ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του παρόντος
νόµου, που είναι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ
(όπως ο αριθµός αυτής διορθώθηκε στο ορθό από το εσφαλµένο 2011/92/ΕΕ και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335 της 17ης Δεκεµβρίου 2011) για την «καταπολέµηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», µε την οποία θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων στον τοµέα της γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων, την πρόληψη των συγκεκριµένων
εγκληµάτων και την προστασία των θυµάτων. Η εναρµόνιση, λαµβάνοντας υπόψη τις ήδη υφιστάµενες ρυθµίσεις στους ανωτέρω τοµείς, όπως αυτές εµπεριέχονται
στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 8 εδάφιο η΄, 113 παράγραφος 6, 187Β, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος ανηλίκου, 339, 342, 348Α, 348Β, 349 παράγραφοι 1 και 2,
351 παράγραφος 4, 351Α, 352Α, 352Β), στην Ποινική Δικονοµία (άρθρα 59 παράγραφος 4, 226Α, 253Α) και σε
λοιπά νοµοθετήµατα (ν. 2225/1994, ν. 3064/2002, ν.
3226/2004,
ν. 3386/2005, ν. 3500/2006, ν. 3625/2007,
ν. 3727/2008, ν. 3811/2009, ν. 4198/2013, ν. 4216/2013,
π.δ. 233/2003 κ.ά.), προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες (άρθρο 5 παράγραφος 3, 67 παράγραφος 1, 348Γ ΠΚ).
Άρθρο 2
(Άρθρο 17 παράγραφος 3 της Οδηγίας)
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντιµετωπίζεται ενιαία
το θέµα εφαρµογής των ελληνικών ποινικών νόµων στις
σύγχρονες µορφές εγκληµατικότητας, οι οποίες χρησιµοποιούν την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών ως µέσο τέλεσης, ανεξαρτήτως συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης, αφού ολοένα πληθαίνουν οι περιπτώσεις τέλεσης εγκληµάτων µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, µε τη ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται µέσω αυτών, τόπος τέλεσης θεωρείται και η Ελλάδα, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριµένα µέσα.
Η νοµοτεχνική αυτή επιλογή κρίθηκε ορθότερη, διότι η
µόνη εναλλακτική αυτής θα ήταν η προσθήκη ειδικής
διάταξης σε κάθε κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, ώστε να καλύπτεται η δια του διαδικτύου
ή άλλου µέσου επικοινωνίας τέλεση των αντίστοιχων εγκληµάτων. Αυτό όµως θα είχε ως αποτέλεσµα την ύπαρξη πληθώρας, παροµοίου περιεχοµένου, διατάξεων
και εντέλει την υποκατάσταση του χαρακτήρα των διατάξεων του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα.

Η προσθήκη της εν λόγω ρύθµισης αποτελεί υποχρέωση, η οποία προκύπτει από διάφορα νοµικά κείµενα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων η Οδηγία που
ενσωµατώνεται µε το παρόν σχέδιο νόµου, καθώς και η
Οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων
πληροφοριών, για την οποία υφίσταται επίσης υποχρέωση συµµόρφωσης. Τέλος, µια τέτοια επιλογή εναρµονίζεται και µε τις αρχές της καλής νοµοθέτησης.
Άρθρο 3
(Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 8 εδάφιο η΄
του ΠΚ µε την εισαγωγή σε αυτό και των εγκληµάτων
των άρθρων 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος ανηλίκου, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Γ και 349 παράγραφοι 1 και 2, ούτως ώστε οι ανωτέρω διατάξεις να εναρµονιστούν µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου
17 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ. Τα ανωτέρω εγκλήµατα
προστίθενται διότι, στρεφόµενα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του ανηλίκου, συνιστούν, για την ευρωπαϊκή
έννοµη τάξη, σοβαρές παραβιάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων και ειδικότερα των δικαιωµάτων των παιδιών (σηµείο 1 προοιµίου της Οδηγίας). Για το λόγο αυτό και προκειµένου να καταστεί δυνατή η δίωξή τους εντάσσονται
στην αρχή της παγκόσµιας δικαιοσύνης.
Άρθρο 4
(Άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση προστίθεται εδάφιο στο συγκεκριµένο άρθρο του ΠΚ, σε συµµόρφωση µε το άρθρο
10 παράγραφος 1 της Οδηγίας. Διασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής στον καταδικασθέντα για τις περιλαµβανόµενες στο άρθρο αξιόποινες πράξεις αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και ειδικότερα η δυνατότητα επιβολής προσωρινής απαγόρευσης
άσκησης επαγγέλµατος αυτού, προκειµένου να αποκλειστεί το ενδεχόµενο υποτροπής του (σηµεία 12 και 40
προοιµίου). Η εν λόγω προσθήκη στο άρθρο 67 του ΠΚ
λαµβάνει υπόψη την ήδη υφιστάµενη υποχρέωση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλµατος, η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3727/2008. Αυτή η πρόβλεψη καταλαµβάνει όχι µόνο
τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αλλά και εκείνα για
τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όλα τα εγκλήµατα του 19ου κεφαλαίου του ειδικού µέρους του ΠΚ, σε αντίθεση µε την προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία εντασσόµενη στον ΠΚ, οφείλει να αναφέρει ρητά τα εγκλήµατα
για τα οποία εφαρµόζεται.
Άρθρο 5
(Άρθρο 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 113 ΠΚ ώστε να περιληφθούν στα προβλεπόµενα
από την παράγραφο αυτή και δύο ακόµη εγκλήµατα.
Προστίθεται, αφενός το νεοεισαχθέν µε το άρθρο 10 του
παρόντος σχεδίου νόµου, έγκληµα των πορνογραφικών
παραστάσεων ανηλίκων (άρθρο 348Γ ΠΚ). Όπως είναι
γνωστό η παράγραφος αυτή του άρθρου 113 ΠΚ προστέθηκε µε το άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του
ν. 3625/2007 ώστε να παρέχεται η ευχέρεια καταγγελίας
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εκ µέρους του θύµατος εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής που τελέστηκαν σε βάρος του, όταν ήταν ανήλικο και µετά την ενηλικίωσή του. Αφετέρου
προστίθεται και το έγκληµα του άρθρου 348Β του ΠΚ, το
οποίο προστέθηκε µε το ν. 3727/2008 και όπως προκύπτει και από το προηγούµενο εδάφιο είναι µεταγενέστερο της ρύθµισης του άρθρου 113 παράγραφος 6 του ΠΚ.
Για να ληφθεί υπόψη ένα µεταγενέστερο έγκληµα αλλά
και ο χαρακτήρας αυτού, όπως προσδιορίζεται στο σηµείο 19 του προοιµίου της Οδηγίας, όπου χαρακτηρίζεται
«ως απειλή µε ειδικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του
διαδικτύου», το άρθρο αυτό διαφοροποιείται από την
πρόβλεψη του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας
προσθέτοντας και το έγκληµα του άρθρου 348Β του ΠΚ.
Διασφαλίζεται έτσι το ενδεχόµενο της µη παραγραφής
των σοβαρών αυτών εγκληµάτων για το χρόνο που το
θύµα είναι ακόµη ανήλικο, οπότε είναι πιθανότερο να αποτραπεί από την καταγγελία για διάφορους λόγους
που σχετίζονται µε την ευάλωτη ηλικία-θέση του ή τη
σχέση του µε το δράστη. Η παρούσα τροποποίηση, όπως
προαναφέρθηκε, ενσωµατώνει τη διάταξη του άρθρου
15 παράγραφος 2 της Οδηγίας, η οποία λαµβάνει υπόψη
και τις συναφείς Διεθνείς Συµβάσεις σύµφωνα µε το σηµείο 5 του προοιµίου.
Άρθρο 6
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με τη ρύθµιση του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β ΠΚ, ώστε και το
θύµα των εγκληµάτων των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και
349 ΠΚ να µπορεί να τύχει της ευνοϊκής µεταχείρισης
που ο νόµος, µε τα καλούµενα µέτρα επιείκειας, παρέχει
στα θύµατα εγκληµατικών οργανώσεων και εγκληµάτων
εµπορίας ανθρώπων και σωµατεµπορίας. Με την παρούσα διάταξη ενσωµατώνεται το άρθρο 14 της Οδηγίας,
προκειµένου να µην ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του
ανήλικου θύµατος για συγκεκριµένα εγκλήµατα, ούτε
αυτό να απελαύνεται, όταν η συµµετοχή του σε εγκληµατικές δραστηριότητες ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι ο ανήλικος υπήρξε θύµα των εγκληµάτων αυτών (αποφυγή δευτερογενούς θυµατοποίησης, σηµείο
24 προοιµίου).
Άρθρο 7
(Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση τροποποιείται η παράγραφος
4 του άρθρου 339 ΠΚ σε εναρµόνιση µε το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας. Οι προβλεπόµενες στο
άρθρο αυτό συµπεριφορές, που εξαναγκάζουν ή εξωθούν τον ανήλικο να παρακολουθήσει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε βλάβη
της ψυχολογικής υγείας του ανηλίκου και πιθανότατα σε
πρόκληση κινδύνου σοβαρής βλάβης της προσωπικότητάς του, αφού θα του δηµιουργούσαν µια παραµορφωµένη εικόνα τόσο για την γενετήσια συµπεριφορά, όσο και
για τις προσωπικές σχέσεις και ειδικά στην περίπτωση
που ο ανήλικος γινόταν µάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης. Αυτά επιχείρησε ο νοµοθέτης να αντιµετωπίσει µε
το άρθρο 3 παράγραφος 6 του ν. 3727/2008, µε το οποίο
προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 339 ΠΚ, σε συµφωνία και µε τις ρητές προβλέψεις του άρθρου 22 της

Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2007 για
την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία η χώρα µας κύρωσε µε τον ίδιο νόµο. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται µε το παρόν άρθρο διαφοροποιούν την ποινική µεταχείριση του δράστη ανάλογα µε το είδος της πράξης
γενετήσιου χαρακτήρα, στην οποία παρίσταται ο ανήλικος. Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη την απαξία τέτοιου είδους συµπεριφορών και τις επιπτώσεις τους στο ανήλικο θύµα, για το αξιόποινο της συµπεριφοράς του
δράστη δε λαµβάνεται πλέον υπόψη η ηλικία του θύµατος. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η επιλογή της φράσης «να
γίνει µάρτυρας» (φράση που χρησιµοποιείται αυτούσια
στο κείµενο της Οδηγίας) γίνεται προκειµένου να καλυφθεί και η περίπτωση της παρακολούθησης από τον ανήλικο τέτοιου είδους πράξεων όχι µε τη φυσική παρουσία
του στον τόπο τέλεσης αλλά από απόσταση, µε τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (skype).
Άρθρο 8
(Άρθρα 2, 5 παράγραφος 3 και 9 της Οδηγίας)
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 348Α του
ΠΚ. Ειδικότερα, στην ισχύουσα παράγραφο 2 του άρθρου 348Α του ΠΚ αντικαθίσταται ο όρος «δια συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε τη χρήση διαδικτύου» µε τον όρο «µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών» τον οποίο χρησιµοποιεί και η Οδηγία στον αντίστοιχο ορισµό για την παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας και στοιχείο 18
του προοιµίου). Η αντικατάσταση αυτή διασφαλίζει την
υπαγωγή περισσότερων µέσων στην τέλεση του συγκεκριµένου εγκλήµατος και καλύπτει κατ’ αυτόν το τρόπο
την εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία συνεχώς παρέχει
νέα µέσα και άρα νέους τρόπους τέλεσης.
Περαιτέρω, αντικαθίσταται η περιέχουσα τον ορισµό
του υλικού παιδικής πορνογραφίας παράγραφος 3 του
άρθρου 348Α ΠΚ µε την προσθήκη σε αυτήν της φράσης
«των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του
ανηλίκου». Με την αλλαγή αυτή προσαρµόζεται ο ορισµός του υλικού παιδικής πορνογραφίας µε τον προβλεπόµενο στην Οδηγία ορισµό (άρθρο 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ιιι΄ και ταυτόχρονα εξειδικεύεται µε την αναφορά στα γεννητικά όργανα ο όρος «της γενετήσιας διέγερσης» που χρησιµοποιείται στο ίδιο άρθρο. Η χρήση
του όρου «του σώµατος εν γένει του ανηλίκου» επιχειρεί να συµπεριλάβει, περιορίζοντας το αξιόποινο µε την
αναφορά σε γεννητικά όργανα, και περιπτώσεις απεικόνισης που αναφέρονται στο σώµα του ανηλίκου και συνεπώς σε µέρη αυτού χωρίς να περιλαµβάνουν τα γεννητικά όργανα. Επιπλέον, µε την αντικατάσταση της παραγράφου αυτής, διασφαλίζεται ενιαία διατύπωση και µε
τον ορισµό των πορνογραφικών παραστάσεων, ο οποίος
περιέχεται στο νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ του ΠΚ, όπως
άλλωστε ισχύει και για τους αντίστοιχους ορισµούς στην
Οδηγία (άρθρο 2 περιπτώσεις γ΄ υποπερίπτωση ιιι΄ και
ε΄ υποπερίπτωση ιι».
Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου
348Α του ΠΚ εναρµονίζεται η ισχύουσα διάταξη µε τις
τυποποιούµενες στην Οδηγία επιβαρυντικές περιστάσεις
(άρθρο 9). Συγκεκριµένα, στην περίπτωση β΄ προστίθεται η έκθεση της ζωής του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο,
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περίσταση προβλεπόµενη από την Οδηγία και εισάγεται
νέα περίπτωση γ΄ για την τυποποίηση ως επιβαρυντικής
περίστασης της εκµετάλλευσης ορισµένης ιδιότητας από το δράστη ή ορισµένης θέσης του θύµατος (περίπτωση β΄ άρθρο 9). Οι τροποποιήσεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες ρυθµίσεις του Ποινικού Κώδικα για
τον κίνδυνο ζωής αλλά και για τον προσδιορισµό του κύκλου των προσώπων που εκµεταλλεύονται µια ιδιότητα
τους ή µια ιδιαίτερη κατάσταση του θύµατος (άρθρο 342
παράγραφος 2 του ΠΚ). Τέλος, µε διορθωτική παρέµβαση στην ισχύουσα παράγραφο 4 του άρθρου 348Α του
ΠΚ επιχειρείται ευθυγράµµιση των πλαισίων της απειλούµενης χρηµατικής ποινής µε τη βαρύτητα της πράξης. Αυτό επιβάλλεται, διότι υπό την ισχύουσα µορφή το
πλαίσιο της χρηµατικής ποινής για το έγκληµα της παραγράφου 2 κυµαίνεται από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ενώ για τη διακεκριµένη µορφή του
εγκλήµατος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 348Α του ΠΚ το αντίστοιχο πλαίσιο δεν µπορεί
κατά ανώτατο όριο να ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες ευρώ.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 προστίθεται
νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 348Α ΠΚ προκειµένου να
ποινικοποιηθεί η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως η Οδηγία 2011/93/ΕΕ
απαιτεί (άρθρο 5 παράγραφος 3). Διευκρινίζεται βέβαια
ότι δεν ποινικοποιείται γενικά η απλή θέαση αλλά, για τη
στοιχειοθέτηση του συγκεκριµένου εγκλήµατος, απαιτείται ρητά η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο
υλικό, στοιχείο που προκύπτει από την καταβολή σχετικού αντιτίµου ή την κατά συνήθεια τέλεση της πράξης,
µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα κριτήρια αυτά για τη θεµελίωση του εκούσιου
χαρακτήρα της απόκτησης πρόσβασης σε τέτοιο υλικόκαι άρα τη στοιχειοθέτηση αξιόποινης πράξης- απαριθµούνται ενδεικτικά στο σηµείο 18 του προοιµίου της Οδηγίας. Η εθνική µας έννοµη τάξη, όταν εισήγαγε στον
ΠΚ το άρθρο 348Α, επέλεξε την εισαγωγή του αξιοποίνου της πορνογραφίας, εφόσον αυτή γίνεται από κερδοσκοπία και αφορά στους ανήλικους, κατά τη ρητή διατύπωση της εισηγητικής εκθέσεως επί του σχεδίου του µεταγενέστερου ν. 3064/2002 (σηµείο 13). Η θεωρία άλλωστε επισηµαίνει ορθά ότι η απλή θέαση του πορνογραφικού υλικού π.χ. σε µια οθόνη Η/Υ ή ενός κινητού τηλεφώνου, δεν αποτελεί πραγµατική εξουσίαση επί του υλικού φορέα των ηλεκτρονικών δεδοµένων ή επ' αυτού και
δε µπορεί να θεωρείται κατοχή, ενώ ακόµα και το άνοιγµα µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αρχείου
που περιέχει (µη εµφανώς) τέτοιο υλικό δε συνιστά κατοχή του, αφού ακόµη και αν θεωρηθεί πράξη εξουσίασης, δεν καλύπτεται από σχετικό δόλο (βλ. Μ.ΚαιάφαΓκµπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας,
ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ. 168-169).
Άρθρο 9
(Άρθρο 6 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση τροποποιείται η ήδη υφιστάµενη διάταξη του άρθρου 348Β ΠΚ, η οποία προστέθηκε
µε το άρθρο 4 του κεφαλαίου Α του ν. 3727/2008, σε
συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του άρθρου 23 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2007 για την
προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία κύρωσε η χώρα µας

