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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3770
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας
εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμέ−
νων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις
6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊ−
κής Ενωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε−
ρικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις
25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθ−
μούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο που υπο−
γράφηκε στις 18.1.2006 στην Ουάσιγκτον μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής σε σχέση με τη Συνθήκη περί αμοιβαίας
εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931,
καθώς και το Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής που υπο−
γράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο Άρθρο
3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με
την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003. Το κείμενο
του Πρωτοκόλλου, στο πρωτότυπο στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
Πρωτόκολλο στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως
εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο
Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις
2.9.1937, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφω−
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που
υπογράφηκε στις 25.6.2003.
’Οπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας
σχετικά με την έκδοση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπο−

γράφηκε στις 25.6.2003 (εφεξής: «η Συμφωνία έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ»), οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναγνω−
ρίζουν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας
αυτής, η Συμφωνία έκδοσης ΕΕ−ΗΠΑ εφαρμόζεται σε
σχέση με τη διμερή Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως
εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτει−
ών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και το
Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής που υπογράφηκε στις
2.9.1937, (εφεξής συνολικά: «η Συνθήκη εκδόσεως») σύμ−
φωνα με τους εξής όρους:
Άρθρο 1
Α. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου ΙΙ της
Συνθήκης εκδόσεως:
«Αδικήματα για τα οποία χωρεί έκδοση
1. Ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί αδίκημα για το
οποίο χωρεί έκδοση εφόσον τιμωρείται από το δίκαιο
τόσο του αιτούντος κράτους όσο και του προς ό η αί−
τηση κράτους με στερητική της ελευθερίας ποινή ανώ−
τατης διάρκειας ανώτερης του ενός έτους ή με αυστη−
ρότερη ποινή. Ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί επίσης
αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση εάν συνίσταται σε
απόπειρα ή συνομωσία για τέλεση ή συμμετοχή στην
τέλεση εγκλήματος ή αδικήματος για το οποίο χωρεί
έκδοση. Όταν η αίτηση αφορά την εκτέλεση της ποινής
προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί για έγκλημα ή
αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, το υπόλοιπο της
στερητικής της ελευθερίας ποινής που απομένει να εκτι−
θεί πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες.
2. Όταν εγκρίνεται η έκδοση για έγκλημα ή αδίκημα
για το οποίο χωρεί έκδοση, η έκδοση ισχύει και για
οποιοδήποτε άλλο έγκλημα ή αδίκημα προσδιορίζε−
ται στην αίτηση, εφόσον το τελευταίο αυτό έγκλημα ή
αδίκημα τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή
ενός έτους ή λιγότερο, εφόσον πληρούνται όλες οι άλ−
λες απαιτήσεις οι σχετικές με την έκδοση.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα έγκλη−
μα ή αδίκημα θεωρείται ως έγκλημα ή αδίκημα για το
οποίο χωρεί έκδοση:
(α) ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο τόσο του αιτούντος
κράτους όσο και του προς ό η αίτηση κράτους κατα−
τάσσουν το έγκλημα ή αδίκημα στην ίδια κατηγορία
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εγκλημάτων ή αδικημάτων ή περιγράφουν το έγκλημα
ή αδίκημα με την ίδια ορολογία,
(β) ανεξαρτήτως του αν το έγκλημα ή αδίκημα είναι
από αυτά για τα οποία το ομοσπονδιακό δίκαιο των
Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί την απόδειξη θεμάτων,
όπως η διαπολιτειακή μεταφορά ή η χρήση των ταχυ−
δρομείων ή άλλων διευκολύνσεων που επηρεάζουν το
διαπολιτειακό ή το εξωτερικό εμπόριο, δεδομένου ότι
τα θέματα αυτά χρησιμεύουν μόνο για τον σκοπό του
καθορισμού της δικαιοδοσίας ομοσπονδιακού δικαστη−
ρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και
(γ) σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν φόρους,
δασμούς, συναλλαγματικό έλεγχο και την εισαγωγή ή
εξαγωγή βασικών προϊόντων, ανεξαρτήτως του αν το
δίκαιο του αιτούντος κράτους και του προς ό η αίτηση
κράτους προβλέπει ανάλογους φόρους, δασμούς ή
ελέγχους συναλλάγματος ή της εισαγωγής ή εξαγωγής
προϊόντων του ίδιου είδους.
