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Αθήνα,     28  Νοεμβρίου 2022

O ΔΕΛ Θ 1124902 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ:   Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 και 24 του ν. 4995/2022 
(Α΄216/18.11.2022)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 και 24 του ν. 4995/2022 (Α΄ 216).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση του άρθρου 17 του ν. 4995/2022, αναφορικά με τον καθορισμό αρμοδιότητας
δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα
οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων
και Οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών -  Τροποποίηση παρ. 2 και 3
άρθρου 36 του ν.4620/2019 ΚΠΔ (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) και του άρθρου 24 του
ν. 4995/2022 περί της έναρξης ισχύος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η διάταξη αυτή αφορά τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τα πρόσωπα, τους φορείς και τους
οργανισμούς που αφορά η διαδικασία αυτή.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24 του ν. 4995/2022 (Α΄ 
216 /18.11.2022), ως ακολούθως:

Άρθρο 17 «Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση
διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης
ενημέρωσης  των  αρμοδίων  φορέων  και  Οργανισμών  για  την  αρχειοθέτηση  ποινικών
δικογραφιών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ»

1

mailto:d.eleg@aade.gr
http://www.aade.gr/


 

 

 
Το  πρώτο  εδάφιο  των  παρ.  2  και  3  του  άρθρου  36  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  (ν.
4620/2019, Α’ 96) τροποποιούνται ως προς το αρμόδιο συμβούλιο για την παράταση ή την
άρση  της  δέσμευσης  τραπεζικών  λογαριασμών,  περιεχομένου  τραπεζικών  θυρίδων  και
περιουσιακών εν γένει  στοιχείων (κινητών και  ακινήτων),  προς τον σκοπό διασφάλισης των
συμφερόντων  του  Δημοσίου,  στο  τρίτο  εδάφιο  της  παρ.  3  προστίθεται  η  υποχρέωση
ενημέρωσης  των  αρμοδίων  φορέων  και  οργανισμών  για  την  αρχειοθέτηση  ποινικών
δικογραφιών και οι παρ. 2 και 3  διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση
τέλεσης  εγκλημάτων  της  αρμοδιότητάς  τους,  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προβαίνουν,  με
αιτιολογημένη  διάταξή  τους,  σε  δεσμεύσεις  τραπεζικών  λογαριασμών,  περιεχομένου
τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων),  προς τον
σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9)
μηνών που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, εάν η διάταξη έχει
εκδοθεί  από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή του συμβουλίου
πλημμελειοδικών,  εάν  η  διάταξη  έχει  εκδοθεί  από  επίκουρο  εισαγγελέα  οικονομικού
εγκλήματος,  κατ’  ανώτατο  όριο  για  άλλους  εννέα  (9)  μήνες,  λόγω  δικαιολογημένης  μη
ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη
εκδίδεται  χωρίς  προηγούμενη  κλήση  του  καθ’  ου  ή  τρίτου  και  δεν  είναι  απαραίτητο  να
αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο
περιουσιακό  στοιχείο.  Η  δέσμευση  ισχύει  από  τη  χρονική  στιγμή  της  αποδεδειγμένης
γνωστοποίησης της διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική  στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης  της διάταξης της παρούσας προς  τους
αρμόδιους  οργανισμούς  και  υπηρεσίες,  λογίζεται  η  ημέρα  που  γνωστοποιείται  με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η
διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να
ενημερώνουν  αμελλητί  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  στην  ημεδαπή.  Σε
περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο
υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην
υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική
σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο
που  τους  επιδόθηκε.  Με  τον  ίδιο  τρόπο,  η  διάταξη  γνωστοποιείται  στην  Ανεξάρτητη  Αρχή
Δημοσίων  Εσόδων,  η  οποία  δεν  κωλύεται  να  λαμβάνει  όλα  τα  σύμφωνα  με  τις  κείμενες
διατάξεις μέτρα διασφάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή
στον τρίτο, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, προς το συμβούλιο εφετών, εάν
η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή το
συμβούλιο  πλημμελειοδικών,  εάν  η  διάταξη  έχει  εκδοθεί  από  επίκουρο  εισαγγελέα
οικονομικού  εγκλήματος,  και  να  ζητήσουν  την  άρση  της,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)
ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται ή
τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α)
στην περίπτωση που παραγγέλλεται από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος άσκηση ποινικής
δίωξης,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ΚΠΔ,  β)  σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής
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δικογραφίας, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως και ενημερώνονται σχετικά οι οργανισμοί και οι
υπηρεσίες στις οποίες είχε γνωστοποιηθεί η διάταξη της παρ. 2.».

Άρθρο 24 «Έναρξη ισχύος»

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

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄ 216 /18-11-2022: άρθρα 17 και 24 του ν. 4995/2022.

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
                                                                  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                             κ.α.α
                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΔΦΔ

                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
                                                                                         ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΔΑΔ Γ 1116833ΕΞ 2021/23.12.2021                                     
                                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Α.Α.Δ.Ε.)
3. Διεύθυνση Επικοινωνίας
4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄, Β΄
2. Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
3. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Ελέγχων
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