες: α) του Δηµοσίου, β) των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, γ)
των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δ) των
κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των
οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο
µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Εξαιρούνται οι Τράπεζες και το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος «δηµόσια υπηρεσία» ή
«δηµόσιες υπηρεσίες» νοούνται οι αναφερόµενες στο
προηγούµενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Συ-

νηγόρου του Πολίτη για την εκπλήρωση της κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 αποστολής αυτού: α) ως φορέα παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου, βάσει των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ
και 2000/78/ΕΚ, καθώς και 2014/54/ΕΕ, όπως ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη, β) ως φορέα για την
παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει
του ν. 3488/2006 που µετέφερε την Οδηγία 2002/73/ΕΚ
και γ) ως φορέα για την παρακολούθηση και προώθηση
της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει του ν.
3896/2010 που µετέφερε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Για
την προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος και για θέµατα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισµός
Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, διενεργεί έρευνες και δηµοσιεύει
εκθέσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας.
2. Στην αρµοδιότητά του δεν υπάγονται οι Υπουργοί
και Υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη
διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, τα θρησκευτικά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δικαστικές αρχές,
οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέµατα, που αφορούν την εθνική άµυνα και ασφάλεια, η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική
πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας, το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους και οι ανεξάρτητες αρχές ως
προς την κύρια λειτουργία τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που αφορούν την κρατική ασφάλεια. Δεν υπάγονται επίσης στην αρµοδιότητά
του θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις όπου ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί
ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου βάσει των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ,
καθώς και 2014/54/ΕΕ, όπως ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη, καθώς και τις περιπτώσεις όπου ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει του
ν. 3896/2010 που µετέφερε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ).
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων
των δηµοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα
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ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών
προσώπων. Ιδίως ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
όργανο δηµόσιας υπηρεσίας ατοµικό ή συλλογικό:
i) Προσβάλλει, µε πράξη ή παράλειψη, δικαίωµα ή συµφέρον προστατευόµενο από το Σύνταγµα και το νόµο, ii)
αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριµένη υποχρέωση που
επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, iii) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριµένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη νόµου ή
από ατοµική διοικητική πράξη, ίν) ενεργεί ή παραλείπει
νόµιµη οφειλόµενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών
της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής. Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως
φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, καθώς και ως Εθνικός
Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
1 του παρόντος νόµου, επιλαµβάνεται υποθέσεων που
εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή της πρώτης συζήτησης
στο ακροατήριο ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή έως ότου το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια δικαστική αρχή
αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε απόφασή του αναθέτει
αρµοδιότητες στους Βοηθούς Συνηγόρους, εποπτεύει
και συντονίζει το έργο τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει ετήσια έκθεση,
στην οποία εκθέτει το έργο της Αρχής, παρουσιάζει τις
σηµαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για
τη βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών και αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υποβάλλεται το Μάρτιο κάθε έτους στον Πρόεδρο της
Βουλής, συζητείται κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής και δηµοσιεύεται σε ειδική έκδοση του
Εθνικού Τυπογραφείου. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί
να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της
Βουλής και να κοινοποιεί στον κατά περίπτωση αρµόδιο
Υπουργό, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διενεργεί έρευνες και δηµοσιεύει ειδικές εκθέσεις για την εφαρµογή και την προώθηση της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών
καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού,
ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 διενεργεί
έρευνες, µεριµνά για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών επί σχετικών θεµάτων και δηµοσιεύει ειδικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν
και εισηγήσεις µέτρων για την πρόληψη και την καταπολέµηση των περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης και κοινοποιούνται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιο

για θέµατα Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
6. Στο πλαίσιο της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
1 αποστολής του ως φορέα για την παρακολούθηση και
προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, καθώς και της αρχής των ίσων ευκαιριών και της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και πέραν των
λοιπών κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Πολίτη:
α) παρέχει συνδροµή προς τα θύµατα διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,
γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και λόγω φύλου διαµεσολαβώντας µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποκατάσταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου.
Εφόσον η διαµεσολάβηση αυτή δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει
το πόρισµά του στον καθ’ ύλην αρµόδιο φορέα για την άσκηση της πειθαρχικής ή και κυρωτικής αρµοδιότητας, ο
οποίος οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον Συνήγορο
του Πολίτη,
β) διενεργεί έρευνες σχετικά µε τις διακρίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4,
γ) δηµοσιεύει ειδικές εκθέσεις για την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου οι οποίες περιλαµβάνουν και εισηγήσεις µέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων,
δ) διατυπώνει γνώµη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος άλλης δηµόσιας αρχής, ως προς την ερµηνεία
του παρόντος νόµου,
ε) ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται µε οµόλογους φορείς των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε αρµόδιους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, όπως σε θέµατα διακρίσεων φύλου µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που έχει συσταθεί
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου
2006 (ΕΕ L 403), ή σε εργασιακά θέµατα µε υπηρεσίες
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Your Europe,
SOLVIT, EURES και το δίκτυο Enterprise Europe
Network,
στ) συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις προς ενηµέρωση και διάδοση των καλών πρακτικών της ίσης µεταχείρισης στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου
και για τη διοργάνωση σχετικών επιµορφωτικών εκδηλώσεων.»
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Άρθρο 20
Το άρθρο 4 του ν. 3094/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητές του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται επίσης αναφορές από κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο παιδί ή τον ασκούντα τη γονική µέριµνα ή συγγενή κατ' ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου έως το
δεύτερο βαθµό, τον επίτροπο ή τον προσωρινό επίτροπο, καθώς και από τρίτο πρόσωπο που έχει άµεση αντίληψη παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιού. Για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως παιδί
νοείται όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
έτος της ηλικίας του.
2. Ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται να επιληφθεί υποθέσεων αυτεπαγγέλτως. Δύναται, επίσης, να µην ανακοινωθεί το όνοµα και τα άλλα προσωπικά στοιχεία του
προσώπου που κατέθεσε αναφορά, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, εφόσον το ζητήσει εγγράφως
ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος και εφόσον η διερεύνηση της
αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόµατος. Αν εκ των πραγµάτων η διερεύνηση δεν είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόµατος, ο ενδιαφερόµενος
ειδοποιείται ότι η αναφορά του θα τεθεί στο αρχείο, εφόσον ο ίδιος δεν συναινέσει εγγράφως στην ανακοίνωση του ονόµατός του.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεων, κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώµατα ή έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανοµία
ή έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείµενό τους µε την
προστασία του περιβάλλοντος.
4. Η αναφορά υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει στον Συνήγορο του Πολίτη, καταχωρείται δε σε ειδικό µητρώο.
Η υποβολή της αναφοράς δεν αναστέλλει τις προβλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες για την άσκηση ενδίκου
µέσου ή βοηθήµατος και δεν εξαρτάται από την παράλληλη αίτηση θεραπείας, ιεραρχικής προσφυγής ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί,
προτού επιληφθεί της υποθέσεως, να ζητήσει από τον
ενδιαφερόµενο να ασκήσει διοικητική προσφυγή. Σε περίπτωση που ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται του θέµατος πριν αποφασίσει το αρµόδιο όργανο ή παρέλθει άπρακτη προθεσµία τριών (3) µηνών από την άσκηση της προσφυγής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιµη ή ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της
αρχής της καλής πίστης. Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη
ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών

φύλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, επιλαµβάνεται υποθέσεων εφόσον η αναφορά υποβάλλεται µέσα
σε δώδεκα (12) µήνες αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε
πλήρη γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει στον Συνήγορο του Πολίτη.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται κατά την έρευνα
των υποθέσεων να ζητεί τη συνδροµή του Σώµατος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης ή άλλων ελεγκτικών σωµάτων της Διοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να
εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη. Κατά την εξέταση εγγράφων
και άλλων στοιχείων, που βρίσκονται στη διάθεση δηµοσίων υπηρεσιών, δεν µπορεί να αντιταχθεί ο χαρακτηρισµός τους ως απορρήτων, εκτός εάν αφορούν την εθνική
άµυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις
της χώρας. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο την έρευνα. Η µη σύµπραξη
δηµόσιας υπηρεσίας στη διεξαγωγή της αποτελεί αντικείµενο ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη
προς τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό. Για την προάσπιση
των δικαιωµάτων του παιδιού και για την παρακολούθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, καθώς και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητεί, µε ειδικά
αιτιολογηµένο έγγραφό του, από ιδιώτη που κατονοµάζεται στην αναφορά, έγγραφα ή άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται εφόσον δεν παραβιάζεται η νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποχρεούται να διασφαλίζει το προσωπικό και επαγγελµατικό
απόρρητο των ιδιωτών και να µη δηµοσιοποιεί στοιχεία
που µπορεί να καταστήσουν δυνατό τον προσδιορισµό
τους. Αν ιδιώτης αρνείται να παράσχει τα παραπάνω
στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή δηµόσιας υπηρεσίας ή επαγγελµατικού συλλόγου κατά περίπτωση, καθώς και της εισαγγελικής αρχής.
Καταγγελίες ή πληροφορίες που περιέρχονται σε δηµόσια αρχή σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου
διαβιβάζονται από αυτήν στο Συνήγορο του Πολίτη.
Δηµόσιες υπηρεσίες µε αρµοδιότητα επιθεώρησης, ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων επί ιδιωτών, όπως οι κατά
τόπο Επιθεωρήσεις Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας επί εργοδοτών, ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και επαγγελµατικοί, επιστηµονικοί σύλλογοι ή επιµελητήρια
στο πλαίσιο άσκησης της πειθαρχικής ή και κυρωτικής
αρµοδιότητας επί µελών τους, εφόσον παραλαµβάνουν
καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου, προβαίνουν στην κατά νόµο διερεύνησή τους και ενηµερώνουν αµελλητί τον Συνήγορο του Πολίτη τόσο
κατά την παραλαβή κάθε καταγγελίας όσο και µετά την
ολοκλήρωση των διερευνητικών και τυχόν κυρωτικών
τους ενεργειών.
Οι ως άνω φορείς οφείλουν να επιλαµβάνονται σχετικών καταγγελιών και µετά από παραγγελία του Συνηγό-
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ρου του Πολίτη, στον οποίο υποβάλλουν τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους, επιφυλασσόµενης, σε κάθε
περίπτωση, της αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη προς ιδίαν έρευνα και διαµόρφωση του τελικού πορίσµατος επί της καταγγελίας.
Το διατακτικό του πορίσµατος αυτού υποχρεούνται να
υλοποιήσουν οι ως άνω φορείς στο πλαίσιο των πειθαρχικών ή κυρωτικών τους αρµοδιοτήτων. Απόκλιση από το
διατακτικό του πορίσµατος επιτρέπεται µόνο µε παράθεση πλήρους και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.
6. Μετά το πέρας της έρευνας ο Συνήγορος του Πολίτη, εφόσον το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, µπορεί να
συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην
αρµόδιο Υπουργό και τις αρµόδιες υπηρεσίες, διαµεσολαβεί δε µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του
προβλήµατος του πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στις προτάσεις του προς τις
υπηρεσίες µπορεί να θέτει προθεσµία, µέσα στην οποία
οφείλουν να τον ενηµερώσουν για τις ενέργειες τους
σχετικά µε την εφαρµογή των προτάσεών του ή για τους
λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να δηµοσιοποιήσει τη µη αποδοχή των προτάσεών του, εφόσον κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς.
7. Ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν η αναφορά στρέφεται κατά ιδιώτη, προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόµενες ενέργειες, προκειµένου να εξαλειφθούν τα προβλήµατα
που έχουν τεθεί υπόψη του και προτείνει κάθε αναγκαίο
µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ενδιαφερόµενου παιδιού. Ειδικότερα, όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού, µπορεί να προτείνει τα
αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά µέτρα. Το νοµικό
πρόσωπο υποχρεούται να ενηµερώσει τον Συνήγορο του
Πολίτη για τα µέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, εντός της προθεσµίας που του έχει ταχθεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να δηµοσιοποιήσει τη µη αποδοχή των προτάσεων του, εφόσον κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς.
8. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τον ενδιαφερόµενο για την τύχη της υποθέσεώς
του.
9. Το προσωπικό της Αρχής υπέχει καθήκον εχεµύθειας για έγγραφα και στοιχεία των οποίων λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και είναι απόρρητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή εξαιρούνται από το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κάθε άλλη συναφή διάταξη.
10. Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί µε τον Συνήγορο του Πολίτη µε σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Η ποινική δίωξη
ασκείται µόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από
την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα.
11. Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης να συνεργασθεί µε τον Συνήγορο του Πολίτη, κατά
τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα παράβασης καθήκοντος, για δε τα µέλη διοίκησης
λόγο αντικατάστασής τους.
Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνοµη συµπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρµόδιο
όργανο και µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη

του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη άλλων µέτρων, αν ο
υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να τάσσει εύλογη προθεσµία εν
όψει των περιστάσεων, µετά την άπρακτη παρέλευση
της οποίας παραγγέλλει ο ίδιος τον έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί επίσης σε σοβαρές περιπτώσεις
να προκαλέσει µε έγγραφό του προς το αρµόδιο όργανο
την πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου για την ανωτέρω παράλειψη άσκησης του ενδεικνυόµενου ελέγχου. Αν προκύπτει από εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ότι λειτουργός ή υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας παρακωλύει, για δεύτερη φορά εντός
τριετίας, το έργο της έρευνας ή αρνείται χωρίς σοβαρό
λόγο να συµπράξει στην επίλυση του προβλήµατος µπορεί να του επιβληθεί η ποινή οριστικής παύσης.
12. Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή µέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση
και στον αρµόδιο εισαγγελέα. Για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται ανάγκη παρέµβασης της αρµόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
(άρθρα 6 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 8 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ και 7 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ )
Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου δε
θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά µε την προώθηση και την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και
δεν αποτελούν λόγο µείωσης του υφιστάµενου επιπέδου παρεχόµενης προστασίας.
Άρθρο 22
1. Ο ν. 3304/2005 (Α΄ 16) καταργείται.
2. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ εφαρµόζονται σε εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις του
ν. 3304/2005.
3. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης
του άρθρου 23 του ν. 3304/2005, οι οποίες µεταξύ άλλων
ασκούνται από το Τµήµα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καταργούνται.
Άρθρο 23
(άρθρα 14 της Οδηγίας 2000/43/ ΕΚ και 16
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου απαγορεύονται, καταργούνται και καθίστανται άκυροι όροι και
διατάξεις που περιλαµβάνονται σε ατοµική ή συλλογική
σύµβαση, γενικούς όρους συναλλαγών, εσωτερικούς κανονισµούς επιχειρήσεων, καταστατικά κερδοσκοπικών ή
µη οργανώσεων, ανεξάρτητων επαγγελµατικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών και είναι αντίθετοι προς την, κατά το Μέρος Α’ του παρόντος νόµου αρχή της ίσης µεταχείρισης.