4. Αν το έγκλημα ή αδίκημα έχει διαπραχθεί εκτός της
επικράτειας του αιτούντος κράτους, η έκδοση χωρεί
με την επιφύλαξη των άλλων ισχυουσών απαιτήσεων
για την έκδοση, εφόσον το δίκαιο του προς ό η
αίτηση κράτους προβλέπει την τιμωρία εγκλήματος ή
αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της επικράτειας
σε παρόμοιες περιστάσεις. Εάν το δίκαιο του προς ό η
αίτηση κράτους δεν προβλέπει την τιμωρία εγκλήματος
ή αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της επικράτειας
σε παρόμοιες περιστάσεις, η εκτελεστική αρχή του
προς ό η αίτηση κράτους έχει τη διακριτική ευχέρεια
να εγκρίνει την έκδοση, εφόσον πληρούνται όλες οι
άλλες προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση.»
Β. Ενόψει του Άρθρου 4 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ−
ΗΠΑ, η φράση «τελεσθέντι εντός των ορίων της δικα−
στηριακής αρμοδιότητος, ενός των Υψηλών Συμβαλλο−
μένων Μερών» στο άρθρο Ι της Συνθήκης εκδόσεως δια
του παρόντος διαγράφεται.
Άρθρο 2
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ−
ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου XI, παρά−
γραφος 2 της Συνθήκης εκδόσεως:
«Διαβίβαση και βεβαίωση της αυθεντικότητας
των εγγράφων
Οι αιτήσεις έκδοσης και τα δικαιολογητικά τους έγ−
γραφα διαβιβάζονται δια της διπλωματικής οδού, συ−
μπεριλαμβανομένης της διαβίβασης που προβλέπεται
στο Άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Τα έγγραφα που φέρουν την πιστοποίηση ή τη σφραγίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του υπουργείου ή της
υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές σχέσεις
του αιτούντος κράτους γίνονται δεκτά στις διαδικασίες
έκδοσης στο προς ό η αίτηση κράτος χωρίς περαιτέρω
πιστοποίηση, βεβαίωση της αυθεντικότητας ή άλλη
επικύρωση. «Υπουργείο Δικαιοσύνης» σημαίνει, για την
Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της
Ελληνικής Δημοκρατίας, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες,
το United States Department of Justice.»
Άρθρο 3
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση του
Άρθρου XI της Συνθήκης εκδόσεως:

«Διαβίβαση αιτήσεων προσωρινής σύλληψης
Οι αιτήσεις προσωρινής σύλληψης μπορούν να υπο−
βάλλονται απευθείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του United States
Department of Justice, ως εναλλακτική δυνατότητα αντί
της διπλωματικής οδού. Οι υπηρεσίες της Διεθνούς
Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol)
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση
των αιτήσεων αυτών.»
Αρθρο 4
Σύμφωνα με το Άρθρο 7(1) της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση του
Άρθρου XI της Συνθήκης εκδόσεως:
«Διαβίβαση εγγράφων έπειτα από προσωρινή σύλληψη
1. Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση
κρατείται υπό καθεστώς προσωρινής σύλληψης από
το προς ό η αίτηση κράτος, το αιτούν κράτος μπορεί
να εκπληρώσει την υποχρέωση του να διαβιβάσει την
αίτηση έκδοσης και τα δικαιολογητικά της έγγραφα δια
της διπλωματικής οδού δυνάμει του Άρθρου 2 του πα−
ρόντος Πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας την αίτηση και τα
έγγραφα στην πρεσβεία του προς ό η αίτηση κράτους
που βρίσκεται στο αιτούν κράτος. Στην περίπτωση αυτή
η ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης από την
πρεσβεία, θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία παραλαβής
από το προς ό η αίτηση κράτος για τους σκοπούς
της τήρησης της προθεσμίας που πρέπει να τηρηθεί
σύμφωνα με την Συνθήκη εκδόσεως ώστε να καταστεί
δυνατή η συνεχής κράτηση του προσώπου.»
Άρθρο 5
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Συμπληρωματικές πληροφορίες
1. To προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να ζητήσει από
το αιτούν κράτος να παράσχει συμπληρωματικές πλη−
ροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας, την οποία αυτό
καθορίζει, εφόσον θεωρεί ότι οι πληροφορίες που πα−
ρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης έκδοσης δεν
επαρκούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της
Συνθήκης εκδόσεως.
2. Oι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν
να ζητούνται και να παρέχονται απευθείας μεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του United States Department of Justice.»