µε τον ίδιο νόµο. Η διάταξη αυτή καλύπτει την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς λόγους, αποδίδεται σε διεθνές επίπεδο µε τον όρο «grooming», και µάλιστα µέσω της
χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίως του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, στα οποία οι ανήλικοι
έχουν διαρκώς αυξανόµενη πρόσβαση. Με τις επερχόµενες τροποποιήσεις τυποποιείται ως αξιόποινη η προσέλκυση ανηλίκου κάτω των δεκαπέντε ετών από ενήλικο, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται ως αναγκαία η µεσολάβηση και άλλου ενηλίκου, όπως µέχρι τώρα προέβλεπε η
νοµοτυπική µορφή της διάταξης. Η προσέλκυση θα πρέπει να γίνεται µε σκοπό την τέλεση των εγκληµάτων των
άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α ΠΚ σε βάρος
του ανήλικου, απαιτούνται δηλαδή συγκριµένα σκοπούµενα εγκλήµατα και δεν διευρύνεται γενικά το αξιόποινο, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 της Οδηγίας (σηµείο 19 του προοιµίου).
Ακόµη, αντικαθίσταται η φράση της ισχύουσας διατύπωσης του άρθρου 348Β ΠΚ «πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικηµάτων αυτών» µε τη φράση «πράξεις
που οδηγούν σε µια τέτοια συνάντηση», η οποία προσδιορίζει τις περαιτέρω πράξεις που πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση προς τον ανήλικο για συνάντηση. Όπως ορθά είχε επισηµανθεί στην αιτιολογική έκθεση του
ν. 3727/2008, µε τον οποίο εισήχθη το άρθρο 348Β στον
ΠΚ, για να είναι η συµπεριφορά αυτή αξιόποινη: «η πρόταση αυτή ακολουθείται από ουσιαστικές πράξεις που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση. Για την έννοια των ουσιαστικών πράξεων που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες, όπως για παράδειγµα ο δράστης να έχει µεταβεί στο σηµείο συνάντησης». Αυτό απαιτεί τόσο το γράµµα της Οδηγίας (άρθρο 6 παράγραφος 1) όσο και το γράµµα της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν είχε αποτυπωθεί έως σήµερα στη διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Σχετικές επισηµάνσεις είχαν αποτυπωθεί και από τη θεωρία
για την εν λόγω διάταξη (βλ. Μ. Καιάφα- Γκµπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ
ΞΒ/2012, σελ. 170).
Άρθρο 10
(Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση εισάγεται νέο άρθρο 348Γ
στον Ποινικό Κώδικα προκειµένου η εθνική έννοµη τάξη
να εναρµονιστεί µε την επιλογή της Οδηγίας για θέσπιση
αξιοποίνου των πράξεων που συνδέονται µε πορνογραφικές παραστάσεις. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης
προσέγγισης που επιχειρεί για σοβαρά αδικήµατα (σηµείο 6 του προοιµίου), όπως η σεξουαλική εκµετάλλευση
ανηλίκων (άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6, 7 της Οδηγίας), η
σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 3 της Οδηγίας)
και η παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 της Οδηγίας), η Οδηγία 2011/93/ΕΕ οριοθετεί εννοιολογικά τις «πορνογραφικές παραστάσεις» και θέτει στο επίκεντρο της έννοιας αυτών την οργανωµένη απευθείας έκθεση ανηλίκων (είτε σε ζωντανή -«live»- παράσταση είτε δια σύγχρονων µέσων επικοινωνίας- όπως «skype»), η οποία είναι προορισµένη για ακροατήριο. Περιεχόµενο της έκθεσης αυτής συνιστά η προβολή είτε ανηλίκου που επιδίδεται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (πραγµατικές ή εικονικές), είτε των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος
αυτού µε τρόπο που να προκαλεί γενετήσια διέγερση.
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Στην έννοια της οργανωµένης έκθεσης είναι προφανές
ότι εµπίπτει η απευθείας έκθεση του ανηλίκου, η οποία
µπορεί να γίνεται είτε ενώπιον κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόµενης τεχνολογίας, είτε µέσω της
τεχνολογίας αυτής µε απευθείας µετάδοση που δεν αποτυπώνεται σε υλικό φορέα (οπότε και θα συνιστούσε
υλικό παιδικής πορνογραφίας). Συνεπώς, σύµφωνα µε
τον ανωτέρω ορισµό, για τη στοιχειοθέτηση του εν λόγω
αδικήµατος, δεν είναι απαραίτητη οποιουδήποτε είδους
άµεση προσωπική επικοινωνία του εκτιθέµενου ανηλίκου
µε τους θεατές ή των θεατών µεταξύ τους (σηµείο 8 του
προοιµίου).
Οι τυποποιούµενες µε το άρθρο αυτό αξιόποινες συµπεριφορές αφορούν στην εξώθηση, υπό οποιαδήποτε
µορφή, ή στην παράσυρση του ανηλίκου για συµµετοχή
σε τέτοιου είδους παραστάσεις, στη διοργάνωση αυτών,
αλλά και στην εν γνώσει, µετά από καταβολή αντιτίµου,
παρακολούθησή τους. Όταν, για την τέλεση των ανωτέρω συµπεριφορών, γίνεται χρήση εξαναγκαστικών ή βίαιων µέσων ή επιδιώκεται από αυτές οικονοµικό όφελος,
θεσπίζεται στο προς εισαγωγή στον ΠΚ άρθρο επιβαρυντική περίσταση. Τέλος, για τη διαµόρφωση των πλαισίων της απειλούµενης ποινής λαµβάνεται υπόψη ως
κριτήριο η ηλικία του ανηλίκου κατά το χρόνο τέλεσης
της πράξης, σε συµφωνία τόσο µε τα ήδη ισχύοντα στην
εθνική έννοµη τάξη (339 ΠΚ), όσο και µε τις αντίστοιχες
προβλέψεις του άρθρου 4 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα,
για τη διαµόρφωση του πλαισίου της απειλούµενης ποινής λαµβάνεται υπόψη η απαξία της κάθε συµπεριφοράς
και η αντίστοιχη µε αυτή πρόβλεψη της Οδηγίας, ώστε εκείνος που παρακολουθεί τέτοια παράσταση να τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρο 11
(Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση αντικαθίσταται το τέταρτο
άρθρο του ν. 3625/2007 προκειµένου να συµπληρωθούν
οι ισχύουσες διατάξεις για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων που εµπλέκονται σε αδικήµατα σεξουαλικής
κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής
πορνογραφίας. Η ρύθµιση αυτή δεν είναι νεοπαγής,
καθώς τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν στην ελληνική
νοµοθεσία διατάξεις οµοίου περιεχοµένου, σε εκπλήρωση διεθνών συµβατικών µας υποχρεώσεων, όπως το
άρθρο 41 του ν. 3251/2004 (οργανωµένο έγκληµα),
το άρθρο 10 του ν. 3560/2007 (διαφθορά), το άρθρο 51
του ν. 3691/2008 (ξέπλυµα χρήµατος) και το άρθρο 3 του
ν. 4198/2013 (εµπορία ανθρώπων).
Κατά το πρότυπο των προαναφερόµενων διατάξεων
για την ευθύνη των νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, το παρόν άρθρο δεν περιορίζεται στις πράξεις
που τελούνται «προς όφελος» αυτών, όπως προβλέπεται στην Οδηγία. Καλύπτει επιπλέον όλες τις περιπτώσεις αδικηµάτων που τελέσθηκαν «µέσω ή προς όφελος
ή για λογαριασµό» νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων από φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων, καθώς
και τις περιπτώσεις αδικηµάτων που η τέλεσή τους κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου ενός
τέτοιου προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή της ύπαρξης
σκοπού προσπορισµού οποιουδήποτε οφέλους υπέρ του
νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων. Οι διοικη-

τικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
µπορούν δε να είναι: α) πρόστιµο από 20.000 έως
3.000.000 ευρώ, β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας
λειτουργίας του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων για χρονικό διάστηµα από ένα (1) µήνα έως δύο
(2) έτη ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστηµα, γ) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Καµιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς
προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του
νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων προς παροχή εξηγήσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Α΄ 45). Για την επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη ιδίως
η βαρύτητα της παράβασης, η έκταση της βλάβης που
αυτή προκάλεσε, ο βαθµός της υπαιτιότητας και η οικονοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων, καθώς και η τυχόν υποτροπή τους, λαµβανοµένων υπόψη των προβλέψεων του νόµου για τη
διάλυση των σωµατείων (βλ. άρθρο 12 παράγραφοι 2 και
3 του Συντάγµατος και άρθρα 103-105 Α.Κ.), ενώ η επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόµενων
στο παρόν άρθρο φυσικών προσώπων. Τέλος, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στο Κράτος, στα δηµόσια νοµικά πρόσωπα κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Το είδος των επιβαλλόµενων σε νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων κυρώσεων καθορίζεται σε συµφωνία
µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, αλλά και της
βασικής αρχής του ποινικού συστήµατος της χώρας µας,
κατά την οποία η ποινική ευθύνη είναι προσωπική.
Άρθρο 12
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση τροποποιείται η παράγραφος
4 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ΚΠΔ),
σε εναρµόνιση µε το άρθρο 14 της Οδηγίας, ώστε να είναι εφικτή η υπό προϋποθέσεις αναστολή της ποινικής
δίωξης και για τα θύµατα των εγκληµάτων της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ)
και των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ). Η προσθήκη των συγκεκριµένων αδικηµάτων κρίθηκε απαραίτητη διότι, προκειµένου
το θύµα να κάνει χρήση των προβλεπόµενων στο άρθρο
187Β παράγραφος 3 ΠΚ µέτρων επιείκειας, θα πρέπει να
καταγγείλει το ίδιο τις σε βάρος του τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις. Ειδικά όµως για την ευαίσθητη ηλικία
της ανηλικότητας και δεδοµένης της απαξίας των αναφεροµένων στο άρθρο 59 παράγραφος 4 ΚΠΔ εγκληµάτων, η αναβολή της άσκησης ποινικής δίωξης δεν µπορεί
να εξαρτάται από την καταγγελία του παθόντα. Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο, ο νοµοθέτης µε το ν. 3875/2010
(άρθρο πέµπτο παράγραφος 1) προσέθεσε την παράγραφο 4 στο άρθρο 59 ΚΠΔ, καθιερώνοντας ως υποχρεωτική την αναβολή της άσκησης ποινικής δίωξης στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε αντίθεση µε το άρθρο 187Β
ΠΚ µε το οποίο αναγνωρίζεται στον εισαγγελέα πληµµε-
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λειοδικών η δυνητική ευχέρεια για προσωρινή αποχή από την ποινική δίωξη.
Άρθρο 13
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθµιση τροποποιείται η παράγραφος
1 του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(ΚΠΔ), σε εναρµόνιση µε το άρθρο 20 της Οδηγίας. Ειδικότερα προστίθενται στην ήδη υφιστάµενη διάταξη τα εγκλήµατα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), ώστε η
προβλεπόµενη δυνατότητα εξέτασης των ανήλικων θυµάτων να παρέχεται και στις περιπτώσεις των αδικηµάτων αυτών.
Άρθρο 14
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
Με το παρόν άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ανακριτικών πράξεων που διαλαµβάνονται
στο άρθρο 253Α του ΚΠΔ και στα αναφερόµενα στο παρόν σχέδιο νόµου εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποίησης
και εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας,
προκειµένου οι αρµόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη
των ανωτέρω αδικηµάτων αρχές να έχουν στη διάθεσή
τους αποτελεσµατικά ερευνητικά εργαλεία. Η επιλογή
αυτή δικαιολογείται από την δυσκολία των παιδιών να
καταγγείλουν τις σε βάρος τους αξιόποινες πράξεις αλλά και από την ανωνυµία των δραστών στο διαδίκτυο
(σηµείο 26 του προοιµίου). Επίσης, η απαξία των πράξεων αυτών αλλά και η σοβαρότητά τους επιτάσσει τον εξοπλισµό των αρµόδιων αρχών µε τα καταλληλότερα επιβοηθητικά εργαλεία προκειµένου να αντιµετωπίζονται
αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα τα εγκλήµατα αυτά
και να προστατεύεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
ευαίσθητη παιδική ηλικία.
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
Με το άρθρο αυτό επέρχεται τροποποίηση του άρθρου
4 παράγραφος 1 του ν. 2225/1994, µε την εισαγωγή των
εγκληµάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόµου, στο εδάφιο α΄ του ανωτέρω άρθρου, ούτως ώστε να καθίσταται
δυνατή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και στις
περιπτώσεις τέλεσης των ανωτέρω εγκληµάτων.

σιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), καθώς και το έγκληµα του βιασµού ανηλίκου (άρθρο 336
ΠΚ σε βάρος ανηλίκου), ώστε τα προβλεπόµενα µε το
ν. 3064/2002 µέτρα προστασίας των θυµάτων των αναφεροµένων στο νόµο αυτό εγκληµάτων να εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις των θυµάτων των προστιθέµενων αδικηµάτων. Ειδικότερα τα µέτρα αυτά αφορούν
στην προστασία έννοµων αγαθών των θυµάτων εφόσον
αυτά απειλούνται από άµεσο κίνδυνο, στην κοινωνική υποστήριξη των θυµάτων µε την παροχή στέγης, διατροφής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής
στήριξης, στη νοµική αρωγή των θυµάτων και στην ένταξή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και στη δυνατότητα αναστολής
της απέλασης των αλλοδαπών θυµάτων και του ασφαλούς και αξιοπρεπούς επαναπατρισµού τους.
Άρθρο 17
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 τροποποιούνται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1 του
ν. 3811/2009, µε την προσθήκη σε αυτά των εγκληµάτων
σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και παιδικής πορνογραφίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόµου, έτσι ώστε, σε εναρµόνιση µε τη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφοι 1, 2, 4,
5 και 6 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, και τα θύµατα των ανωτέρω εγκληµάτων να έχουν πρόσβαση στα προβλεπόµενα από τον παραπάνω νόµο προγράµµατα αποζηµίωσης.
Η συγκεκριµένη τροποποίηση του ν. 3811/2009 καθίσταται αναγκαία, καθόσον τα ανωτέρω εγκλήµατα µπορεί να
τελεστούν χωρίς τη χρήση βίας ή απειλής βίας (στοιχείο
απαραίτητο κατά τη θέσπιση του ν. 3811/2009, όπως άλλωστε προκύπτει και από τον τίτλο του συγκεκριµένου
νόµου: «Αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµάτων βίας από
πρόθεση», αλλά µε την εκµετάλλευση της ευάλωτης θέσης του θύµατος ή µε την απόσπαση της συναίνεσης του
θύµατος αυτού ή ακόµα και µε τη κατάχρηση από το δράστη µιας ορισµένης ιδιότητας ή θέσης.
Με τις επόµενες δύο παραγράφους τροποποιούνται οι
υφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του
ν. 3226/2004 και του άρθρου 173 παράγραφος 5 του
ΚΠολΔ, ώστε να περιλάβουν στον κύκλο των δικαιούχων
και τα θύµατα των εγκληµάτων του άρθρου 348Β και του
νεοεισαχθέντος άρθρου 348Γ του ΠΚ. Η προσθήκη αυτή
υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 20 παράγραφος 2
της Οδηγίας.
Άρθρο 18
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)

Άρθρο 16
(Άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας)
Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται η παράγραφος 1
του άρθρου 12 και το άρθρο 13 του ν. 3064/2002, καθώς
και το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση του νόµου αυτού
εκδοθέντος π.δ. 233/2003 αντίστοιχα, σε εναρµόνιση µε
τα άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας. Συγκεκριµένα προστίθενται στις ήδη υφιστάµενες διατάξεις τα εγκλήµατα της
αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 παράγραφοι 1 και 4
ΠΚ), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 παράγραφοι 1 και 2 ΠΚ), προσέλκυσης παιδιών για γενετή-