11
Άρθρο 24
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να επεκταθεί η προστασία που παρέχεται
για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και πέραν
των τοµέων εργασίας και απασχόλησης στους τοµείς
της κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται
συναλλακτικά στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης και της
στέγης.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
Άρθρο 25
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων του Τµήµατος Α΄ του Μέρους
Β΄ είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (EE L 173/12.6.2014 σελ. 179). Για τις ανάγκες εφαρµογής του Τµήµατος αυτού λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισµού (EE) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
κατάχρηση της αγοράς (κανονισµός για την κατάχρηση
της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ
και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2014, σελ. 1) ως και τα
µέτρα εφαρµογής του.
Άρθρο 26
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ εφαρµόζονται:
α) σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι εισηγµένα
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εισαγωγής,
β) σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που τυγχάνουν διαπραγµάτευσης ή είναι εισηγµένα ή έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ),
γ) σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που τυγχάνουν διαπραγµάτευσης σε µηχανισµό οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ),
δ) σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν καλύπτονται α-

πό τα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄ και των οποίων η τιµή ή η αξία
εξαρτάται από ή έχει επίπτωση στην τιµή ή την αξία ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου που αναφέρεται στα ως άνω
στοιχεία, όπως των συµφωνιών ανταλλαγής πιστωτικής
αθέτησης και των συµβάσεων επί διαφοράς.
2. Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ εφαρµόζονται επίσης
σε συµπεριφορές, συναλλαγές και προσφορές σχετικές
µε πλειστηριασµούς σε πλατφόρµα πλειστηριασµών, αδειοδοτηµένη ως ρυθµιζόµενη αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων προϊόντων βασιζόµενων επί των δικαιωµάτων αυτών, περιλαµβανοµένης και
της περίπτωσης των πλειστηριαζόµενων προϊόντων που
δεν είναι χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε
προσφορές υποβαλλόµενες στο πλαίσιο πλειστηριασµού, κάθε διάταξη του παρόντος νόµου η οποία αναφέρεται σε εντολές προς διενέργεια συναλλαγής εφαρµόζεται και σε αυτές τις προσφορές.
3. Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ δεν εφαρµόζονται:
α) στις πράξεις επί ιδίων µετοχών στο πλαίσιο προγραµµάτων επαναγοράς, εφόσον οι πράξεις αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014,
β) στις πράξεις επί κινητών αξιών ή συνδεόµενων µέσων για τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών, όπως αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα υπό (α) και (β) παρακάτω, εφόσον οι πράξεις αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5 του ανωτέρω Κανονισµού.
(α) Οι κινητές αξίες κατά την παραπάνω έννοια περιλαµβάνουν µετοχές και άλλους τίτλους που ισοδυναµούν µε µετοχές, οµολογίες και άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους ή τιτλοποιηµένο χρέος µετατρέψιµο ή ανταλλάξιµο σε µετοχές ή σε άλλους τίτλους που ισοδυναµούν µε µετοχές.
(β) Τα συνδεόµενα µέσα κατά την παραπάνω έννοια
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα χρηµατοπιστωτικά µέσα,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων τα οποία δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση ή δεν διαπραγµατεύονται
σε τόπο διαπραγµάτευσης ή για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε τόπο διαπραγµάτευσης:
αα) συµβάσεις ή δικαιώµατα προεγγραφής, απόκτησης
ή πώλησης κινητών αξιών,
ββ) χρηµατοπιστωτικά παράγωγα επί κινητών αξιών,
γγ) εάν οι κινητές αξίες είναι µετατρέψιµοι ή ανταλλάξιµοι χρεωστικοί τίτλοι, οι κινητές αξίες στις οποίες µπορούν να µετατραπούν ή µε τις οποίες µπορούν να ανταλλαγούν αυτοί οι µετατρέψιµοι ή ανταλλάξιµοι χρεωστικοί τίτλοι,
δδ) µέσα τα οποία εκδίδονται ή έχουν εγγύηση από
τον εκδότη ή τον εγγυητή των κινητών αξιών και των οποίων η αγοραία τιµή είναι πιθανό να επηρεάσει σηµαντικά την τιµή των κινητών αξιών, ή αντιστρόφως,
εε) εάν οι κινητές αξίες είναι τίτλοι που ισοδυναµούν
µε µετοχές, οι µετοχές που αντιπροσωπεύονται από αυτούς τους τίτλους και οποιοιδήποτε άλλοι τίτλοι που ισοδυναµούν µε αυτές τις µετοχές,
γ) στις συναλλαγές, εντολές ή συµπεριφορές που διενεργούνται κατά την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής, της συναλλαγµατικής πολιτικής ή της πολιτικής διαχείρισης δηµόσιου χρέους κατά την παράγραφο 1 του

12
άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, στις συναλλαγές, εντολές ή συµπεριφορές που διεξάγονται κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 6, στις δραστηριότητες στο
πλαίσιο άσκησης της κλιµατικής πολιτικής της Ένωσης
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 και στις δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης ή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ανωτέρω Κανονισµού.
4. Οι διατάξεις περί χειραγώγησης αγοράς ως ορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ και τον παρόντα νόµο εφαρµόζονται επίσης:
α) σε συµβόλαια άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων που δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, όπου
η συναλλαγή, εντολή ή άλλη συµπεριφορά έχει επίπτωση στην τιµή ή την αξία ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2,
β) σε είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων, περιλαµβανοµένων των συµβάσεων παραγώγων ή παράγωγων µέσων
για τη µετακύλιση πιστωτικού κινδύνου (derivative
instruments for the transfer of credit risk), όπου η συναλλαγή, εντολή, προσφορά ή άλλη συµπεριφορά έχει επίπτωση στην τιµή ή την αξία συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων του οποίου η τιµή ή η αξία εξαρτάται από την τιµή ή την αξία των ως άνω χρηµατοπιστωτικών µέσων,
γ) σε συµπεριφορά που σχετίζεται µε δείκτες αναφοράς (κριτήρια αξιολόγησης-benchmarks).
5. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε συναλλαγή, εντολή ή συµπεριφορά που αφορά κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 4, ανεξάρτητα από το αν αυτή η συναλλαγή, εντολή ή συµπεριφορά λαµβάνει χώρα σε τόπο διαπραγµάτευσης.
6. Όπου στο παρόν Μέρος αναφέρεται ορισµένη ενωσιακή πράξη, η σχετική αναφορά νοείται ότι περιλαµβάνει και τους αντίστοιχους κανόνες που εκδίδονται για
την εφαρµογή της.
Άρθρο 27
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού και µη θιγοµένων
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 νοούνται
ως:
1. «Χρηµατοπιστωτικά µέσα»: τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007,
του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ και του στοιχείου 15 της παρ. 1 του άρθρου
4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που αναφέρονται σε:
αα) Κινητές αξίες.
ββ) Μέσα χρηµαταγοράς.
γγ) Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
δδ) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων (forwardrate agreements) και άλλες συµβάσεις παραγώγων σχετιζόµενες µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώµατα εκποµπής ή άλλα µέσα παραγώγων,
χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά
µεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε
ρευστά διαθέσιµα.
εε) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps), προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) και κάθε

άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα κατά την έννοια του στοιχείου 14 της παρ. 1
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, που πρέπει
να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να
εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ’ επιλογή ενός
συµβαλλόµενου µέρους, αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της
σύµβασης. Τα εµπορεύµατα περιλαµβάνουν κατά την παραπάνω έννοια αγαθά ανταλλάξιµα µεταξύ τους και δυνάµενα να παραδοθούν, περιλαµβανοµένων των µετάλλων και των κραµάτων τους, των γεωργικών προϊόντων
και της ενέργειας.
στστ) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps), και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που µπορούν να εκκαθαριστούν µε φυσική παράδοση, εφόσον αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά, πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) ή µηχανισµό οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ), µε εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαρίζονται µε φυσική παράδοση.
ζζ) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps), προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) και κάθε
άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που µπορούν να εκκαθαριστούν µε φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο ως άνω
σηµείο εε΄ και δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ηη) Παράγωγα µέσα για τη µετακύλιση του πιστωτικού
κινδύνου.
θθ) Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών
(contracts for differences).
ιι) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια
µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε κλιµατικές µεταβλητές, ναύλους ή ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ’ επιλογή ενός συµβαλλόµενου µέρους όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου
γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης, καθώς
και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη
µε περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, δείκτες και µέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά
στο παρόν τµήµα, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, όσον αφορά,
µεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΜΟΔ ή ΠΜΔ.
ιαια) Δικαιώµατα εκποµπής του στοιχείου 12 του παρόντος άρθρου.
2. «Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή
ΕΠΕΥ»: Η ανώνυµη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) που λειτουργεί µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό την εποπτεία της σύµφωνα µε το ν. 3606/2007 ως και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/65/ΕΚ του
οποίου η συνήθης επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι η
παροχή µιας ή περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε
τρίτους ή η άσκηση µιας ή περισσότερων επενδυτικών
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δραστηριοτήτων σε επαγγελµατική βάση.
3. «Πιστωτικό ίδρυµα»: Η ανώνυµη εταιρεία που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάθε άλλη επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου 1 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, η
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό.
4. «Χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: Το χρηµατοδοτικό ίδρυµα
κατά την έννοια της περίπτωσης 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή του στοιχείου 26 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 που λειτουργεί ως επιχείρηση πλην ιδρύµατος, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην απόκτηση συµµετοχών ή στην άσκηση µίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα στοιχεία 2 έως 12 και
στο στοιχείο 15 του Παραρτήµατος I της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, περιλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών, των µικτών χρηµατοοικονοµικών
εταιρειών συµµετοχών, των ιδρυµάτων πληρωµών κατά
την έννοια της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά και των εταιρειών διαχείρισης, αλλά αποκλειοµένων των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο
στοιχείο ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 212 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ.
5. «Συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων»: Το συµβόλαιο άµεσης παράδοσης εµπορευµάτων
κατά την έννοια του στοιχείου 15 της παρ. 1 του άρθρου
3 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 που περιλαµβάνει κάθε
σύµβαση, προµήθειας εµπορεύµατος το οποίο τυγχάνει
διαπραγµάτευσης σε αγορά άµεσης παράδοσης κατά
την έννοια του στοιχείου 16 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ιδίου Κανονισµού και παραδίδεται αµέσως µετά το διακανονισµό της συναλλαγής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύµβαση για την προµήθεια εµπορεύµατος η οποία
δεν είναι χρηµατοπιστωτικό µέσο ούτε και προθεσµιακή
σύµβαση που τυγχάνει εκκαθάρισης µε φυσική παράδοση. Η αγορά άµεσης παράδοσης περιλαµβάνει κατά την
παραπάνω έννοια µια αγορά χρηµατιστηριακών εµπορευµάτων στην οποία τα εµπορεύµατα πωλούνται τοις
µετρητοίς και παραδίδονται αµέσως µετά το διακανονισµό της συναλλαγής, καθώς και άλλες µη χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως οι προθεσµιακές αγορές εµπορευµάτων.
6. «Πρόγραµµα επαναγοράς»: οι συναλλαγές σε ίδιες
µετοχές κατά τα άρθρα 21 έως 27 της Οδηγίας
2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη-µέλη εκ µέρους των εταιριών, κατά
την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων,
µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες
όσον αφορά τη σύσταση ανωνύµων εταιριών και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου τους.»
7. «Αρχεία διακίνησης δεδοµένων»: Τα αρχεία δεδοµένων κίνησης κατά την έννοια του στοιχείου 27 της
παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
8. «Προνοµιακές πληροφορίες (Inside Information)»: Οι
προνοµιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7

του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 που περιλαµβάνουν:
α) Κάθε πληροφορία η οποία είναι συγκεκριµένη
(information of precise nature), δεν έχει δηµοσιοποιηθεί
και αφορά, άµεσα ή έµµεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και
η οποία, εάν δηµοσιοποιούνταν, θα µπορούσε να επιδράσει σηµαντικά στην τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων
που αφορά ή στην τιµή των συνδεόµενων µε αυτά παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
β) όσον αφορά τα παράγωγα µέσα επί εµπορευµάτων,
πληροφορία η οποία είναι συγκεκριµένη, δεν έχει δηµοσιοποιηθεί και αφορά, άµεσα ή έµµεσα, ένα ή περισσότερα παράγωγα µέσα επί εµπορευµάτων ή αφορά άµεσα
το σχετικό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, και η οποία, εάν δηµοσιοποιούνταν, θα µπορούσε
να επιδράσει σηµαντικά στην τιµή των εν λόγω παράγωγων µέσων ή των συνδεόµενων µε αυτά συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, και εφόσον πρόκειται για πληροφορία που αναµένεται ευλόγως να δηµοσιοποιηθεί ή απαιτείται να δηµοσιοποιηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου ή τις νοµοθετικές ή
ρυθµιστικές διατάξεις σε επίπεδο Ένωσης, µε βάση τους
κανόνες της αγοράς, µε τις συµβάσεις, τις πρακτικές ή
τα συναλλακτικά ήθη, που αφορούν τις σχετικές αγορές
παραγώγων επί εµπορευµάτων ή αγορές άµεσης παράδοσης,
γ) όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής ή τα εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, πληροφορία η οποία είναι συγκεκριµένη, η οποία δεν έχει δηµοσιοποιηθεί και αφορά, άµεσα ή έµµεσα, ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω µέσα, και η οποία εάν δηµοσιοποιούνταν, θα µπορούσε να επιδράσει σηµαντικά στην τιµή των εν λόγω µέσων ή στην τιµή των συνδεόµενων µε
αυτά παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
δ) για πρόσωπα που διαµεσολαβούν κατ’ επάγγελµα
στην εκτέλεση εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα,
πληροφορία η οποία διαβιβάζεται από πελάτη και σχετίζεται µε εκκρεµείς εντολές του πελάτη σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, έχει συγκεκριµένο χαρακτήρα, αφορά, άµεσα ή έµµεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και η οποία, εάν
δηµοσιοποιούνταν, θα µπορούσε να επιδράσει σηµαντικά στην τιµή των εν λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων,
στην τιµή των συνδεόµενων µε αυτά συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων ή στην τιµή των συνδεόµενων µε αυτά παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Μια πληροφορία θεωρείται συγκεκριµένη εάν αφορά
σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναµένεται
να υπάρξει ή ένα γεγονός που έχει συµβεί ή ευλόγως αναµένεται να υπάρξει και είναι επαρκώς συγκεκριµένη
(specific enough) ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συµπεράσµατος σχετικά µε την πιθανή επίδραση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των συνδεόµενων µε αυτά παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα σχετικά συµβόλαια άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, ή στα εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που βασίζονται σε δικαιώµατα εκποµπής. Εν προκειµένω, στην περίπτωση µιας
παρατεταµένης διαδικασίας που αποσκοπεί σε ή έχει ως
αποτέλεσµα συγκεκριµένη κατάσταση ή συγκεκριµένο
γεγονός, µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά συγκεκριµένη
πληροφορία η εν λόγω µελλοντική κατάσταση ή το εν
λόγω µελλοντικό γεγονός, καθώς επίσης και τα επιµέ-
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ρους στάδια της διαδικασίας αυτής, τα οποία συνδέονται
µε την πρόκληση ή την πραγµατοποίηση της εν λόγω
µελλοντικής κατάστασης ή µελλοντικού γεγονότος. Ένα
επιµέρους στάδιο µιας παρατεταµένης διαδικασίας θα
θεωρείται ότι συνιστά προνοµιακή πληροφορία αν πληροί αφ’ εαυτού τα κριτήρια προνοµιακής πληροφορίας
που αναφέρονται παραπάνω.
Ως πληροφορία η οποία, εάν δηµοσιοποιούνταν, θα
µπορούσε να επιδράσει σηµαντικά στην τιµή χρηµατοπιστωτικών µέσων, παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, συνδεόµενων µε αυτά συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων ή εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων που βασίζονται σε δικαιώµατα εκποµπής νοείται η
πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, µεταξύ άλλων, κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών του.
Στην περίπτωση των οντοτήτων που συµµετέχουν
στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπής µε συνολικές εκποµπές ή αναλογική θερµική ισχύ στο καθορισµένο όριο ή
κάτω από αυτό, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, οι πληροφορίες για τις υλικές τους δραστηριότητες θεωρείται
ότι δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις τιµές των δικαιωµάτων εκποµπής, των εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων
που βασίζονται στα δικαιώµατα αυτά ή των συναφών παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
9. «Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα»: Το
πρόσωπο κατά την έννοια του στοιχείου 25 της παρ. 1
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 που περιλαµβάνει πρόσωπο εντός εκδότη, συµµετέχοντα σε αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλη οντότητα της παρ. 10
του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 που είναι:
α) µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου της οντότητας αυτής, ή
β) ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του µέλους
των οργάνων που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε την οντότητα
αυτή, καθώς και την εξουσία να λαµβάνει διευθυντικές
αποφάσεις που επηρεάζουν τη µελλοντική πορεία και τις
επιχειρηµατικές προοπτικές της εν λόγω οντότητας.
Οι οντότητες της παρ. 10 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 περιλαµβάνουν πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε κάθε χώρο πλειστηριασµών, εκπλειστηριαστή και επιτηρητή πλειστηριασµών
σε σχέση µε πλειστηριασµούς διενεργούµενους σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΕ) 1031/2010, καθώς και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσµούς µε τα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του στοιχείου 26 της παρ. 1 του άρθρου 3
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, στο βαθµό που οι συναλλαγές τους αφορούν δικαιώµατα εκποµπής, παράγωγα
αυτών ή εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που βασίζονται
σε αυτά.
10. «Σύσταση» ή «πρόταση µιας επενδυτικής στρατηγικής»: Η σύσταση ή πρόταση κατά την έννοια του στοιχείου 34 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες που:
i) παράγονται από ανεξάρτητο αναλυτή, ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα, κάθε άλλο πρόσωπο του οποίου κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή επενδυτικών συστάσεων,
κατά την έννοια του στοιχείου 35 της παρ. 1 του άρθρου
2 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, ή από φυσικό πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασµό των παραπάνω δυνάµει σύµβασης απασχόλησης ή άλλως, το οποίο, άµεσα ή