Άρθρο 6
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Προσωρινή παράδοση
1. Εάν εγκριθεί αίτηση έκδοσης στην περίπτωση προ−
σώπου, το οποίο διώκεται ή εκτίει ποινή στο προς ό
η αίτηση κράτος, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί
να παραδώσει προσωρινά το πρόσωπο του οποίου ζη−
τείται η έκδοση στο αιτούν κράτος για τους σκοπούς
της δίωξης.
2. Το παραδοθέν πρόσωπο κρατείται στο αιτούν
κράτος και επιστρέφεται στο προς ό η αίτηση κράτος
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αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά
του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία του αιτούντος και
του προς ό η αίτηση κράτους. Ο χρόνος της κράτησης
στο έδαφος του αιτούντος κράτους εν αναμονή της
άσκησης δίωξης στο εν λόγω κράτος είναι δυνατόν να
αφαιρείται από τον χρόνο που απομένει προς έκτιση
στο προς ό η αίτηση κράτος.»
Αρθρο 7
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου VII της
Συνθήκης εκδόσεως:
«Αιτήσεις έκδοσης ή παράδοσης που υποβάλλονται
από πλείονα κράτη
1. Εάν το προς ό η αίτηση κράτος λαμβάνει αιτήσεις
από το αιτούν κράτος και από οιοδήποτε άλλο κράτος
ή κράτη για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για
το ίδιο έγκλημα ή αδίκημα είτε για διαφορετικά εγκλή−
ματα ή αδικήματα, η εκτελεστική αρχή του προς ό η
αίτηση κράτους καθορίζει εάν και σε ποιο κράτος θα
παραδώσει το πρόσωπο.
2. Εάν η Ελληνική Δημοκρατία λαμβάνει αίτηση έκ−
δοσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
αίτηση παράδοσης δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος
συλλήψεως για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε
για το ίδιο έγκλημα ή αδίκημα είτε για διαφορετικά
εγκλήματα ή αδικήματα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της
Ελληνικής Δημοκρατίας καθορίζει εάν και σε ποιο κρά−
τος θα παραδώσει το πρόσωπο.
3. Κατά τη λήψη της απόφασής του σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, το προς ό η αίτηση κράτος εξετάζει
όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομέ−
νων αλλά όχι αποκλειστικά και των ακολούθων:
(α) αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί δυνάμει συνθήκης,
(β) των τόπων, στους οποίους διαπράχθηκε κάθε
έγκλημα ή αδίκημα,
(γ) των αντιστοίχων συμφερόντων των αιτούντων
κρατών,
(δ) της σοβαρότητας των εγκλημάτων ή αδικημάτων,
(ε) της υπηκοότητας του θύματος,
(στ) της δυνατότητας, τυχόν μετέπειτα έκδοσης με−
ταξύ των αιτούντων κρατών, και
(ζ) της χρονολογικής σειράς παραλαβής των αιτήσεων
των αιτούντων κρατών.»
Άρθρο 8
Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης
Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση συ−
γκατατίθεται να παραδοθεί στο αιτούν κράτος, το προς
ό η αίτηση κράτος μπορεί, σύμφωνα με τις αρχές και
διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει του δικανικού
του συστήματος, να παραδώσει το πρόσωπο, το συντο−
μότερο δυνατόν, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Η συγκα−
τάθεση του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση
μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνία ότι παραιτείται από
το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας.»
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Άρθρο 9
Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Διαμεταγωγή
1. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να επιτρέψει τη με−
ταφορά, μέσω της επικρατείας της, ενός προσώπου το
οποίο παραδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι−
κής από τρίτο κράτος ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής σε τρίτο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής μπορούν να επιτρέψουν τη μεταφορά, μέσω
της επικρατείας τους, προσώπου το οποίο παραδίδεται
στην Ελληνική Δημοκρατία από τρίτο κράτος, ή από την
Ελληνική Δημοκρατία σε τρίτο κράτος.
2. Η αίτηση διαμεταγωγής υποβάλλεται μέσω της δι−
πλωματικής οδού ή απευθείας μεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του United
States Department of Justice. Οι υπηρεσίες της Interpol
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση
της αίτησης αυτής. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή
του μεταφερόμενου προσώπου και σύντομη περιγραφή
των στοιχείων της υπόθεσης. Το υπό διαμεταγωγή πρό−
σωπο κρατείται κατά τη διάρκεια της διαμεταγωγής.