Το παρόν άρθρο περιγράφει τα µέτρα που λαµβάνονται κατά των ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν
παιδική πορνογραφία (κατάργηση ιστοσελίδας, προσωρινή απενεργοποίηση του ονόµατος χώρου, φραγή της
πρόσβασης σε ιστοσελίδα). Ο όρος «διάδοση» δεν είναι
ταυτόσηµος µε τον όρο «περιεχόµενο» ιστοσελίδας αφού µία ιστοσελίδα –«web page»- µπορεί να περιέχει µόνο κατάλογο διευθύνσεων άλλων ιστοσελίδων που περιέχουν παιδική πορνογραφία.
Η επιβολή των συγκεκριµένων µέτρων γίνεται µε κριτήριο του αν η επίµαχη ιστοσελίδα φιλοξενείται στη Ελ-
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λάδα, οπότε επιβάλλεται η κατάργησή της. Αν όµως δεν
προκύπτει ότι η επίµαχη ιστοσελίδα φιλοξενείται στην
Ελλάδα ή όχι, βρίσκεται δε σε χώρο ή υποχώρο ονοµάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, τότε επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόµατος
χώρου. Ενώ, αν η ιστοσελίδα αυτή δεν φιλοξενείται
στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο ονοµάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, επιβάλλεται η φραγή της πρόσβασης σε αυτή.
Επιπρόσθετα, µε βάση την ανωτέρω διαβάθµιση επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Α) Εάν η ιστοσελίδα φιλοξενείται εντός Ελλάδος και
εντοπισθεί ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας -«hosting
provider»-, η αρµόδια αρχή διατάσσει την κατάργηση της
ιστοσελίδας από τον εν λόγω πάροχο. Με αυτό τον τρόπο, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας και δεν χρειάζεται η εφαρµογή άλλων εκ των προβλεπόµενων µέτρων στην συγκεκριµένη
περίπτωση.
Β) Εάν η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται εντός Ελλάδος
ή δεν µπορεί να διαπιστωθεί πού φιλοξενείται και το όνοµα χώρου αυτής -«domain name»- έχει κατάληξη «.gr»
ή ανήκει σε άλλο χώρο που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η
απενεργοποίηση ή κατάργηση της ιστοσελίδας µπορεί
να γίνει µε απενεργοποίηση ή κατάργηση του ονόµατος
χώρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µέχρι σήµερα, διαχειρίζεται µόνο τα
ονόµατα χώρου µε κατάληξη «.gr» , σύµφωνα όµως µε
το άρθρο 12 περίπτωση κδ΄ του ν. 4070/2012, η Ε.Ε.Τ.Τ.
µπορεί να ρυθµίζει και τα θέµατα ονοµάτων οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου που θα χορηγηθεί στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, η αρµόδια αρχή διατάσσει την
κατάργηση του ονόµατος χώρου µε κατάληξη «.gr» ή άλλου χώρου που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ.. Η συγκριµένη
ρύθµιση µπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση ιστοσελίδων
που φιλοξενούνται εκτός Ελλάδος, αλλά τα ονόµατα
χώρου τα διαχειρίζεται η Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η
νοµοθεσία εναρµονίζεται πλήρως µε το άρθρο 25 της Οδηγίας, το οποίο ζητά από τα κράτη - µέλη να µεριµνήσουν για τη λήψη µέτρων για κατάργηση τέτοιου είδους
σελίδων που φιλοξενούνται εκτός του εδάφους τους
(σηµείο 47 του προοιµίου).
Γ) Στις περιπτώσεις που η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται
στην Ελλάδα και το όνοµα χώρου δεν έχει κατάληξη
«.gr», το µόνο µέτρο που µπορεί να ληφθεί είναι η φραγή
της πρόσβασης σε αυτή τη σελίδα από χρήστες εντός
Ελλάδας.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις της προσωρινής απενερ-

γοποίησης του ονόµατος χώρου ή της φραγής της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, παρέχεται, µε την παρούσα ρύθµιση, δικαίωµα προσφυγής στον κάτοχο της επίµαχης ιστοσελίδας ή του ονόµατος χώρου. Με τον τρόπο αυτό
η νοµοθεσία µας εναρµονίζεται µε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 της Οδηγίας, που προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ειδικά στην περίπτωση λήψης των δύο προαναφεροµένων µέτρων («προσωρινή απενεργοποίηση του ονόµατος χώρου», «φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα»).
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

ταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται µέχρι την ενηλικίωση του θύµατος και για ένα έτος µετά, εφόσον πρόκειται για πληµµέληµα, και για τρία έτη µετά,
εφόσον πρόκειται για κακούργηµα.»

Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 6
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εναρµονίζεται η
ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ
του Συµβουλίου.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β του Ποινικού
Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληµατική οργάνωση του
άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α, 348Α,
348Β, 348Γ, 349 και 351, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιµη, µπορεί, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει
προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του
νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε αµοιβή
προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής
τους σε εγκληµατικές δραστηριότητες, εφόσον η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν παθόντες των αδικηµάτων των άρθρων 323Α,
348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351, µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η
καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική
δίωξη γίνεται οριστική.
4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα
στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351 ή που τελέσθηκαν από εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187,
µπορεί, µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και
έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται µέχρι
να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών.»

Άρθρο 2
(Άρθρο 17 παρ. 3 της Οδηγίας)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όταν η πράξη τελείται µέσω διαδικτύου ή άλλου
µέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται
πρόσβαση στα συγκεκριµένα µέσα, ανεξάρτητα από τον
τόπο εγκατάστασής τους.»
Άρθρο 3
(Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας)
Η περίπτωση η΄ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«η) πράξη δουλεµπορίου, εµπορίας ανθρώπων, σωµατεµπορίας, διενέργειας ταξιδιών µε σκοπό την τέλεση
συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, βιασµού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, σε βάρος ανηλίκου, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε
ασέλγεια σε βαθµό κακουργήµατος, πορνογραφίας ανηλίκων, πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, µαστροπείας σε βάρος ανηλίκου ή ασέλγειας µε ανήλικο έναντι
αµοιβής».
Άρθρο 4
(Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας)
Στην παρ. 1 του άρθρου 67 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη
πράξη των άρθρων 336, 338 παράγραφος 1, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που
τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο µπορεί να
επιβάλει στον καταδικασµένο την απαγόρευση άσκησης
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή
περιλαµβάνει τακτικές επαφές µε ανηλίκους, για χρονικό διάστηµα ενός µέχρι πέντε ετών.»
Άρθρο 5
(Άρθρο 15 παρ. 2 της Οδηγίας)
Η παρ. 6 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσµία παραγραφής των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 343,
345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α, ό-