έµµεσα, εκφράζει συγκεκριµένες επενδυτικές προτάσεις όσον αφορά ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο ή έναν εκδότη ή
ii) παράγονται από πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα
που αναφέρονται στο σηµείο i΄ και οι οποίες προτείνουν
άµεσα µια συγκεκριµένη επενδυτική απόφαση όσον αφορά ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο.
Οι επενδυτικές συστάσεις κατά την παραπάνω έννοια
περιλαµβάνουν κάθε πληροφορία που συνιστά ή προτείνει µια επενδυτική στρατηγική, ρητά ή έµµεσα, όσον αφορά ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τους
εκδότες, συµπεριλαµβανοµένης κάθε γνώµης όσον αφορά την παρούσα ή µελλοντική αξία ή τιµή των µέσων αυτών, οι οποίες προορίζονται για διαύλους επικοινωνίας ή
για το κοινό.
11. «Κριτήριο αξιολόγησης»: Ο δείκτης αναφοράς κατά την έννοια του σηµείου 29 της παρ. 1 του άρθρου 3
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 ο οποίος περιλαµβάνει
κάθε αναλογία, δείκτη ή αριθµητικό στοιχείο, προσβάσιµο από το κοινό ή δηµοσιευµένο, το οποίο, κατά περιόδους ή τακτικά, υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός τύπου στην αξία ή µε βάση την αξία, ενός ή περισσοτέρων
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων ή τιµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων τιµών, των τρεχόντων
ή εκτιµώµενων επιτοκίων ή άλλων µεγεθών ή των ερευνών, και βάσει του οποίου προσδιορίζεται το πληρωτέο
ποσό στο πλαίσιο ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου ή η αξία ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου.
12. «Δικαίωµα εκποµπής»: Το δικαίωµα εκποµπής όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι Τµήµα Γ΄ σηµείο 11 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που αφορά σε δικαιώµατα εκποµπής τα οποία περιλαµβάνουν µονάδες οποιουδήποτε
τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας
2003/87/ΕΚ (Σύστηµα Εµπορίας εκποµπών).
13. «Αποδεκτές πρακτικές αγοράς»: Συγκεκριµένες
πρακτικές στην αγορά οι οποίες γίνονται αποδεκτές από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τους όρους
και τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 13 του
Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014. Πρακτική αγοράς που έχει
καθιερωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αποδεκτή πρακτική αγοράς σε συγκεκριµένη αγορά δεν θεωρείται εφαρµοστέα σε άλλες αγορές, εκτός εάν η εν λόγω πρακτική έχει γίνει αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές
των άλλων αγορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
14. «Σταθεροποίηση»: Η πράξη σταθεροποίησης του
στοιχείου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014 που περιλαµβάνει αγορά ή προσφορά για
την αγορά κινητών αξιών ή συναλλαγή σε συνδεόµενα
µέσα όπως αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού που είναι ισοδύναµη, την οποία διενεργούν πιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ στο πλαίσιο σηµαντικής διάθεσης κατά την
έννοια του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού των σχετικών κινητών αξιών µε αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της αγοραίας τιµής των σχετικών κινητών αξιών για προκαθορισµένη χρονική περίοδο, λόγω πίεσης που ασκείται στις τιµές αυτών των κινητών αξιών από εντολές πώλησης. Η σηµαντική διάθεση
κατά την παραπάνω έννοια περιλαµβάνει µια αρχική ή
δευτερογενή προσφορά κινητών αξιών, η οποία διαφέρει
από τη συνήθη διαπραγµάτευση τόσο από την άποψη
της αξίας των προσφερόµενων κινητών αξιών όσο και από τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο πώλησης.
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15. «Ρυθµιζόµενη αγορά»: Η ρυθµιζόµενη αγορά κατά
την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007,
της παρ. 1(14) του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και
του στοιχείου 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ που περιλαµβάνει το πολυµερές σύστηµα,
το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς
και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση
πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την
πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων– εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του οι οποίοι δεν
παρέχουν διακριτική ευχέρεια –κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση
βάσει των κανόνων ή και των συστηµάτων του, και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3606/2007, της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και λειτουργεί κανονικά µε βάση τις
εν λόγω διατάξεις.
16. «Πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης» ή
ΠΜΔ: Ο πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης ή ο
ΠΜΔ κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007, της παρ. 1(15) του άρθρου 4 της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ και του στοιχείου 22 της παρ. 1 του άρθρου
4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που περιλαµβάνει το πολυµερές σύστηµα, το οποίο διαχειρίζεται ΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση
πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την
πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων– εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια– κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε το ν. 3606/2007, την Οδηγία
2004/39/ΕΚ και τον τίτλο II της Oδηγίας 2014/65/ΕΕ.
17. «Μηχανισµός Οργανωµένης Διαπραγµάτευσης» ή
«ΜΟΔ»: Ο οργανωµένος µηχανισµός διαπραγµάτευσης
ή ο ΟΜΔ κατά την έννοια του ηµεδαπού δικαίου και του
στοιχείου 23 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ που περιλαµβάνει το πολυµερές σύστηµα,
άλλο από ρυθµιζόµενη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό
διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), στο οποίο πλείονα συµφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση οµολόγων, δοµηµένων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής
και παράγωγων µέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο
εσωτερικό του κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη
σύµβασης σύµφωνα µε το ηµεδαπό δίκαιο και τον τίτλο II
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
18. «Τόπος διαπραγµάτευσης»: Ο τόπος διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το ηµεδαπό δίκαιο και το στοιχείο
24 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που
περιλαµβάνει τη ρυθµιζόµενη αγορά, τον πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) ή το µηχανισµό οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ).
19. «Ενεργειακό προϊόν χονδρικής πώλησης»: Ενεργειακό προϊόν χονδρικής πώλησης σύµφωνα µε το στοιχείο 4 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011,
που περιλαµβάνει τα ακόλουθα συµβόλαια και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, ανεξαρτήτως του τόπου και του
τρόπου πραγµατοποίησης της διαπραγµάτευσης για την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας:
α) Συµβόλαια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου όταν η παράδοση διενεργείται εντός της Ένωσης.

β) Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο που παράγεται, αποτελεί
αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή παραδίδεται εντός της
Ένωσης.
γ) Συµβόλαια που αφορούν τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.
δ) Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που αφορούν τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός
της Ένωσης.
Συµβόλαια Προµήθειας και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς χρήση από τους τελικούς
πελάτες δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Εντούτοις, τα συµβόλαια παροχής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες
µε δυναµικότητα κατανάλωσης µεγαλύτερη της οριζόµενης στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου 5 του άρθρου 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011, θεωρούνται ως ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής.
20. «Εκδότης»: Ο εκδότης κατά την έννοια του στοιχείου 21 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 που περιλαµβάνει τη νοµική οντότητα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, η οποία εκδίδει ή προτίθεται να
εκδώσει χρηµατοπιστωτικά µέσα. Σε περίπτωση αποθετηρίου εγγράφου παραστατικού χρηµατοπιστωτικών µέσων, εκδότης είναι ο εκδότης του αντιπροσωπευόµενου
χρηµατοπιστωτικού µέσου.
21. «Πρόσωπο»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
22. Οι αναφορές του παρόντος νόµου στην Οδηγία
2014/65/ΕΕ και στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014 λογίζονται, πριν τις 3 Ιανουαρίου 2018, ως παραποµπές στην
Οδηγία 2004/39/ΕΚ σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας
του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ στο βαθµό που ο εν λόγω πίνακας περιλαµβάνει διατάξεις που
παραπέµπουν στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Αξιόποινες πράξεις προσώπων
που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, όποιος, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατέχοντας προνοµιακές πληροφορίες, τις χρησιµοποιεί, µε πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, άµεσα ή έµµεσα,
χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες και εφόσον:
α) η µέση ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών
υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ή
β) η ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριµένη ηµέρα το ποσό των εκατό πενήντα (150.000) ευρώ.
2. Για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νόµου, ως
πρόσωπο που κατέχει προνοµιακές πληροφορίες νοείται:
α) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του προνοµιακές πληροφορίες λόγω του ότι:
αα) είναι µέλος των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη ή συµµετέχων σε αγορά δι-
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καιωµάτων εκποµπής ή
αβ) είναι κάτοχος συµµετοχής στο κεφάλαιο του εκδότη ή συµµετέχων σε αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ή
αγ) έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές κατά την
εργασία ή την άσκηση του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων του ή
αδ) τελεί ή συµµετέχει σε αξιόποινες πράξεις µέσω
των οποίων αποκτά προνοµιακές πληροφορίες.
β) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει προνοµιακές πληροφορίες, υπό περιστάσεις διαφορετικές από εκείνες της περίπτωσης α΄ όταν γνωρίζει ότι πρόκειται
για προνοµιακές πληροφορίες.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών αν: α) η συνολική αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει τα δύο (2) εκατοµµύρια ευρώ ή β) η µέση ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ ή γ) το περιουσιακό όφελος που πράγµατι επήλθε ή η ζηµία που πράγµατι αποφεύχθηκε ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ ή δ) ο υπαίτιος είναι πρόσωπο
που διαπράττει το έγκληµα της παραγράφου 1 κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το περιουσιακό όφελος
που πράγµατι επήλθε ή η ζηµία που πράγµατι αποφεύχθηκε ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
4. Στην περίπτωση των τριών πρώτων εδαφίων της
προηγούµενης παραγράφου, αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που διαπράττει το έγκληµα της παραγράφου 1 κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν ο
υπαίτιος των αδικηµάτων της προηγούµενης παραγράφου είναι µέλος εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα και τα παραπάνω αδικήµατα τελούνται µε σκοπό να
ποριστεί η εγκληµατική οργάνωση υλικά ή άλλα οφέλη,
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
5. Η χρήση προνοµιακών πληροφοριών δια της ακύρωσης ή της τροποποίησης µίας υφιστάµενης εντολής σχετικά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο που αφορούν οι εν
λόγω πληροφορίες, εάν η εντολή εστάλη πριν αποκτήσει
το πρόσωπο τις προνοµιακές πληροφορίες, είναι πράξη
προσώπου που κατέχει προνοµιακές πληροφορίες. Στην
περίπτωση πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής ή
άλλων εκπλειστηριαζοµένων προϊόντων που βασίζονται
σε αυτά και οι οποίοι λαµβάνουν χώρα κατά τον Κανονισµό (ΕΕ) 1031/2010, η χρήση προνοµιακών πληροφοριών που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, περιλαµβάνει επίσης υποβολή, τροποποίηση ή απόσυρση
µίας προσφοράς για ίδιο λογαριασµό του προσώπου που
κατέχει προνοµιακές πληροφορίες ή για λογαριασµό τρίτου.
Άρθρο 29
Σύσταση για τη διενέργεια χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών µε χρήση προνοµιακών πληροφοριών
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών όποιος από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του
προηγούµενου άρθρου, ενεργώντας µε πρόθεση και µε
βάση προνοµιακές πληροφορίες που κατέχει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014, συστήνει ή παροτρύνει ή υποδεικνύει σε

άλλον που δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες να αγοράσει
ή να διαθέσει χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία αφορούν
οι πληροφορίες αυτές ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει
µία εντολή σε σχέση µε χρηµατοπιστωτικό µέσο το οποίο αφορούν αυτές οι πληροφορίες.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται όποιος συµµορφώνεται προς τις συστάσεις, παροτρύνσεις ή υποδείξεις της προηγούµενης παραγράφου προσώπου που κατέχει προνοµιακές πληροφορίες, αν το
πρόσωπο που ακολούθησε τη σύσταση ή την παρότρυνση ή την υπόδειξη γνώριζε ότι αυτή βασιζόταν σε προνοµιακές πληροφορίες.
3. Η περαιτέρω γνωστοποίηση ή δηµοσιοποίηση από
τον τρίτο των συστάσεων, υποδείξεων ή παροτρύνσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν ο υπαίτιος γνώριζε ότι πρόκειται για συστάσεις, υποδείξεις ή παροτρύνσεις µε βάση
προνοµιακές πληροφορίες, κατά το χρόνο της περαιτέρω γνωστοποίησης ή δηµοσιοποίησης από αυτόν.
4. Η εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων τελεί
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 περί σύννοµης συµπεριφοράς.
Άρθρο 30
Παράνοµη ανακοίνωση προνοµιακών πληροφοριών
Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών όποιος
από τα πρόσωπα της παράγραφο 2 του άρθρου 28, κατέχει προνοµιακές πληροφορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του νόµου αυτού και του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, και,
ενεργώντας µε πρόθεση, ανακοινώνει µε οποιονδήποτε
τρόπο ή γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε άλλον,
εκτός αν η ανακοίνωση ή η γνωστοποίηση αυτή γίνεται
κατά την άσκηση της εργασίας του ή του επαγγέλµατός
του ή των καθηκόντων του ή αν εµπίπτει στις διατάξεις
των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 περί διερεύνησης (βολιδοσκόπησης)
της αγοράς ή αν διενεργείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης
δηµοσιογραφικών σκοπών ή άλλων µορφών έκφρασης
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία έκφρασης ή σύµφωνα µε τους κανόνες ή κώδικες
που διέπουν το δηµοσιογραφικό επάγγελµα.
Άρθρο 31
Αξιόποινη χειραγώγηση της αγοράς
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους όποιος, στο πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών που
ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν και τον Κανονισµό (ΕΕ)
596/2014, µε πρόθεση:
α) Πραγµατοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει εντολή για
διενέργεια συναλλαγής ή µε οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά ή δραστηριότητα: (αα) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιµή ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου ή ενός συναφούς µε αυτό συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων ή (ββ) διαµορφώνει σε µη κανονικό ή σε
τεχνητό επίπεδο την τιµή ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ενός συναφούς µε αυτά συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, εκτός αν οι
λόγοι για την ενέργεια αυτή του προσώπου που πραγµατοποίησε τη συναλλαγή ή έδωσε τις εντολές για διενέρ-
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γεια συναλλαγής είναι νόµιµοι και οι εν λόγω συναλλαγές ή εντολές για διενέργεια συναλλαγής είναι σύµφωνες µε αποδεκτές πρακτικές της χρηµατοπιστωτικής αγοράς στον συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης και εφόσον: (ααα) η µέση ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή (βββ) η ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριµένη ηµέρα το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000)
ευρώ.
β) Πραγµατοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει εντολή
για διενέργεια συναλλαγής ή µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συµπεριφορά επηρεάζει την τιµή ενός ή
περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή συναφούς
µε αυτά συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, µε τη χρήση εικονικής διατάξεως ή κάθε άλλης µορφής παραπλάνησης ή τεχνάσµατος και εφόσον: (αα) η
µέση ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ ή (ββ) η ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριµένη ηµέρα το ποσό των
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
γ) Προβαίνει σε διάδοση πληροφοριών, είτε δια των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του
διαδικτύου, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες
είτε παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιµή ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συναφούς µε αυτά συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων είτε διαµορφώνουν σε µη κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο την τιµή ενός
ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ενός συναφούς µε αυτά συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, και εφόσον ο υπαίτιος ή τρίτος, προσπορίζεται, από τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών, πλεονέκτηµα ή όφελος αξίας τουλάχιστον εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
δ) Προβαίνει είτε σε διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών είτε στην διενέργεια ψευδών ή παραπλανητικών εισροών είτε σε κάθε άλλη συµπεριφορά η
οποία συνεπάγεται την χειραγώγηση του τρόπου υπολογισµού του κριτηρίου αξιολόγησης κατά την έννοια του
νόµου αυτού.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλεται
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών: α) αν η αξία των παράνοµων
συναλλαγών ή των εντολών για διενέργεια συναλλαγής
υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ή β)
αν η µέση ηµερήσια αξία των παράνοµων συναλλαγών ή
των εντολών για τη διενέργεια συναλλαγής υπερβαίνει
το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή γ)
αν το περιουσιακό όφελος ή η αποφευχθείσα ζηµία ή η
προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή δ) αν ο υπαίτιος είναι
πρόσωπο που διαπράττει το έγκληµα της παραγράφου 1
κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το περιουσιακό όφελος ή η αποφευχθείσα ζηµία ή η προξενηθείσα ζηµία
υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ.
3. Στην περίπτωση των τριών πρώτων εδαφίων της
προηγούµενης παραγράφου, αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που διαπράττει το έγκληµα της παραγράφου 1 κατ’ ε-