3. Δεν απαιτείται άδεια όταν χρησιμοποιείται αερο−
πορική μεταφορά και δεν προβλέπεται προσγείωση
στο έδαφος του κράτους διαμεταγωγής. Εάν πραγμα−
τοποιηθεί έκτακτη προσγείωση, το κράτος στο οποίο
πραγματοποιείται η έκτακτη προσγείωση μπορεί να
απαιτήσει αίτηση διαμεταγωγής σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται
προκειμένου να προληφθεί η διαφυγή του προσώπου
έως ότου πραγματοποιηθεί η διαμεταγωγή, εφόσον η
αίτηση διαμεταγωγής παραληφθεί εντός 96 ωρών από
τη μη προγραμματισμένη προσγείωση.»
Άρθρο 10
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Θανατική ποινή
Όταν το έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο ζητείται η
έκδοση τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με το δίκαιο του
αιτούντος κράτους αλλά όχι σύμφωνα με το δίκαιο του
προς ό η αίτηση κράτους, το προς ό η αίτηση κράτος
μπορεί να εγκρίνει την έκδοση υπό τον όρο ότι δεν θα
επιβληθεί θανατική ποινή στον εκζητούμενο, ή, αν για
δικονομικούς λόγους το αιτούν κράτος δεν μπορεί να
συμμορφωθεί με αυτό τον όρο, ότι και αν επιβληθεί
θανατική ποινή, δεν θα εκτελεστεί. Αν το αιτούν κράτος
δεχτεί την έκδοση υπό όρους κατ’ εφαρμογή του πα−
ρόντος άρθρου, συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς.
Αν το αιτούν κράτος δεν δεχτεί τους όρους, η αίτηση
έκδοσης μπορεί να απορριφθεί.»
Άρθρο 11
Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των
όρων της Συνθήκης εκδόσεως:
«Ευαίσθητες πληροφορίες περιεχόμενες σε αίτηση
Όταν το αιτούν κράτος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο
να διαβιβάσει πληροφορίες ιδιαίτερα ευαίσθητου χα−
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ρακτήρα προς υποστήριξη της αίτησής του για έκδοση,
μπορεί να έλθει σε επαφή με το προς ό η αίτηση κράτος
για να διαπιστώσει κατά πόσον το προς ό η αίτηση
κράτος μπορεί να τις προστατεύσει. Αν το προς ό η
αίτηση κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τις πλη−
ροφορίες κατά τον τρόπο που ζητεί το αιτούν κράτος,
το αιτούν κράτος αποφασίζει αν παρόλα αυτά θα τις
διαβιβάσει.»
Άρθρο 12
1. Οι διατάξεις της Συνθήκης εκδόσεως που δεν ανα−
φέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομέ−
νων των λόγων αρνήσεως της έκδοσης, δεν θίγονται
από το παρόν Πρωτόκολλο και παραμένουν σε ισχύ.
2. Το παρόν Πρωτόκολλο ερμηνεύεται κατά τρόπο που
συνάδει με τη Συμφωνία έκδοσης ΕΕ−ΗΠΑ.
Άρθρο 13
Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στον όρο της ολο−
κλήρωσης των αντιστοίχων ισχυουσών εσωτερικών δι−
αδικασιών των μερών. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
θα ανταλλάξουν τότε έγγραφα που θα καταδεικνύουν
ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 14
1. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ. Το Άρθρο 16 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ−ΗΠΑ
σχετικά με τη χρονική εφαρμογή ισχύει.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας έκδοσης
ΕΕ−ΗΠΑ, το παρόν Πρωτόκολλο καταγγέλλεται και ισχύ−
ει η Συνθήκη εκδόσεως. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
μπορεί παρά ταύτα να συμφωνήσουν ότι θα συνεχίσουν
να ισχύουν ορισμένες ή όλες οι διατάξεις του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεό−
ντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνή−
σεις τους, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.
Έγινε στην Ουάσιγκτον, εις διπλούν, στις 18.1.2006 στην
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσες και τα δύο κείμενα
είναι εξίσου αυθεντικά.
ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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Άρθρο δεύτερο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Ρηματικές Διακοινώσεις
με αριθμούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα κείμενα των Ρηματικών Διακοινώσεων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
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Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρω−
τοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 8 Ioυλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΟΛ − ΓΕΩΡ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛ − ΓΕΩΡ. ΔΕΝΔΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