πάγγελµα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 αν ο υπαίτιος είναι µέλος εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια του
άρθρου 187 παράγραφος1 του Ποινικού Κώδικα και τα
παραπάνω αδικήµατα τελούνται µε σκοπό να ποριστεί η
εγκληµατική οργάνωση υλικά ή άλλα οφέλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
Άρθρο 32
Άσκηση ποινικής δίωξης
1. Η ποινική δίωξη για όλες τις αξιόποινες πράξεις του
Κεφαλαίου Β΄ του Τµήµατος Α΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου ασκείται αυτεπαγγέλτως από τον κατά τόπον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών, ο οποίος έχει δικαίωµα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση,
προανάκριση ή να παραγγείλει κυρία ανάκριση για τη
διακρίβωση των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων, χωρίς
να απαιτείται έγκληση ή αίτηση οποιασδήποτε αρχής. Η
ποινική διαδικασία είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητη
από την όποια διοικητική διαδικασία, καθώς και από οποιασδήποτε φύσεως ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή άλλων διοικητικών αρχών.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών µηνυτήρια αναφορά µε την οποία ανακοινώνεται η τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης
πράξης του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς αξιόποινης πράξης η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως από το νόµο. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ενεργεί κατά τα άρθρα 31 και 43
του ΚΠΔ.
3. Αν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόµου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλείται να λάβει γνώση της δικογραφίας και να υποβάλει έκθεση µε
τις απόψεις της για όλες τις υπό διερεύνηση αξιόποινες
πράξεις το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την επίδοση της κλήσεως. Αν διενεργείται κυρία ανάκριση και δεν έχει ήδη υποβληθεί η έκθεση του προηγουµένου εδαφίου, ο ανακριτής καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υποβολή της σχετικής έκθεσης κατά τα
παραπάνω οριζόµενα. Σε περίπτωση αµέσου κινδύνου
παραγραφής της υποθέσεως ή αν υπάρχει πρόσωπο που
τελεί σε προσωρινή κράτηση, εκείνος που διενεργεί την
προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή κυρία ανάκριση
έχει δικαίωµα σύντµησης της παραπάνω προθεσµίας σε
δέκα (10) ηµέρες. Η µη υποβολή της παραπάνω έκθεσης
δεν κωλύει σε καµία περίπτωση την πρόοδο της διαδικασίας ούτε συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής δίωξης ή την περαίωση της κύριας ανακρίσεως κατά του υπαιτίου προσώπου.
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται αν η προκαταρκτική εξέταση, η προανάκριση ή η κύρια ανάκριση διενεργούνται κατόπιν µηνυτήριας αναφοράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Η άσκηση ποινικής δίωξης για όλες τις αξιόποινες
πράξεις του Μέρους Β΄ του νόµου αυτού γνωστοποιείται
από τον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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Άρθρο 33
Αρµοδιότητα - περάτωση κύριας ανάκρισης
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πληµµεληµάτων του Κεφαλαίου Β΄ του Τµήµατος Α΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου είναι το τριµελές πληµµελειοδικείο, των δε κακουργηµάτων το τριµελές εφετείο,
του τόπου τελέσεώς τους. Αν ο τόπος τελέσεως των παραπάνω αδικηµάτων είναι η αλλοδαπή, αρµόδια δικαστήρια είναι αυτά των Αθηνών.
2. Στην περίπτωση των κακουργηµάτων του Κεφαλαίου Β΄ του Τµήµατος Α΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος
νόµου για την περαίωση της κύριας ανακρίσεως και την
εισαγωγή της υποθέσεως στο ακροατήριο εφαρµόζεται
η διάταξη του άρθρου 308Α του ΚΠΔ, περί κατ’ εξαίρεση
περατώσεως της κύριας ανακρίσεως, όπως κάθε φορά ισχύει. Η εισαγωγή των ποινικών υποθέσεων του παρόντος νόµου στο ακροατήριο γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια επιτρέπεται µία µόνο φορά.
3. Στις δίκες για τις αξιόποινες πράξεις των προηγούµενων παραγράφων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωµα, σε κάθε περίπτωση, να παρίσταται ως πολιτικώς
ενάγουσα για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το παραπάνω δικαίωµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν κωλύεται ακόµη και αν δεν υπέβαλε την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του προηγουµένου άρθρου.
4. Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωµα να λάβει αντίγραφα της
απόφασης και των εγγράφων της δικογραφίας, ανεξαρτήτως αν είχε δηλώσει ή όχι παράσταση πολιτικής αγωγής.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 34
Σκοπός
Σκοπός του Τµήµατος Β΄ του Μέρους Β΄ του νόµου
αυτού είναι η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 30, 31 παράγραφοι 1, 32 και 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάχρηση αγοράς (κανονισµός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των
Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2004).
Άρθρο 35
Αρµόδια Αρχή
[άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014]
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των δικαστικών
και εισαγγελικών αρχών και προκειµένου για τους σκοπούς των Τµηµάτων Β΄ και Γ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ορίζεται ως ενιαία διοικητική αρµόδια αρχή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία διασφαλί-

ζει την εφαρµογή και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 στην ηµεδαπή όσον
αφορά:
α) Πράξεις ή παραλείψεις που λαµβάνουν χώρα στην
ηµεδαπή και σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά ή άλλα
µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή τα οποία εκπλειστηριάζονται σε χώρο πλειστηριασµών ή τα οποία διαπραγµατεύονται σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης ή σε οργανωµένο µηχανισµό
διαπραγµάτευσης ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση
εισαγωγής σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης,
εφόσον η ρυθµιζόµενη αγορά, ο πολυµερής µηχανισµός
διαπραγµάτευσης, ο οργανωµένος µηχανισµός διαπραγµάτευσης ή ο χώρος πλειστηριασµών λειτουργούν είτε
στην ηµεδαπή είτε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Πράξεις ή παραλείψεις που λαµβάνουν χώρα στην
αλλοδαπή και σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά ή άλλα
µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση εισαγωγής τους προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή τα οποία εκπλειστηριάζονται σε χώρο
πλειστηριασµών ή τα οποία διαπραγµατεύονται σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης ή οργανωµένο µηχανισµό διαπραγµάτευσης ή για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση εισαγωγής σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, εφόσον η ρυθµιζόµενη αγορά, ο πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης, ο οργανωµένος µηχανισµός διαπραγµάτευσης ή ο χώρος πλειστηριασµών λειτουργούν στην ηµεδαπή.
Άρθρο 36
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
[άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014]
1. Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρµογή
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις αρµοδιότητές της µε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) άµεσα,
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε τους φορείς
της αγοράς,
γ) µε ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς,
δ) µετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή εισαγγελικές Αρχές.
2. Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάµει
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα εντεταλµένα όργανά της µπορούν να:
α) Έχουν άµεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδοµένα οποιασδήποτε µορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, µαγνητικής
ή άλλης) συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και µεταφοράς δεδοµένων και λαµβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως να χωρεί
έναντι αυτών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η επίκληση επαγγελµατικού ή άλλου απορρήτου για τη µη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

19
β) Ζητούν και λαµβάνουν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων όσων συµµετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή
των σχετικών εργασιών, καθώς και από τους εντολείς
αυτών.
γ) Όσον αφορά τα παράγωγα επί εµπορευµάτων, ζητούν και λαµβάνουν πληροφορίες από συµµετέχοντες
σε σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης µέσω των τυποποιηµένων µορφοτύπων, λαµβάνουν αναφορές σχετικά
µε συναλλαγές και έχουν άµεση πρόσβαση στα συστήµατα των διαπραγµατευτών.
δ) Διεξάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις και έρευνες σε
χώρους που δεν αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες φυσικών
προσώπων.
ε) αα. Μπορούν να εισέρχονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση φυσικών και νοµικών προσώπων και να προβαίνουν σε κατάσχεση εγγράφων, βιβλίων, στοιχείων και
δεδοµένων, οποιασδήποτε µορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, µαγνητικής ή άλλης) συµπεριλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και
µεταφοράς δεδοµένων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή δεδοµένα αυτά
που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου, ενδέχεται να είναι κρίσιµα για τη στοιχειοθέτηση παράβασης
κατάχρησης προνοµιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης
της αγοράς σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014.
ββ. Για την κατάσχεση που πραγµατοποιείται κατά τα
παραπάνω συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης. Η έκθεση
υπογράφεται από τον ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ενεργεί την κατάσχεση και από το ελεγχόµενο πρόσωπο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή προκειµένου περί
νοµικών προσώπων, από πρόσωπο που µετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου
ή από τον εσωτερικό ελεγκτή του ή τον παρόντα κατά τη
διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο του ελεγχόµενου
νοµικού προσώπου. Η έκθεση κατάσχεσης συντάσσεται
σε τρία αντίγραφα. Τα δύο αντίγραφα κρατούνται από
τον ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άλλο
παραδίδεται στον υπογράφοντα ελεγχόµενο ή σε εκείνο
από τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου που υπέγραψε
την έκθεση κατάσχεσης για λογαριασµό του ελεγχόµενου προσώπου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω
να υπογράψουν, γίνεται σχετική µνεία στην έκθεση κατάσχεσης. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από τα
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου για λογαριασµό του ελεγχόµενου προσώπου, αντίγραφο αυτής επιδίδεται µε
δικαστικό επιµελητή στο ελεγχόµενο πρόσωπο κατά του
οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, εντός δέκα εργασίµων
ηµερών από την ηµέρα ολοκλήρωσης της κατάσχεσης,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων
47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Το ελεγχόµενο πρόσωπο δικαιούται να λάβει αντίγραφα των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων
µε δαπάνες του.
γγ. Η έκθεση κατάσχεσης περιλαµβάνει κατ` ελάχιστο:
-τον τίτλο «Έκθεση Κατάσχεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,
- το χρόνο διενέργειας της κατάσχεσης,
- τον τόπο της κατάσχεσης, δηλαδή τα στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς και τη νοµική µορφή, επωνυµία ή
πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόµενου προσώπου,

- το ονοµατεπώνυµο και το βαθµό του εντεταλµένου
οργάνου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ταυτότητα του Προϊσταµένου του,
- τον αριθµό και τη χρονολογία εντολής ελέγχου από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- την αιτιολογία για τη διενέργεια της κατάσχεσης,
- την υπογραφή των ενεργούντων την κατάσχεση εντεταλµένων οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και την υπογραφή του ελεγχόµενου προσώπου ή
του προσώπου του δεύτερου εδαφίου της παραπάνω υποπερίπτωσης ββ΄ που υπέγραψε για λογαριασµό του ελεγχόµενου προσώπου,
- το αντικείµενο της κατάσχεσης. Στην έκθεση κατάσχεσης πρέπει να γίνεται σαφής, ακριβής και λεπτοµερειακή περιγραφή των κατασχεθέντων αντικειµένων, ώστε να µην επιδέχεται παρερµηνεία και να µην δηµιουργούνται αµφιβολίες για το είδος και πλήθος των στοιχείων ή αντικειµένων που κατασχέθηκαν.
δδ. Τα εντεταλµένα όργανα που ενεργούν την κατάσχεση εφοδιάζονται, αν είναι δυνατό, µε αντίγραφα των
εγγράφων που κατασχέθηκαν και µε φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγµάτων που κατασχέθηκαν
και µπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.
εε. Τα κατασχεθέντα φυλάσσονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίσει την άρση της κατάσχεσης, αν δεν είναι πιθανόν ότι
από αυτόν το λόγο θα δηµιουργηθούν δυσχέρειες στην
διακρίβωση της αλήθειας.
στστ. Η είσοδος στην κατοικία φυσικού προσώπου για
την έρευνα και κατάσχεση κατά τα διαλαµβανόµενα
στην ανωτέρω υποπερίπτωση αα΄ επιτρέπεται µόνον µε
τη συνδροµή εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, εφαρµοζοµένων αναλόγως των οικείων διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
ζζ. Η κατάσχεση των στοιχείων της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα΄ µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητώντας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και την παροχή σχετικής συνδροµής από το ΣΔΟΕ
του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα σχετικώς
προβλεπόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004.
ηη. Αν κατά την έρευνα και κατάσχεση παρίσταται εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
στ) Αιτούνται και λαµβάνουν νοµίµως υφιστάµενα αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και άλλα αρχεία διακίνησης
δεδοµένων που τηρούνται από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανώνυµες εταιρίες επενδυτικής
διαµεσολάβησης όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του
ν. 3606/2007, πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα που τηρούν νοµίµως τα ως άνω αρχεία στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
ζ) αα. Καλούν και λαµβάνουν ένορκες µαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, για την απόκτηση
πληροφοριών.
ββ. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, πραγµατοποιείται στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του
άρθρου 215 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 216 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας εξετάζονται στην κατοικία
τους.
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γγ. Το πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της καθ’ ύλην αρµόδιας
Διεύθυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
δδ. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας,
µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτός καλείται και αναγράφει ότι, αν αυτός δεν εµφανιστεί, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του παρόντος.
εε. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο, µε
δικαστικό επιµελητή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων 155 έως 164 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµέρα για την οποία καλείται προς εξέταση. Η
προθεσµία κλήσης µπορεί να παρατείνεται σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει
την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
στστ. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων πραγµατοποιείται ενώπιον ενός τουλάχιστον υπαλλήλου του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενός δηµοσίου υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως γραµµατέα, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς.
ζζ. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει
το όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο της γέννησης και
της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
ηη. Ως προς τον τρόπο λήψης των µαρτυρικών καταθέσεων, τον όρκο των µαρτύρων και ως προς το επαγγελµατικό απόρρητο των µαρτύρων εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων 210, 212, 216 παρ. 2,
218, 219 παρ. 1, 221, 223-226 και 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται
από τον γραµµατέα έκθεση. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα
κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση, τα ονοµατεπώνυµα και την κατοικία του υπαλλήλου που έλαβε
την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς
και ακριβή περιγραφή όσων κατατέθηκαν από τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόµενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από αυτά. Αν
κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει,
αυτό αναφέρεται στην έκθεση και επιβάλλεται σε αυτό
διοικητικό πρόστιµο κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
4 του άρθρου 37 του παρόντος νόµου. Η έκθεση είναι άκυρη, αν λείπουν η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει µε
βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο της έκθεσης ή από
άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επωνύµων ή η υπογραφή
των προσώπων που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία ένα
αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται µε
ευθύνη του υπαλλήλου που έλαβε την κατάθεση στο φάκελο της υπόθεσης.
θθ. Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 224 του Ποινικού Κώδικα.
ιι. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας που διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκύψουν
πραγµατικά περιστατικά επί τη βάσει των οποίων αποδί-

δεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο η τέλεση παράβασης
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, στο πρόσωπο αυτό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαίωµα
προηγούµενης ακρόασης σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο φερόµενος
ως παραβάτης έχει δικαίωµα να λάβει γνώση της έκθεσης ελέγχου και του υπόλοιπου αποδεικτικού υλικού κατά το µέρος που τον αφορά, καθώς και να εκπροσωπείται
από συνήγορο. Τυχόν προηγούµενη ένορκη εξέτασή του
δεν λαµβάνεται σε καµία περίπτωση υπόψιν εναντίον
του και παραµένει σε ειδικό αρχείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, µπορεί να:
α) Ζητεί την αναστολή διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων τα οποία σχετίζονται µε παραβάσεις
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
β) Ζητεί την προσωρινή διακοπή, κάθε πρακτικής την
οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί αντίθετη µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
γ) Προβαίνει σε προσωρινή απαγόρευση άσκησης της
επαγγελµατικής δραστηριότητας προσώπων που αδειοδοτούνται ή πιστοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι
ευθύνονται για παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014.
δ) Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ορθή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, συµπεριλαµβανοµένης
της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών
που δηµοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί να αξιώσει από οποιονδήποτε εκδότη ή άλλο πρόσωπο που δηµοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δηµοσίευση διορθωτικής δήλωσης.
ε) αα. Ζητεί από τον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόµενων φυσικών και νοµικών προσώπων και συγκεκριµένα την απαγόρευση κίνησης κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα θυρίδων θησαυροφυλακίου
του ελεγχόµενου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους
µε άλλο πρόσωπο, καθώς και την απαγόρευση εκποίησης ορισµένου ακινήτου του ελεγχόµενου εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτά σχετίζονται µε ενδεχόµενες παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 14
και 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014. Η δέσµευση των
περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόµενου προσώπου
πραγµατοποιείται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην οποία αναφέρεται, επί ποινή ακυρότητος, η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Η ισχύς της παραπάνω διάταξης µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα ενός ακόµη έτους µε βούλευµα του οικείου συµβουλίου πληµµελειοδικών.
ββ. Η δέσµευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων
ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της διάταξης
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών στο πιστωτικό ίδρυµα
ή τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό στον οποίο απευθύνεται. Η επίδοση κατά τα παραπάνω γίνεται παραχρήµα
από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και µπορεί να
λαµβάνει χώρα µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο ακόµη
και µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Από
της επιδόσεως απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας και
είναι άκυρη τυχόν εκταµίευση χρηµάτων από το λογα-
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ριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Η διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών εκδίδεται και χωρίς προηγούµενη κλήση του ελεγχόµενου ή
του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, τίτλο, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα και επιδίδεται και στον ελεγχόµενο, καθώς και στον
τρίτο, σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κοινής θυρίδας. Η επίδοση της
διατάξεως στον ελεγχόµενο γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της. Προκειµένου για ακίνητα, η
διάταξη περί απαγόρευσης εκποίησης εκδίδεται και χωρίς προηγούµενη κλήση του ελεγχόµενου και επιδίδεται
αµελλητί τόσο στον ελεγχόµενο όσο και στον αρµόδιο
φύλακα µεταγραφών, ο οποίος υποχρεούται να προβεί
την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και
να αρχειοθετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε. Ο
ελεγχόµενος δικαιούται να ζητήσει την άρση της διάταξης µε αίτηση προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών εντός είκοσι ηµερών από την επίδοση σε αυτόν. Κατά των
απορριπτικών διατάξεων του εισαγγελέα ο ελεγχόµενος
δικαιούται να προσφύγει στο συµβούλιο πληµµελειοδικών εντός δέκα ηµερών από την επίδοση σε αυτόν της
απορριπτικής διάταξης, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. Σε περίπτωση που ανακύψουν νέα στοιχεία κατά
την έρευνα, τόσο ο ελεγχόµενος, όσο και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δικαιούνται να ζητήσουν από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών την ανάκληση της διάταξης.
στ) Αναφέρεται στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών για την ποινική διερεύνηση υποθέσεων που εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ όπως αυτές ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 έως
33 του παρόντος νόµου.
ζ) Ζητεί δια του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τις
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2225/1994, για την
προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειµένου να λάβουν τα υπάρχοντα αρχεία
διακίνησης δεδοµένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης των διατάξεων των στοιχείων α΄ ή β΄ του άρθρου 14 ή του άρθρου 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να
είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής.
4. Τα εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούν τις οριζόµενες στην παράγραφο 2 αρµοδιότητές τους µόνον εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από τον Γενικό Διευθυντή ή από τον Προϊστάµενο
της καθ’ ύλην αρµόδιας Διεύθυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εντολή δίδεται είτε σε ορισµένο ελεγκτή είτε σε οµάδα ελεγκτών. Στην τελευταία περίπτωση, η εντολή πρέπει να ορίζει και τον ελεγκτή που είναι
ο επικεφαλής του ελέγχου.
5. Οι έλεγχοι, η λήψη πληροφοριών και στοιχείων, οι
έρευνες, καθώς και οι κατασχέσεις των παραπάνω αναφεροµένων περιπτώσεων της παράγραφο 2, πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε για το ελεγχόµενο πρόσωπο
εργάσιµη ώρα. Κατ’ εξαίρεση και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις οι παραπάνω ενέργειες µπορεί να
πραγµατοποιηθούν και εκτός εργασίµων ωρών µε την
παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, επιφυλασσόµενων των ρυθµίσεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας περί νυκτερινής έρευνας σε κατοικία.
Με την επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων στην υποπε-

ρίπτωση στστ΄ της περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2, τα
εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µεταβαίνουν στην εγκατάσταση του ελεγχόµενου προσώπου. Ο επικεφαλής του ελέγχου αναζητεί κατά προτεραιότητα το ελεγχόµενο πρόσωπο ή οποιονδήποτε υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή προκειµένου περί νοµικού
προσώπου, πρόσωπο που µετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου, τον εσωτερικό ελεγκτή του ή οποιονδήποτε υπάλληλο του εν λόγω
προσώπου, προκειµένου να ανακοινώσει το σκοπό της επίσκεψής του, δείχνει την υπηρεσιακή του ταυτότητα, επιδίδει αντίγραφο της εντολής και αµέσως γίνεται έλεγχος.
6. Στους ελέγχους και τις κατασχέσεις που διεξάγονται σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις στην επαγγελµατική εγκατάσταση ή την κατοικία προσώπων που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να
συµµετάσχει και εκπρόσωπός της. Η κλήση προς συµµετοχή γίνεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Η τυχόν
µη συµµετοχή του δεν επιφέρει καµία ακυρότητα.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή του ΣΔΟΕ και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σύµφωνα µε το εκάστοτε θεσµικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Στην περίπτωση
αυτή, το ΣΔΟΕ ή η ΓΓΔΕ αναλόγως, κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετική έκθεση ελέγχου µε τα
τυχόν ευρήµατα που αφορούν σε παραβάσεις της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
8. Οι αστυνοµικές, λιµενικές και λοιπές δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να
συνδράµουν άµεσα και αποτελεσµατικά τα εντεταλµένα
όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία
και στοιχείο.
9. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν και ως
ΕΠΕΥ και διαµεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών
οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
στο πλαίσιο των αναφερόµενων στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που αφορούν κάθε µορφής συµβάσεις, καταθέσεις ή λογαριασµούς που τηρούν στο όνοµά
τους ή στο όνοµα επενδυτών πελατών τους, και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται µε τα παραπάνω, οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο εφαρµογής των
διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, µη δικαιούµενα να επικαλεστούν το τραπεζικό
ή άλλο απόρρητο.
10. Το τραπεζικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος προκειµένου περί ασκήσεως εποπτείας στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, καθώς και περί ελέγχου θεµάτων που συνδέονται εν γένει µε την εποπτεία της εύρυθµης λειτουργίας
της κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου,
µπορεί να ζητεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να της
παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ως προς κάθε µορφής συµβάσεις, καταθέσεις ή λογαριασµούς οποιουδήποτε προσώπου σε πιστωτικά ιδρύµατα, και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε τα παραπάνω, όταν τούτο απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία η Τράπεζα της
Ελλάδος παρέχει τα ζητούµενα στοιχεία, υποχρεούται
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να τα χρησιµοποιεί αποκλειστικώς για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, τηρουµένων ιδίως των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 76 του
ν. 1969/1991 και του άρθρου 44 του παρόντος νόµου.
11. Τα πρόσωπα από τα οποία ζητούνται έγγραφα,
στοιχεία, κάθε µορφής δεδοµένα και οιεσδήποτε πληροφορίες στο πλαίσιο της άσκησης των δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και του παρόντος νόµου αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποχρεούνται σε
άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή αυτών, µη δικαιούµενα
να επικαλεστούν τραπεζικό, επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο.
12. Η γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 και του παρόντος νόµου, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει κάποιον περιορισµό στη δηµοσιοποίηση πληροφοριών ο οποίος επιβάλλεται δια συµβατικής υποχρεώσεως ή δια νοµοθετικής ή κανονιστικής ή άλλης διοικητικής διατάξεως και δεν επισύρει στο πρόσωπο που προβαίνει στη γνωστοποίηση αυτή καµία απολύτως κύρωση
διοικητική ή ποινική εκ µόνου του λόγου της γνωστοποιήσεως.
13. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και όπου θεµελιώνεται αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έναντι ιδιωτών ή υπαλλήλων τρίτων προσώπων για ενέργεια ή παράλειψη, η τυχόν µη σχετική συνδροµή των τελευταίων στη νόµιµη πρόσκληση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τιµωρείται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 169 ΠΚ, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής µε άλλη ποινική διάταξη. Για την
τιµωρία αξιόποινων πράξεων που τελούνται σε βάρος υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων τους ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Άρθρο 37
Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα
[άρθρα 30 και 31 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014]
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για παραβάσεις των
διατάξεων των άρθρων 14,15, 16 παράγραφοι 1 και 2, 17
παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 7 και 8, 18 παράγραφοι 1 έως 6, 19
παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 και 12 και του άρθρου 20
παρ.1 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων
των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών,
καθώς και των Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών και ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων, καθώς και των
κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου αποφάσεων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβάλλει τις ακόλουθες
διοικητικές κυρώσεις:
α) Για παράβαση από φυσικό πρόσωπο της απαγόρευσης κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνοµης ανακοίνωσης προνοµιακών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014, πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες
(10.000) µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ή
πρόστιµο έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών

που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 14
και 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014/ΕΕ από νοµικό
πρόσωπο, πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000)
µέχρι δέκα πέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ ή µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τις τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο ή
έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Αν
το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση, η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4308/2014, ή της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ο σχετικός
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος
µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ή το αντίστοιχο
είδος εισοδηµάτων, σύµφωνα µε τις σχετικές λογιστικές
Οδηγίες (Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις
τράπεζες και Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τις τελευταίες
διαθέσιµες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της τελικής
µητρικής επιχείρησης.
β) Για παράβαση από φυσικό πρόσωπο των διατάξεων
των άρθρων 16 παράγραφοι 1 και 2, 17 παράγραφοι 1, 2,
4, 5, 7 και 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, έγγραφη επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ ή πρόστιµο έως
και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισµού
596/2014/ΕΕ από νοµικό πρόσωπο, έγγραφη επίπληξη ή
πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ ή µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τους τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο, ή
έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Αν
το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση, η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4308/2014 ή της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ο σχετικός
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος
µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ή το αντίστοιχο
είδος εισοδηµάτων σύµφωνα µε τις σχετικές λογιστικές
Οδηγίες (Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις
τράπεζες και Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τις τελευταίες
διαθέσιµες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της τελικής
µητρικής επιχείρησης.
γ) Σε περίπτωση παράβασης από φυσικό πρόσωπο
των διατάξεων των άρθρων 18 παράγραφοι 1 έως 6, 19
παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 και 12, και του άρθρου 20
παρ.1 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 έγγραφη επίπληξη
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ή πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ή πρόστιµο έως και
το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή
των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Σε περίπτωση
παράβασης των ανωτέρω διατάξεων από νοµικό πρόσωπο, έγγραφη επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ
ή πρόστιµο έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών
που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος , η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή
κυρώσεων της παραγράφου 1, να επιβάλει τα ακόλουθα
διοικητικά µέτρα:
α) εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνοµη συµπεριφορά και να την
παραλείπει στο µέλλον,
β) δηµόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον
διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της
παράβασης και το όνοµα του υπεύθυνου γι’ αυτήν προσώπου,
γ) αποστέρηση από το υπεύθυνο πρόσωπο των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζηµιών λόγω της
παράβασης, στο βαθµό που αυτά µπορεί να προσδιοριστούν. Τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε τον Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
δ) ανάκληση ή αναστολή, εν όλω ή εν µέρει, της άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ανώνυµης εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ),
ε) προσωρινή απαγόρευση µέχρι έξι (6) µηνών σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυµης
εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ) ή σε κάθε
άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την
παράβαση, άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε ανώνυµη
εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ),
στ) σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των άρθρων 14 ή 15 του Κανονισµού 596/2014/ΕΕ, µόνιµη απαγόρευση σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυµης εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ)
ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυµης εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ),
ζ) προσωρινή απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών
για ίδιο λογαριασµό επί χρηµατοπιστωτικών µέσων σε
πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο
φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση.
3. Για τον προσδιορισµό του είδους και της, τυχόν,
χρονικής έκτασης των διοικητικών κυρώσεων και την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που επιβάλλονται,
λαµβάνονται, κατά περίπτωση, ενδεικτικά υπόψη τα κατωτέρω από το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
α) η σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης,

β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,
γ) η αξία των παράνοµων συναλλαγών,
δ) ο βαθµός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση
προσώπου,
ε) η χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υπεύθυνου για
την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγµα από το συνολικό κύκλο εργασιών προκειµένου περί
νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα
προκειµένου περί φυσικού προσώπου,
στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ζ) ο βαθµός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από την τελευταία µε
την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζηµιών από το εν λόγω πρόσωπο,
η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,
θ) τυχόν προηγούµενες παραβάσεις των διατάξεων
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και της νοµοθεσίας της
κεφαλαιαγοράς,
ι) τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την
παράβαση πρόσωπο προκειµένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.
4. Σε όποιον:
α) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο
που διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο
πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 και του νόµου αυτού, ή
β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόµου πληροφοριών ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες ή
γ) αρνείται, αν και έχει κληθεί προς το σκοπό αυτόν να
παράσχει στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία ή καταθέτει
ψευδή στοιχεία, ή αρνείται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
επιβάλλει πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν προβεί στην επιβολή των κυρώσεων ή στη λήψη των µέτρων που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους καλεί τον φερόµενο ως παραβάτη να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως για την αποδιδόµενη σε αυτόν παράβαση. Ο φερόµενος ως παραβάτης έχει το δικαίωµα να λάβει γνώση
της έκθεσης ελέγχου κατά το µέρος που τον αφορά.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε πρόστιµο που επιβάλλει βάσει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό ίδρυµα ή
και σε απασχολούµενα σε πιστωτικό ίδρυµα πρόσωπα.
6.α. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 14,15, 16 παράγραφοι 1 και 2, 17 παράγραφοι 1,
2, 4, 5, 7 και 8, 18 παράγραφοι 1 έως 6, 19 παράγραφοι 1,
2, 3, 5, 6, 7, 11 και 12 και του άρθρου 20 παρ.1 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, και των σχετικών διατάξεων των
κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών και
των Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών και
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων από πιστωτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από απασχολούµενα σε αυτά πρόσωπα, η Τράπεζα της
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Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή και αυτοτελώς, έχει την εξουσία, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
(α) ανάκλησης ή αναστολής, εν όλω ή εν µέρει, της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος,
(β) σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των άρθρων 14 ή 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, µόνιµης απαγόρευσης σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός πιστωτικού ιδρύµατος ή σε κάθε άλλο φυσικό
πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να
ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός πιστωτικού ιδρύµατος,
(γ) προσωρινής απαγόρευσης σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός πιστωτικού ιδρύµατος
ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός του πιστωτικού ιδρύµατος,
(δ) προσωρινής απαγόρευσης σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός πιστωτικού ιδρύµατος
ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να διενεργεί συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό.
6.β. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ετησίως στην
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα διοικητικά µέτρα
που επιβλήθηκαν δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση δηµοσιοποίησης επιβολής διοικητικών µέτρων της προηγούµενης παραγράφου, η Τράπεζα
της Ελλάδος τα γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ.
7. Α) Αξιόποινες πράξεις κατάχρησης αγοράς κατά την
έννοια των άρθρων 28 έως 31 του παρόντος νόµου που
διενεργούνται από:
α) εντολοδόχο εκπροσώπησης νοµικού προσώπου ή
β) πληρεξούσιο λήψης αποφάσεων εξ ονόµατος νοµικού προσώπου ή
γ) πληρεξούσιο άσκησης ελέγχου εντός νοµικού προσώπου, ένεκα της άσκησης της εργασίας ή του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους στο νοµικό πρόσωπο ή επ’
ευκαιρία αυτών, ενεργώντας ατοµικά ή ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και κατέχοντας ιθύνουσα θέση εντός αυτού, υπό την ως άνω σχετική ιδιότητα, θεωρούνται ότι έχουν διενεργηθεί επ’ ωφελεία του νοµικού
προσώπου, εκτός εάν το νοµικό πρόσωπο, δια των αρµοδίων οργάνων του, ανυπαίτια αγνοούσε την τέλεση της
πράξεως προς όφελός του.
Β) Στην περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατάχρησης αγοράς από φυσικό πρόσωπο του εδαφίου Α΄
οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις της παράγραφος 1 επιβάλλονται και επί του νοµικού προσώπου.
8. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και
µέτρων, που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο, προσβάλλονται δικαστικώς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 25 του ν. 3371/2005.
Άρθρο 38
Δηµοσίευση των αποφάσεων
[άρθρο 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014]
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή µέτρο για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και των κατ’ ε-

ξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών και των κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών και ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων αµέσως µετά την ενηµέρωση
του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο, σχετικά µε την εν λόγω απόφαση. Η δηµοσίευση
περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά µε το
είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο.
Η ανωτέρω υποχρέωση δηµοσίευσης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής µέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.
Αν η δηµοσίευση της ταυτότητας των νοµικών προσώπων ή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών
προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση, κρίνεται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται
σχετικά µε την αναλογικότητα της δηµοσίευσης αυτών
των δεδοµένων, ή αν η δηµοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή µία διεξαγόµενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) αναβάλει τη δηµοσίευση της απόφασης µέχρι να
παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή ή
β) δηµοσιεύει την απόφαση χωρίς τα στοιχεία των
προσώπων τα οποία αφορά η απόφαση κατά τρόπο σύµφωνο µε την εθνική νοµοθεσία, εφόσον η δηµοσίευση
αυτή εξασφαλίζει αποτελεσµατική προστασία των σχετικών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή
γ) δεν δηµοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν διασφαλίζει:
i) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή
ii) την αναλογικότητα της δηµοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στην περίπτωση µέτρων που θεωρούνται ήσσονος σηµασίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να δηµοσιεύσει µία απόφαση χωρίς τα στοιχεία
των προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση σύµφωνα
µε την παραπάνω περίπτωση β΄, µπορεί να αναβάλει τη
δηµοσίευση των οικείων δεδοµένων για εύλογο χρονικό
διάστηµα, όταν προβλέπεται ότι στο διάστηµα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι για τη δηµοσίευση µε τον τρόπο αυτόν.
2. Σε περίπτωση άσκησης ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή µέτρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία δηµοσιεύει άµεσα στο
διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε
µεταγενέστερη πληροφορία σχετική µε την έκβαση της
προσφυγής.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει επίσης κάθε
απόφαση που ακυρώνει προηγούµενη απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών µέτρων.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δηµοσίευση κατά το παρόν άρθρο, προσβάσιµη στο διαδικτυακό
της τόπο για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά
τη δηµοσίευσή της. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δηµοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χρονικό διάστηµα, σύµφωνο µε τις διατάξεις της
ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Άρθρο 39
Αναφορά παραβάσεων
[άρθρο 32 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014]
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της
Επιτροπής, κατάλληλες διαδικασίες και µηχανισµοί που
επιτρέπουν την υποβολή σε αυτήν αναφορών παραβάσεων ή ενδεχόµενων παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 και περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη αναφορών παραβάσεων και την παρακολούθησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της καθιέρωσης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για
τις εν λόγω αναφορές,
β) κατάλληλη προστασία προσώπων που εργάζονται
δυνάµει σύµβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών και
τα οποία αναφέρουν παραβάσεις ή κατηγορούνται για
παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων
ή άλλων µορφών άδικης µεταχείρισης, στο πλαίσιο της
εργασίας τους και
γ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
τόσο του προσώπου που αναφέρει την παράβαση όσο
και του φυσικού προσώπου το οποίο φέρεται ότι διέπραξε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας σε
σχέση µε τη διατήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα
της ταυτότητας των εν λόγω προσώπων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων
δηµοσιοποίησης των πληροφοριών δυνάµει της κείµενης
νοµοθεσίας στο πλαίσιο ερευνών ή µετέπειτα δικαστικών διαδικασιών.
2. Οι εργοδότες που συµµετέχουν σε δραστηριότητες
οι οποίες υπάγονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει
την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών , θεσπίζουν
κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να µπορούν
οι εργαζόµενοί τους να αναφέρουν παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 40
Εξουσιοδοτήσεις
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορούν να καταργούνται, να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται προηγούµενες αποφάσεις του που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που καταργούνται µε το άρθρο 42 του παρόντος
νόµου, στο µέτρο που αντίκεινται στον Κανονισµό (ΕΕ)
596/2014 και τους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενους
εκτελεστικούς ή άλλους Κανονισµούς ή των οποίων το
περιεχόµενο ρυθµίζεται από αυτούς.
Άρθρο 41
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 19, 20 έως 28 και 31Α του ν. 3340/2005 (Α΄
112) εξακολουθούν να εφαρµόζονται σε παραβάσεις οι
οποίες έλαβαν χώρα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
σύµφωνα, µε το άρθρο 36 εφαρµόζονται και σε υποθέσεις της παραγράφου 1 στις οποίες δεν έχει ξεκινήσει α-

κόµη ο έλεγχος.
Εκκρεµείς υποθέσεις συνεχίζονται υπό την ισχύ του
ν. 3340/2005 µέχρις αµετακλήτου περαιώσεώς τους.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όπου
στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις καταργούµενες διατάξεις του ν. 3340/2005, νοούνται οι αντίστοιχες προς το περιεχόµενό τους διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και του παρόντος νόµου.
4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά
σε ΜΟΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώµατα εκποµπής
ή εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά,
οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε ΜΟΔ, αγορές
ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώµατα εκποµπής ή εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, έως τις 3 Ιανουαρίου 2018.
Άρθρο 42
Κατάργηση διατάξεων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 41 παράγραφος 1 από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 19, 20 έως 31Α του
ν. 3340/2005 (Α΄ 112).
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Τήρηση στοιχείων συναλλαγών
1. Τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα διαµεσολαβούν
στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να καταγράφουν και
να αρχειοθετούν όλες τις εντολές που δίνουν πελάτες
τους για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων, και ιδίως να ηχογραφούν τις εντολές που δίδονται τηλεφωνικώς, καθώς και να αποθηκεύουν τις εντολές που δίδονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
µέσου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή το διαδίκτυο.
2. Η καταγραφή και αρχειοθέτηση των πιο πάνω εντολών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να διασφαλίζει την
αξιοπιστία, την ακρίβεια και την πληρότητα των καταγεγραµµένων στοιχείων, τη δυνατότητα ευχερούς αναπαραγωγής των καταγεγραµµένων στοιχείων εγγράφως ή
σε ηλεκτρονικό ή µαγνητικό µέσο, καθώς, επίσης, να επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση και έρευνα των καταγεγραµµένων στοιχείων και την ασφαλή αποθήκευσή τους.
3. Τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα διαµεσολαβούν
στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να τηρούν για πέντε
(5) τουλάχιστον έτη, τουλάχιστον σε ηχητική µορφή, τις
τηλεφωνικές συνοµιλίες που καταγράφουν σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, προσδιορίζοντας επακριβώς την ταυτότητα του εντολέα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της
να διατάξει τη διατήρηση των στοιχείων του προηγούµενου εδαφίου για πρόσθετη περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον διενεργείται έρευνα
για κατάχρηση της αγοράς.
Τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα διαµεσολαβούν στην
κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραµµένες συνοµιλίες, καθώς και να αποµαγνητοφωνούν και να θέτουν
στη διάθεσή της εγγράφως και σε ηχητική µορφή και
στην έκταση που εκείνη θα προσδιορίζει σε κάθε περίπτωση, τις τηλεφωνικές συνοµιλίες που καταγράφουν,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4. Τα πρόσωπα που ηχογραφούν εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα οι οποίες δίνονται τηλεφωνικώς οφείλουν να ενηµερώνουν
τους καλούντες, κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνοµιλίας, ότι η τηλεφωνική συνοµιλία καταγράφεται για
λόγους προστασίας των συναλλαγών. Επίσης, οφείλουν,
σε κάθε περίπτωση, να περιλαµβάνουν στη σύµβαση που
συνάπτουν µε τους πελάτες τους σαφή όρο ότι όλες οι
εντολές που διαβιβάζονται τηλεφωνικά καταγράφονται
και αρχειοθετούνται για λόγους προστασίας των συναλλαγών, καθώς και ότι τίθενται, εφόσον τούτο ζητηθεί,
στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 3 εξακολουθούν να ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που τα πρόσωπα
τα οποία κατ’ επάγγελµα διαµεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές είτε έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους είτε έχουν παύσει
τη λειτουργία τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
6. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει έγγραφη επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες
(3.000) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, λαµβανοµένων υπόψη και των κριτηρίων της παραγράφου 3
του άρθρου 37.
7. Προκειµένου περί παραβάσεως των διατάξεων του
παρόντος άρθρου από πιστωτικά ιδρύµατα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος ή από πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά, αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή και αυτοτελώς.

γοράς µπορεί να τις χρησιµοποιεί για άλλους σκοπούς ή
να τις διαβιβάσει στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών ύστερα από ρητή συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 44
Συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 47
Κατάρτιση και επιµόρφωση
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται, µε την
Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014 και τον
παρόντα νόµο, ως προς θέµατα που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, νοουµένου
ότι οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν τις εποπτικές αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος επί των
πιστωτικών ιδρυµάτων.
2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων από την ποινική νοµοθεσία, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει πληροφορίες, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο τις χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση
των καθηκόντων της στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής
του νόµου αυτού, καθώς και στο πλαίσιο των διοικητικών
ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται ειδικά µε την
άσκηση αυτών των καθηκόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαια-

Άρθρο 45
Κατάλογος Διευθυντικών Προσώπων
1. Ο εκδότης οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον προβλεπόµενο στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 κατάλογο των
προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των
προσώπων που έχουν στενούς δεσµούς µε αυτά. Ο εκδότης ενηµερώνει τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που περιλαµβάνει και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορούν να προβλέπονται τα
στοιχεία και οι όροι ενηµέρωσης του καταλόγου της
προηγούµενης παραγράφου και ο τρόπος υποβολής του.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1 του
παρόντος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει έγγραφη επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες
(3.000) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ λαµβανοµένων υπόψη και των κριτηρίων της παραγράφου 3
του άρθρου 37.
Άρθρο 46
Παροχή στοιχείων
Αν ένας εκδότης ή ένας συµµετέχων σε αγορά δικαιωµάτων εκποµπής έχει αναβάλει τη δηµοσιοποίηση προνοµιακής πληροφορίας δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου
17 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις έγγραφες εξηγήσεις και το σχετικό αρχείο σχετικά µε το πώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, µετά τη δηµοσιοποίηση της εν λόγω πληροφορίας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι αρµόδιοι φορείς για την κατάρτιση και επιµόρφωση
των δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων και
αστυνοµικών οργάνων που συµµετέχουν σε ποινικές ή
άλλες διαδικασίες και έρευνες, µεριµνούν ώστε τα ανωτέρω πρόσωπα να λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επιµόρφωση που θα τα βοηθά να εντοπίζουν και
να ερευνούν τις δραστηριότητες που συνδέονται µε τις
παράνοµες συµπεριφορές του παρόντος νόµου.
Το πρόγραµµα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προσαρµόζεται κατάλληλα ώστε να
πραγµατοποιούνται µαθήµατα συναφή µε τη νοµοθεσία
περί κεφαλαιαγοράς στους εκπαιδευόµενους δικαστικούς λειτουργούς όλων των κατευθύνσεων, καθώς και
για να παρέχεται σχετική σεµιναριακή επιµόρφωση
στους ήδη υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ
ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2000/383/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 48
Αντικείµενο του παρόντος νόµου αποτελεί η προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω των διατάξεων του ουσιαστικού και δικονοµικού ποινικού δικαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
(άρθρο 3 παράγραφος 1δ της Οδηγίας)
Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 211
Προπαρασκευαστικές πράξεις
Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, αποδέχεται, προµηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, ηλεκτρονικά προγράµµατα και δεδοµένα, ή άλλα µέσα χρήσιµα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ολογράµµατα, υδατογραφήµατα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή.»
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
(άρθρο 3 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
Το άρθρο 208A του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 208Α
Όποιος µε πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, µεταφέρει, κατέχει ή θέτει σε
κυκλοφορία µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδιας
αρχής ή καθ` υπέρβαση του σχετικού δικαιώµατος, τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208.»

Άρθρο 51
Ευθύνη νοµικών προσώπων
(άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας)
1. Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 207 έως και
211 του Ποινικού Κώδικα 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 απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι
ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο µέχρι 100% επί του ποσού της
παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί αυτό, µέχρι το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ,
β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισµός από δηµόσιες
παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και
υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς
του Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του δηµόσιου
τοµέα,
δ) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση
των ανωτέρω πράξεων.
Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο
και όταν λόγω έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου κατέστη
δυνατή η τέλεση των αναφερόµενων στο ίδιο εδάφιο
ποινικών αδικηµάτων προς όφελος του νοµικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου.
2. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο
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.
3. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων 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 διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε
περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για κάποια από τις
προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 αξιόποινες πράξεις
που τελέστηκε από πρόσωπο αναφερόµενο στην ίδια
παράγραφο και προκειµένου να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία επιβολής διοικητικών
κυρώσεων, οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως
τον Υπουργό Οικονοµικών και αποστέλλουν σε αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.
4. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής εκείνου που
παραπέµφθηκε, οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ανακαλούνται.
5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν
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εφαρµόζονται στο Κράτος, στους φορείς δηµόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά περί αστικής, πειθαρχικής ή
ποινικής ευθύνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Άρθρο 52
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 253Α του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ειδικά, για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187, των άρθρων 187A, 207 εδάφιο α΄, 208 παρ. 1 εδάφιο α΄, 208Α, εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, της παραγράφου 1 του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 339, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 342, των άρθρων 348Α,
348Β, 348Γ, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, η έρευνα
µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) ανακριτικής διείσδυσης, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων και
όπως κατά τα λοιπά η διείσδυση προβλέπεται στο άρθρο
28 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και στην παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), εφόσον η ανακριτική διείσδυση περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση εγκληµάτων, την τέλεση των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει,
β) ελεγχόµενων µεταφορών, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων
και όπως κατά τα λοιπά οι µεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88).
γ) άρσης του απορρήτου, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων και όπως κατά τα λοιπά η άρση αυτή προβλέπεται στα άρθρα
4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121),
δ) καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων
εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή µε άλλα
ειδικά τεχνικά µέσα, µε την τήρηση των εγγυήσεων και
τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων και όπως κατά τα λοιπά η καταγραφή προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 6 του παραπάνω ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και
ε) συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων και υπό τους ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α΄
50).
2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται µόνο:
α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί
αξιόποινη πράξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
187, των άρθρων 187Α, 207 εδάφιο α΄, 208 παρ. 1, εδάφιο α΄, 208Α, εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, της παρ. 1 του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παραγράφων 1 και 4
του άρθρου 339, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 351 και 351Α του
Ποινικού Κώδικα,
β) αν η εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η
εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων του άρθρου

187Α ή των πράξεων των άρθρων 207 εδάφιο α΄, 208
παρ. 1, εδάφιο α΄, 208Α, εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, της
παρ. 1 του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 339, των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 351
και 351Α του Ποινικού Κώδικα είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.»
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Στο άρθρο 213 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα παραχάραξης ή κιβδηλείας, αποστέλλονται στο αντίστοιχο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυση, ανίχνευση και εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση κατά την ποινική διαδικασία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
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 207 έως 211 ΠΚ που
διαπράττονται στη χώρα, β) τον αριθµό των προσώπων
κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα ως άνω
εγκλήµατα, γ) τις ποινές που επιβλήθηκαν στα πρόσωπα
που καταδικάσθηκαν για τα ίδια εγκλήµατα. Τα δεδοµένα
αυτά οι ανωτέρω εισαγγελικές υπηρεσίες διαβιβάζουν
κατ’ έτος στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η
οποία τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη τα διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 55
Καταργούµενες διατάξεις
Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2948/2001 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 56
Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 (Α΄61) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας µε αρµοδιότητα τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση,
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τη διερεύνηση ή την περαιτέρω προώθηση προς άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου στις αρµόδιες Υπηρεσίες, καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και
των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης, οι οποίες
εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή
κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του και αφορούν:
α. βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας κατά την έννοια του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα,
β. παράνοµες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή υγείας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας,
γ. παράνοµη χρήση πυροβόλου όπλου και
δ. παράνοµη συµπεριφορά για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε µε ρατσιστικό κίνητρο ή η οποία
ενέχει άλλου είδους διακριτική µεταχείριση λόγω χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
2. Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυµες και γραπτές και να υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη, αυτοπροσώπως ή µέσω πληρεξούσιου. Το όνοµα και τα άλλα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος µπορεί να
µην ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης, αν
το ζητήσει εγγράφως ο ενδιαφερόµενος. Αν κατά την
κρίση του Συνηγόρου του Πολίτη η διερεύνηση δεν είναι
δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόµατος, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται ότι η καταγγελία του θα τεθεί στο
αρχείο, εφόσον ο ίδιος δεν συναινέσει εγγράφως στην
ανακοίνωση του ονόµατός του. Αν ο καταγγέλλων αγνοεί την ελληνική γλώσσα, µπορεί να παραστεί µε διερµηνέα. Αν ο καταγγέλλων αδυνατεί να γράψει, η καταγγελία γίνεται προφορικώς, καταγράφεται από υπάλληλο
του Συνηγόρου του Πολίτη και συντάσσεται έκθεση στην
οποία γίνεται ειδική µνεία της αδυναµίας του καταγγέλλοντος να γράψει. Η έκθεση υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα και τον υπάλληλο του Συνηγόρου του Πολίτη που τη συνέταξε. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυµη
τίθεται στο αρχείο µε πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη,
όµως τυχόν στοιχεία αυτής που παρέχουν βάση για διερεύνηση µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης παρέµβασης. Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως, µετά από πληροφορίες
µε συγκεκριµένα στοιχεία για περιστατικά της παραγράφου 1 και ιδίως όσων προέρχονται από δηµοσιεύµατα ή
εκποµπές Μ.Μ.Ε. ή µετά από παραποµπή της υπόθεσης
από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη αξιολογεί κάθε καταγγελία
ή περιστατικό για το αν εµπίπτει στις αρµοδιότητές του
κατά τον παρόντα νόµο και αποφασίζει µε πράξη του εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών ή για τη διερεύνηση
µιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού, περίπτωση κατά
την οποία υποχρεούται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών να έχει συντάξει σχετικό πόρισµα, ή για την προώθηση µιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού προς διερεύνηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες, ή για τη θέση τους
στο αρχείο ως αβάσιµων ή ανεπίδεκτων εκτίµησης. Οι
προθεσµίες του ως άνω εδαφίου µπορούν κατά παρέκκλιση να παρατείνονται µέχρι τρεις (3) µήνες µε αιτιολο-

γηµένη πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α΄45).
Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
4. Σε περίπτωση διερεύνησης µιας καταγγελίας ή ενός
περιστατικού από το Συνήγορο του Πολίτη, τα αρµόδια
πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν την έκδοση της απόφασής τους, έως την έκδοση πορίσµατος από το Συνήγορο του Πολίτη. Διοικητικά µέτρα που προβλέπονται από το πειθαρχικό δίκαιο κάθε Υπηρεσίας και λαµβάνονται σε βάρος του πειθαρχικά ελεγχόµενου δεν θίγονται. Ο ελεγχόµενος έχει δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης και ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη. Ενδεχόµενη απόκλιση από το διατακτικό του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη επιτρέπεται µόνο µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Οι πειθαρχικές διαδικασίες
µετά την ολοκλήρωση και γνωστοποίηση του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη διέπονται από το αντίστοιχο πειθαρχικό δίκαιο εκάστης υπηρεσίας.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται επίσης υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου σε βάρος της Ελλάδας για παράβαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ν.δ. 53/1974), µε την οποία διαπιστώνονται ελλείψεις της πειθαρχικής διαδικασίας ή νέα στοιχεία που
δεν αξιολογήθηκαν στην πειθαρχική έρευνα ή την εκδίκαση της υπόθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διευθύνσεις Προσωπικού των αρµόδιων Υπηρεσιών των σωµάτων ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης υποχρεούται να διαβιβάζουν την ως άνω απόφαση και το σχετικό πειθαρχικό φάκελο στο Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος επανεξετάζει την υπόθεση
λαµβάνοντας υπόψη του ιδίως όσα έκανε δεκτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και αποφασίζει για την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.
6. Εντός των προθεσµιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο Συνήγορος του Πολίτη, επιφυλασσόµενος της αρµοδιότητάς του για διερεύνηση και διαµόρφωση σχετικού πορίσµατος, γνωστοποιεί την απόφασή
του για την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης µε όλα τα
στοιχεία του φακέλου στην αρµόδια Υπηρεσία που δεσµεύεται από την ανωτέρω απόφαση και διατάσσει νέα
έρευνα, σύµφωνα και µε όσα γίνονται δεκτά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στο
πλαίσιο της επανεξέτασης της πειθαρχικής υπόθεσης είναι δυνατόν να ασκηθεί ή να συµπληρωθεί η πειθαρχική
δίωξη και να επιβληθεί η προσήκουσα πειθαρχική ποινή
ανεξάρτητα από την αρχική εκδίκαση της υπόθεσης υπό
την προϋπόθεση ότι δεν διώκεται υπάλληλος για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα. Για τον υπολογισµό του χρόνου παραγραφής που προβλέπεται από
τις πειθαρχικές διατάξεις για τα σώµατα ασφαλείας και
τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
έκδοση της απόφασης του αρµόδιου, κατά περίπτωση,
πειθαρχικού οργάνου, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 39
του π.δ. 120/2008 (Α΄ 18), το άρθρο 5 του π.δ. 187/2004
(Α΄ 187), το άρθρο 25 παρ. 9 του ν.δ. 343/1969 (Α΄ 238),
το άρθρο 18 παράγραφοι 9 και 10 του ν.δ. 935/1971 (Α΄
149) και το άρθρο 122 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., µέχρι την περιέλευση στο Συνήγορο του Πολί-
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τη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η
προβλεπόµενη πειθαρχική διαδικασία κάθε Υπηρεσίας
στην οποία ανήκει το ελεγχόµενο προσωπικό. Αν ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι δεν απαιτείται η εκ νέου
διερεύνηση της υπόθεσης γνωστοποιεί το πόρισµά του
στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε αρµόδιας Υπηρεσίας
προκειµένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.
7. Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητεί στοιχεία από οποιαδήποτε δηµόσια Υπηρεσία ή Υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίες υποχρεούνται να τα
γνωστοποιούν ή να διαβιβάζουν αντίγραφα εγγράφων
που αφορούν την υπόθεση εκτός αν χαρακτηρίζονται ως
απόρρητα, επειδή αφορούν την εθνική άµυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού απορρήτου δεν αποτελεί λόγο
άρνησης χορήγησης των εγγράφων. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την εκπλήρωση της αποστολής του Συνηγόρου του
Πολίτη. Σε περίπτωση ήδη σχηµατισθείσας πειθαρχικής
δικογραφίας από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα εκάστης Υπηρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνει αντίγραφα του συνόλου των στοιχείων του σχετικού φακέλου.
8. Τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης υποχρεούνται να εξετάζουν κατά
προτεραιότητα κάθε πειθαρχική υπόθεση που τους προωθείται από το Συνήγορο του Πολίτη και αφορά πράξεις
της παραγράφου 1, προβαίνουν δε σε ενηµέρωσή του αναφορικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης των ως άνω
υποθέσεων, διαβιβάζοντας αντίγραφα του συνόλου των
στοιχείων του σχετικού φακέλου και αναστέλλοντας την
έκδοση της απόφασης. Ο Συνήγορος αποτιµά την πληρότητα της εξέτασης και µπορεί να την αναπέµψει προς
συµπλήρωση, συντάσσοντας πόρισµα εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, η οποία µπορεί να
παραταθεί υπό τους όρους του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45). Ενδεχόµενη απόκλιση από το διατακτικό του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη επιτρέπεται µόνο µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Όποιος υποβάλλει καταγγελία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δικαιούται να πληροφορείται το αποτέλεσµα της καταγγελίας του, ενώ πρόσβαση επί των
στοιχείων του φακέλου µπορεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), του ν. 2472/1997 (Α΄
50), καθώς και του ν. 3471/2006 (Α΄ 133).
9. Η αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν υποκαθιστά τις υφιστάµενες δοµές υποβολής
και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα
ή αρχές.
10. Συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη δέκα (10)
θέσεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Αρχής κατά το παρόν άρθρο.»

Άρθρο 57
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία του
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας και την εκτέλεση του έργου του, αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των κατ’ έτος εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πιστώσεων, ύστερα από εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Άρθρο 58
Το π.δ. 78/2011 (Α΄ 187) καταργείται.
Άρθρο 59
Η παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α΄41), όπως προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 74 του
ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«14.α. Οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος συγχωνεύονται σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία µε τίτλο
«Εναέρια Μέσα Σωµάτων Ασφαλείας» (Ε.Μ.Σ.Α.), υπαγόµενη απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, υπό την εποπτεία του Υπαρχηγού του Σώµατος αυτού.
Η συνιστώµενη Υπηρεσία έχει ενιαία έδρα και διοίκηση, χειριστές και τεχνικούς προερχόµενους και από τα
δύο Σώµατα, οι οποίοι εντάσσονται αυτοδικαίως σε αυτήν, κοινά πτητικά µέσα, διατιθέµενα για την εξυπηρέτηση των αναγκών που καλύπτουν οι συγχωνευόµενες Υπηρεσίες, και εφαρµόζει κοινή εκπαίδευση και κοινό
πρόγραµµα τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, µίσθωσης και αγοράς εναερίων µέσων. Στο
πλαίσιο της λειτουργίας της µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και µε διεθνείς
ή διακρατικούς οργανισµούς.
β. Ο Διοικητής και ο Β' Υποδιοικητής της Υπηρεσίας επιλέγονται από την Ελληνική Αστυνοµία και ο Α' Υποδιοικητής από το Πυροσβεστικό Σώµα, κατά τις οικείες διαδικασίες των δύο Σωµάτων.
γ. Ανάλογα µε το είδος του κινδύνου προς αντιµετώπιση, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και έλεγχος της απαιτουµένης δύναµης σε µέσα και προσωπικό διενεργείται
από τα κεντρικά όργανα του αντίστοιχου Σώµατος. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου
µπορεί να αφορά και σε µια χρονική περίοδο, όπως ιδίως
την αντιπυρική περίοδο.
Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη σύσταση, τη
λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του άρθρου 68, ούτε των επιµέρους Κέντρων, Μονάδων και Γραφείων στα οποία αυτό διαρθρώνεται.
δ. Στο νέο φορέα µεταφέρονται όλες οι δαπάνες του
Κρατικού Προϋπολογισµού που αφορούν στις συγχωνευόµενες Υπηρεσίες. Oι συναφθείσες προηγουµένως
συµβάσεις και τα εξ αυτών δικαιώµατα και υποχρεώσεις
παραµένουν στο φορέα του αντίστοιχου Σώµατος. Ο
Κλάδος Οικονοµοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορι-
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κής της Ελληνικής Αστυνοµίας παρέχει στο νέο φορέα
διοικητική, οικονοµική, λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη.
ε. Η µε οποιονδήποτε τρόπο ένταξη προς απασχόληση
ένστολου και πολιτικού προσωπικού των δύο Σωµάτων
στο νέο φορέα, πλην αυτών του δεύτερου εδαφίου της
υποπαραγράφου α΄ της παρούσας, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χωρίς να θίγεται κατά
τα λοιπά η υπηρεσιακή, µισθολογική και βαθµολογική κατάσταση και εξέλιξη, τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο. Όµοια απόφαση εκδίδεται για τη µετακίνηση του ανωτέρω προσωπικού από το νέο φορέα. Oι ειδικές διατάξεις που αφορούν
τη διαδικασία πρόσληψης χειριστών από τον ιδιωτικό τοµέα στο Πυροσβεστικό Σώµα διατηρούνται σε ισχύ.
στ. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθµίζονται τα επιµέρους ζητήµατα της συγχώνευσης των υφιστάµενων Υπηρεσιών, της οργάνωσης και διάρθρωσης της συνιστώµενης Υπηρεσίας, της εσωτερικής κατανοµής αρµοδιοτήτων, της στελέχωσής της από ένστολο και πολιτικό
προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Στη συνιστώµενη διά του παρόντος Υπηρεσία δύνανται να συγχωνεύονται και κάθε είδους υπηρεσίες εναερίων µέσων άλλων Υπουργείων µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο προτείνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.
ζ. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας καταρτίζεται κατόπιν επεξεργασίας από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία συµµετέχουν ισοµερώς εκπρόσωποι των δύο Σωµάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις της εντός εξήντα (60) ηµερών από τη συγκρότησή της στον Υπουργό,
ο οποίος εκδίδει τον Κανονισµό µε απόφασή του. Ο Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού δεν δηµοσιεύονται.
η. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος και του Κανονισµού Λειτουργίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού Σώµατος.»
Άρθρο 60
Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 62/2014 ως εξής:
«1. Ο θεσµός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρµοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστηµα τριάντα έξι (36)
µηνών και θα αφορά:».
Άρθρο 61
Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 33 της από
30.12.2015 ΠΝΠ (Α' 184), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και µε το άρθρο 63
του ν. 4409/2016 (Α΄136), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.4.2017 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που
εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση

από την παραπάνω διάταξη επιτρέπεται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 31.3.2017,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική
αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και (ii) σε
κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.6.2017,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι
τις 31.3.2017.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και
όλα τα νόµιµα παραστατικά.
Παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο στοιχείο α'
παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων
που εµπίπτουν στο στοιχείο β' επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή του
Δηµοσίου και των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Τιµολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 2328/1995 (Α' 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από
1.10.2016, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, επανεκδίδονται, µέχρι τις 31.12.2016.
Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και
στ΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), όπως ισχύει, αρχίζει από 1.4.2017.»
Εθνικός Μηχανισµός Εποπτείας της Εφαρµογής
των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ
Άρθρο 62
Σύσταση
Συνιστάται συλλογικό συµβουλευτικό όργανο υπό την
ονοµασία «Εθνικός Μηχανισµός Εποπτείας της Εφαρµογής των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ», το οποίο υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (εφεξής «Εθνικός Μηχανισµός»).
Άρθρο 63
Σύνθεση
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη µε τους
αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
2. Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται από
τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς, µε γνώµονα την
εξειδίκευσή τους σε θέµατα Προστασίας των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέµατα εµπίπτουν στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των µελών του Εθνικού Μηχανισµού, εκπρόσωπός τους δύναται να καλείται και να
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συµµετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 64
Αρµοδιότητες
Ο Εθνικός Μηχανισµός έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την εποπτεία της εφαρµογής των αποφάσεων του
ΕΔΔΑ και της εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας και
της διοικητικής πρακτικής µε αυτές.
β. Τη διατύπωση προτάσεων για την εφαρµογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και την εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής µε αυτές.
γ. Τη συµβολή στην προώθηση και διάχυση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και της
νοµολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου στη Δηµόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη και
την Κοινωνία των Πολιτών.
Άρθρο 65
Λειτουργία
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
επικουρείται κατά τη λειτουργία του επιστηµονικά και διοικητικά από τη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ενώ παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων µεριµνά για τη σύγκληση και λειτουργία
του Εθνικού Μηχανισµού, καθώς και για την εκπλήρωσητων αρµοδιοτήτων του.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός συνεδριάζει τακτικά κάθε
δύο (2) µήνες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου.
4. Ο Εθνικός Μηχανισµός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Στα µέλη του δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή
ή αποζηµίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 66
Συνεργασία µε φορείς και κοινωνικός διάλογος
Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισµού δύναται να καλούνται εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την
παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία,
εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.
Άρθρο 67
Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: των Αρεοπαγιτών κατά τέσσερις (4),
οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εξήντα πέντε (65).

Άρθρο 68
Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του
ν. 2606/1998 (A΄ 89) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου η άδεια
αυτή απαιτείται προκειµένου περί επιλογής και διορισµού σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»
Άρθρο 69
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ζ' και η' της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 3147/2003 «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α' 135).
β) Το π.δ. 36/1986 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
αναγνώρισης Οµάδων Παραγωγών και Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών» (Α΄ 12).
Άρθρο 70
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού συγκροτείται πενταµελής γνωµοδοτική Επιστηµονική Επιτροπή,
αρµόδια για θέµατα των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισµού και λοιπά θέµατα εκπαίδευσης ξεναγών, αποτελούµενη από: α) τέσσερα µέλη ΔΕΠ ειδικοτήτων
συναφών µε την εκπαίδευση των ξεναγών, µε τους αναπληρωτές τους και β) έναν εκπρόσωπο της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισµού, µε τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένα εκ των ανωτέρω µελών ΔΕΠ. Καθήκοντα γραµµατέως της Επιτροπής
ασκεί υπάλληλος της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισµού, ο οποίος ορίζεται µε την ίδια απόφαση.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων
για θέµατα εκπαίδευσης ξεναγών, ιδίως δε όσον αφορά
στις Σχολές Ξεναγών, η υποβολή προτάσεων για το πρόγραµµα σπουδών, τον ορισµό ειδικοτήτων των προς πρόσληψη εκπαιδευτικών και την υπόδειξη εκπαιδευτικών
συγγραµµάτων.
3. Η Επιστηµονική Επιτροπή έχει ρόλο συµβουλευτικό
και συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιµο, κατά περίπτωση, υπηρεσιακοί παράγοντες, οι Προϊστάµενοι των
Σχολών Ξεναγών, εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού, των σπουδαστών και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων.
Άρθρο 71
1. Για τον υπολογισµό του φόρου προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) επί των αντισταθµιστικών καταβολών των διαχειριστικών χρήσεων 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 που
προβλέπονται στην κυρωθείσα, µε το άρθρο 30 παρ. 5
του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθµ. Α οικ. 45787/3551/5.8.2014 (Β΄ 2283),
εφαρµόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά το
χρόνο καταβολής αυτών στον Οργανισµό Αστικών Συ-
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γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και ανεξαρτήτως
εάν αυτές αφορούν προϋπολογιστικό καθορισµό, επαναπροσδιορισµό ή οριστικό προσδιορισµό.
2. Στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) καταβάλλονται τυχόν διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί ή θα
καταβληθεί, κατ’ εφαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και του ΦΠΑ που υπάρχει υποχρέωση να καταβληθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1.
Άρθρο 72
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
1. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Αρµοδιότητα υποβολής προτάσεων και χρηµατοδοτήσεων και έκδοσης αποφάσεων κατανοµής και εντολών
πληρωµής του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Χρηµατοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
α. Οι προτάσεις χρηµατοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
που αφορούν:
i. πράξεις Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής, καθώς
και πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τον ΧΜ-ΕΟΧ
και το Μηχανισµό «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» υποβάλλονται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κατόπιν συνεργασίας µε
τους δικαιούχους και τις Οικονοµικές Υπηρεσίες των φορέων Χρηµατοδότησης,
ii. πράξεις των λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, καθώς και πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ), υποβάλλονται από τον Προϊστάµενο
της αρµόδιας ειδικής υπηρεσίας ή από το όργανο που
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.
β. Οι λοιπές, πέραν της περίπτωσης α΄, προτάσεις
χρηµατοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων:
i. των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης υποβάλλονται
από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
αρµόδιου Υπουργείου ή από το εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν όργανο,
ii. των Περιφερειών της χώρας υποβάλλονται από τον
Περιφερειάρχη ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
όργανο της αρµόδιας υπηρεσίας.
γ. Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με απόφασή του δύναται να εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων να υπογράφει τις ανωτέρω αποφάσεις χρηµατοδότησης.
2. Εντολές κατανοµής
α. Οι εντολές κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση των λογαριασµών των υπολόγων/υπευ-

θύνων λογαριασµού ή για απευθείας µεταφορά άνευ υπολόγου της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με απόφασή του δύναται να εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων να υπογράφει τις ανωτέρω εντολές κατανοµής.
β. Οι εντολές κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση των λογαριασµών των υπολόγων/υπευθύνων λογαριασµού ή για απευθείας µεταφορά άνευ υπολόγου της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α της παραγράφου 1 εγκρίνονται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου Φορέα ή του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όταν από ειδικές διατάξεις ορίζεται ότι η κατανοµή αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ µε απόφασή του δύναται να εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων να υπογράφει τις ανωτέρω εντολές
κατανοµής.
γ. Οι εντολές κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση των λογαριασµών των υπολόγων/υπευθύνων λογαριασµού ή για απευθείας µεταφορά άνευ υπολόγου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 εγκρίνονται:
i. για τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης από τον
Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου
Υπουργείου ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο,
ii. για τις Περιφέρειες της χώρας από τον Περιφερειάρχη ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο της
αρµόδιας υπηρεσίας.
3. Εντολές Πληρωµής
α. Οι αποφάσεις εντολών πληρωµής των φορέων Κεντρικής Διοίκησης εκδίδονται ανάλογα του ύψους δαπάνης εκάστης απόφασης ως εξής:
i. από του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων ενός
(10.000.001) ευρώ και άνω από τον Υπουργό,
ii. από του ποσού του ενός εκατοµµυρίου ενός
(1.000.001) ευρώ και µέχρι δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ από τον αρµόδιο ιεραρχικά Γενικό
Γραµµατέα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
iii. από του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ενός
(200.001) ευρώ και µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
και
iν. µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Οικονοµικής
Διεύθυνσης ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
β. Οι εντολές πληρωµής των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147)
που εντάσσονται σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας των ειδικών υπηρεσιών εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 .
Για τις περιπτώσεις των δικαιούχων δράσεων Τεχνικής
Βοήθειας πλην των Ειδικών Υπηρεσιών, αρµόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση της
σχετικής εντολής πληρωµής είναι η αρµόδια οικονοµική
υπηρεσία του οικείου φορέα.
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γ. Οι εντολές κατανοµής για απευθείας µεταφορά της
πίστωσης σε ΙΒΑΝ Ειδικού Λογαριασµού, άνευ υπολόγου εκδίδονται κατ’ αναλογία µε τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις i, ii, iii και iv της περίπτωσης α΄ της παρούσας
παραγράφου.
δ. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου για τις
συλλογικές αποφάσεις των Περιφερειών της χώρας, καθώς και των λοιπών νοµικών προσώπων που φέρουν την
ιδιότητα του υπολόγου εκδίδονται βάσει του οικείου θεσµικού πλαισίου ανάθεσης αρµοδιότητας, ανάλογα του
ύψους δαπάνης εκάστης απόφασης.
ε. Οι λοιπές, σχετικές µε τις ως άνω αποφάσεις, διαδικαστικές πράξεις υλοποιούνται από την αρµόδια Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της θεσµικό πλαίσιο.
στ. Στις υποπεριπτώσεις ii, iii και iv της περίπτωσης α΄,
η απουσία του οριζόµενου αρµόδιου οργάνου αναπληρώνεται από το ανώτερο στην ιεραρχία όργανο.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2017 και υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθµισης.»
2. Στο άρθρο 47 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων, καθώς
και παρακολούθησης της εκτέλεσης των δράσεων RIS3,
που υλοποιούνται στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, δύναται να χρησιµοποιείται το
Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Για τον καθορισµό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης ισχύουν τα οριζόµενα µε την
κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του εβδόµου και ογδόου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) για
τον καθορισµό της αποζηµίωσης των εµπειρογνωµόνων,
πιστοποιητών και µελών των επιτροπών για την αξιολόγηση και υλοποίηση έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.»
3. Στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις συµφωνίες χρηµατοδότησης του άρθρου 38
του Κανονισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή το ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Στις συµφωνίες
αυτές δύναται να συνοµολογούνται, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, όροι σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης και της ρήτρας διαιτησίας, καθώς και
ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία µετονοµάζεται σε «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Τοµέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής
και Επικοινωνιών» και από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 31.3.2017, υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Από 1.4.2017 υπάγεται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.»
Άρθρο 73
Η χρηµατοδότηση του συνόλου του προϋπολογισµού
έργων ύδρευσης των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-

σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), των οποίων ανακλήθηκαν
οι αποφάσεις ένταξης σε επιχειρησιακά προγράµµατα
του ΕΣΠΑ 2007-2013, µπορεί να πραγµατοποιείται από
το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (Α΄191).
Η ένταξη των έργων στο εθνικό σκέλος, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται, µέχρι τις 31.12.2016
και υπό την προϋπόθεση της υποβολής βεβαίωσης των
αρµόδιων ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, από την οποία να
προκύπτει ότι η ανάκληση της απόφασης ένταξης πραγµατοποιήθηκε για διαχειριστικούς λόγους και ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη του έργου σε επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο
Γ.Ε.ΜΗ., για τις οποίες από τα διαβιβαζόµενα στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγµατικός
χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της
23ης Νοεµβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και
ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. µε χρόνο διαγραφής τους τον
ως άνω πραγµατικό χρόνο.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεών τους για
τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους.
Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση
προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγµατικός χρόνος παύσης
εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου 2016.»
Η υπάρχουσα παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 αναριθµείται σε 4.
3. Στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την καταβολή
επιµελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης,
απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το
Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες
στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεµβρίου
2016.»
Άρθρο 75
Μετά την περίπτωση δ΄της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 4384/2016 (Α΄ 78) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Τυχόν κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί επί του τιµήµατος των προϊόντων των µελών Οµάδας Παραγωγών, η
οποία είχε συγκροτηθεί στο πλαίσιο Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού
2200/1996 του Συµβουλίου της Ε.Ε., για οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών, προς οποιονδήποτε,
µε την οποία Ένωση, η Οµάδα Παραγωγών είχε τον ίδιο
Α.Φ.Μ., αίρονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και τα
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κατασχεθέντα ποσά αποδίδονται στην Οµάδα Παραγωγών και στους αγρότες, µέλη αυτής.»

Άρθρο 76
Η παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το ενενήντα τοις εκατό (90%)
του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α.,
το προσωπικό της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισµένου χρόνου µεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, µε την ίδια
σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης
ή ύστερα από ειδική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει
ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.3.2017. Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων.
Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας
του για κάθε µισθολογική, βαθµολογική και ασφαλιστική
συνέπεια.
Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και των αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν,
προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και

προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταµειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόµενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων διαγράφονται, έπειτα από τη λήψη απόφασης
αναδοχής των οφειλών από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και µε πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. µόνο
για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, µε βάση χρηµατικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του,
για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίµων ή αποφάσεων καταλογισµού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήµατος ή παρακρατούµενους φόρους, έστω και
αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσµίας της
προσφυγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διαγραφή, τη ρύθµιση και εν γένει τον τρόπο καταβολής των
πρόσθετων φόρων, προστίµων, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις οφειλές της παραγράφου αυτής.
Ως προς τη διαδικασία λύσης, εκκαθάρισης και µεταφοράς στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του ν. 3463/2006 (Α΄114).»
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Άρθρο 77
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 35 έως 39 και 46, η έναρξη ισχύος των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, δηλαδή την 3η Ιουλίου 2016, καθώς
και από τις διατάξεις των άρθρων 56 και 58, η ισχύς των οποίων αρχίζει έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

2016
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