Άρθρο 7
(Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας)
Η παρ. 4 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο να γίνει µάρτυρας συνουσίας ή άλλης γενετήσιας πράξης, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ακόµα κι αν ο ανήλικος δεν συµµετέχει σε αυτές. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου όταν ο ανήλικος γίνεται µάρτυρας γενετήσιας
κακοποίησης.»
Άρθρο 8
(άρθρα 2, 5 παράγραφος 3 και 9 της Οδηγίας)
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή
µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση
των παραπάνω πράξεων, µέσω της τεχνολογίας των
πληροφοριών και επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.
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3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των
προηγούµενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση
ή η πραγµατική ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή
άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή
µε ανήλικο.
4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ:
α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της
ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωµατικής
δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε
την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε
σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής
πορνογραφίας είναι ένα από τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν η πράξη των περιπτώσεων β΄ ή γ΄ είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική
ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιµο ή ενεργώντας κατά συνήθεια, αποκτά πρόσβαση
σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω της τεχνολογίας
των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.»
Άρθρο 9
(Άρθρο 6 παρ. 1 της Οδηγίας)
Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όποιος µε πρόθεση, µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν
συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει αυτόν ή
τρίτον, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικηµάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ή 348Α, όταν η
πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που
οδηγούν σε µια τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα
χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.»
Άρθρο 10
(Άρθρο 4 παράγραφοι 1,2, 3 και 4 της Οδηγίας)
Μετά το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 348Γ ως εξής:
«Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων
1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να
συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργα-

νώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα
δεκατέσσερα και µέχρι τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και δ)αν ο παθών συµπλήρωσε τα
δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην
οποία συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του προηγούµενου εδαφίου µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Η τέλεση των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου µε τη χρήση εξαναγκασµού ή βίας ή απειλής,
προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις, ή η επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από αυτές, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των
προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών:
α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική
πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή
β) των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει
του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.»
Άρθρο 11
(Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Το άρθρο τέταρτο του ν. 3625/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 336, 338,
343, 345, 346, 347 ή 349, εφόσον ο παθών είναι ανήλικος, ή των άρθρων 323Α παρ. 4 εδάφιο α΄, 324, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β,
348Γ, 351 παρ. 4 εδάφιο α΄ και 351Α του Ποινικού Κώδικα τελέσθηκε, µέσω ή προς όφελος ή για λογαριασµό
νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων, από φυσικό
πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι
ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο από 20.000 έως 3.000.000 ευρώ,
β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας τους
για χρονικό διάστηµα από ένα (1) µήνα έως δύο (2) έτη ή
απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστηµα,
γ) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή των
νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα για το ίδιο διάστηµα. Το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄ επιβάλλεται πάντοτε ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις των περι-
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πτώσεων β΄ και γ΄ µπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα
και εφόσον πρόκειται περί σωµατείων ή ενώσεων προσώπων, η υποτροπή µπορεί να έχει ως συνέπεια τη διάλυσή τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό την
εξουσία του κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, µέσω ή προς
όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου ή ενώσεως
προσώπων, επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο από 10.000 έως 1.000.000 ευρώ,
β) οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
προηγούµενης παραγράφου κυρώσεις για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) ηµέρες έως έξι (6) µήνες.
3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπ’ όψιν ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο
βαθµός της υπαιτιότητας, η οικονοµική επιφάνεια του
νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων και η τυχόν υποτροπή τους.
4. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική
ή ποινική ευθύνη των αναφεροµένων σε αυτές φυσικών
προσώπων. Καµιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως 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 στις παραγράφους 1 και 2 και προκειµένου να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποστέλλουν σε αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.
5. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής του παραπεφθέντος οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ανακαλούνται.
6. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν
εφαρµόζονται στο Κράτος, στους φορείς δηµόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.»
Άρθρο 12
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες
πράξεις της παράνοµης εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαµονής ή άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για
άλλο πρόσωπο, της παράνοµης εργασίας και της πορνεί-

ας που φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύµα εγκλήµατος
των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 348Β, 348Γ, 349,
351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005, εξαιτίας της σε βάρος του συµπεριφοράς του δράστη των
ανωτέρω πράξεων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύµατος έως το τέλος της ποινικής
δίωξης για το έγκληµα που τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών.»
Άρθρο 13
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
Η παρ. 1 του άρθρου 226 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ.
4, 323Β εδάφιο α΄, 324, 336, 337 παράγραφοι 3 και 4,
338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β,
348Γ, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς
και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του
ν. 3386/2005 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς
να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων
204 έως 208. Η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το
σκοπό αυτόν και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.»
Άρθρο 14
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
1. Ο τίτλος του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισµένων εγκληµάτων».
2. 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 187Α, 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, 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), όπως ισχύει, και στην παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως ισχύει, 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), όπως ισχύει,
γ) άρσης του απορρήτου, µε την τήρηση των εγγυήσε-
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ων 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), όπως ισχύει,
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), όπως ισχύει 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), όπως ισχύει.
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, 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 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 15
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργηµάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παράγραφοι 1, 2, 135Α, 137Α,
137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παράγραφος 2,
150, 151, 157 παρ. 1, 159 παρ. 3, 168 παρ. 1, 187 παράγραφοι 1, 2, 187Α παράγραφοι 1 και 4, 207, 208 παρ. 1,
235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 270, 272, 275 περίπτωση β΄, 291 παρ. 1
περιπτώσεις β΄ και γ΄, 299, 322, 323A παράγραφοι 1, 2,
4, 5 και 6, 324 παράγραφοι 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παρ. 4,
348Γ παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄, 349 παράγραφοι 1
και 2, 351 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ και 3, 374, 380, 385 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα,
β) τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30, 46, 47, 59, 140 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα,
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013,
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ΄ του ν. 2960/2001,
στ) το άρθρο 3 περίπτωση ιε΄ του ν. 3691/2008, σε συνδυασµό µε το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του
ν. 3691/2008,

θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκληµα της παραχάραξης νοµίσµατος κατά το άρθρο
211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήµατα των παραγράφων 1 περίπτωση γ΄ και 4 του
άρθρου 339, της παρ. 3 του άρθρου 342, του άρθρου 348,
των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της παρ. 1 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου
348Γ και της παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 351Α του
Ποινικού Κώδικα.»
Άρθρο 16
(Άρθρο 18 και 19 της Οδηγίας)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3064/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ανήλικο θύµα του εγκλήµατος του άρθρου 336
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στα θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1
και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349,
351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87
παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) παρέχεται προστασία, η οποία αφορά ιδίως την προστασία
της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας και της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας τους, αν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τα αγαθά αυτά.»
2. Το άρθρο 13 του ν. 3064/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και
είναι θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α,
323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2,
348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), επαναπατρίζονται χωρίς να
θίγεται η αξιοπρέπειά τους µε ασφαλή τρόπο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου. Το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στην περίπτωση
του εγκλήµατος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, όταν το θύµα είναι ανήλικος. Για τον επαναπατρισµό των
ανηλίκων θυµάτων απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Εισαγγελέα Ανηλίκων, ύστερα από έκθεση του Επιµελητή Ανηλίκων.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 233/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ανήλικο θύµα του εγκλήµατος του άρθρου 336
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στα θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1
και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349,
351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87
παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 (Α΄212), (εφεξής αποκαλούµενα «θύµατα»), παρέχεται προστασία
και αρωγή, κατά το άρθρο 12 του ν. 3064/2002, καθώς
και κατά τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα.»
Άρθρο 17
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται αρχή µε την ονοµασία «Ελληνική Αρχή
Αποζηµίωσης», η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποφαίνεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, επί των αιτήσεων αποζηµίωσης των θυµάτων ε-
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γκληµάτων βίας από πρόθεση και των άρθρων 323,
323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1
και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα
όταν το θύµα είναι ανήλικος.»
β. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θύµατα εγκληµάτων βίας από πρόθεση ή των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 336 σε βάρος ανηλίκου, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β,
348Γ, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα που έχουν
τελεστεί στην ηµεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή
τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, εύλογης και προσήκουσας
αποζηµίωσης από το Ελληνικό Δηµόσιο.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι νοµικής βοήθειας ως προς τις τυχόν
ποινικές και αστικές αξιώσεις τους είναι και τα θύµατα
των εγκληµατικών πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β εδάφιο α΄, 324, 339, 342, 348Α,
351, 351Α του Ποινικού Κώδικα και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005, καθώς και τα ανήλικα θύµατα των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 336, 338, 343, 345, 346, 347, 348, 348Β, 348Γ και
349 του Ποινικού Κώδικα.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 173 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Στις υποθέσεις που αφορούν σε ενήλικο θύµα των
εγκληµάτων που ορίζονται στα άρθρα 323, 323Α και 351
του ΠΚ ή σε ανήλικο θύµα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο α΄, 324, 336,
338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β,
348Γ, 349 , 351 και 351Α του ΠΚ, ο εναγόµενος προκαταβάλλει τα κατά την κρίση του δικαστή έξοδα και τέλη
του ενάγοντος (θύµατος) έως το ποσό των εξακοσίων
(600) ευρώ.»

ποίησης του ονόµατος χώρου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, το όνοµα χώρου καταργείται. Οι ανωτέρω διατάξεις πρέπει να είναι
ειδικώς και πλήρως αιτιολογηµένες, κοινοποιούνται
στον κάτοχο του ονόµατος χώρου και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και
εκτελούνται αµέσως.
3. Με διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή
του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο εφετείο, διατάσσεται η φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, η οποία δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας µπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του προϊσταµένου της εισαγγελίας
πρωτοδικών ή του προϊσταµένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών. Ο
προϊστάµενος της αρµόδιας εισαγγελίας αποφαίνεται εντός της ίδιας προθεσµίας. Οι εισαγγελικές διατάξεις
πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογηµένες και
κοινοποιούνται στον κάτοχο της ιστοσελίδας, εφόσον έχει εντοπισθεί, και στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί
τις ανωτέρω διατάξεις στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και ζητά την άµεση εφαρµογή
τους και την ενηµέρωση των χρηστών. Πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο νοούνται όλοι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ.,
σύµφωνα µε το ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 18
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Με διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή
του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο εφετείο, διατάσσεται η κατάργηση ιστοσελίδας, η οποία
φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει ή διαδίδει υλικό
παιδικής πορνογραφίας. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι
ειδικώς και πλήρως αιτιολογηµένη, κοινοποιείται στον
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας της εν λόγω ιστοσελίδας
και εκτελείται αµέσως.
2. Με διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή
εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο εφετείο, διατάσσεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόµατος χώρου, για διάστηµα δύο (2) µηνών, σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαπιστωθεί εάν η ιστοσελίδα
που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας,
φιλοξενείται στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και βρίσκεται σε χώρο ή υποχώρο ονοµάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσµίας, µπορεί
ο κάτοχος του ονόµατος χώρου να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του προϊσταµένου της εισαγγελίας πρωτοδικών
ή του προϊσταµένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, ο οποίος εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών αποφαίνεται επί της οριστικής κατάργησης ή της εκ νέου ενεργο-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ι. Στουρνάρας

Δ. Αβραµόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ι. Μιχελάκης

Κ. Χατζηδάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Σ. - Α. Γεωργιάδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. Βρούτσης

Μ. Χρυσοχοΐδης

17
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση χώρου στο διαδίκτυο µε το ανωτέρω περιεχόµενο, καθώς και φραγή πρόσβασης σε ιστοσελίδες που δεν φιλοξενούνται στην Ελλάδα, κατά τα οριζόµενα.
(άρθρο 18)

Χ. Αθανασίου

Ν. - Γ. Δένδιας

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Αριθµ. 78/6/2014

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»
A. Με το υπόψη σχέδιο νόµου µεταφέρεται στο εθνικό
δίκαιο η Οδηγία 2011/93/ΕΕ όσον αφορά στην καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Ειδικότερα:
1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) που αναφέρονται στον
τόπο τέλεσης εγκληµάτων µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου, στα εγκλήµατα που τιµωρούνται πάντα κατά τους
ελληνικούς νόµους, στην απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος εφόσον αυτό περιλαµβάνει επαφή µε ανηλίκους, στην αναστολή παραγραφής εγκληµάτων, στην εφαρµογή µέτρων επιείκειας, στις ποινές µε τις οποίες τιµωρούνται πράξεις αποπλάνησης ανηλίκων και παιδικής
πορνογραφίας (αύξηση προβλεπόµενων χρηµατικών
ποινών, ποινή φυλάκισης).
Περαιτέρω, θεσπίζεται το αδίκηµα πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων το οποίο τιµωρείται κατά περίπτωση µε ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης (ανάλογα µε την ηλικία του ανήλικου θύµατος).
(άρθρα 1-10)
2.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη των νοµικών προσώπων, στην περίπτωση που τελούνται µέσω ή προς όφελος ή για λογαριασµό αυτών ή
ενώσεων προσώπων τα µνηµονευόµενα αδικήµατα. Πάντως, οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στο Κράτος, τους φορείς δηµόσιας εξουσίας και τους διεθνείς
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
β. Προσαρµόζονται προς την προαναφερόµενη Οδηγία επιµέρους διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(π.δ. 258/1986) και λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Προς τούτο, επεκτείνεται και στην περίπτωση
τέλεσης των µνηµονευόµενων αδικηµάτων, η εφαρµογή
των διατάξεων σχετικά µε: i) την άρση του απορρήτου
για τη διακρίβωση εγκληµάτων (ν. 2225/1994), ii) την αρωγή θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, πορνογραφίας, ασέλγειας και µαστροπείας, καθώς και τον επαναπατρισµό αλλοδαπών που διαµένουν παράνοµα στη χώρα και
είναι θύµατα των ανωτέρω εγκληµάτων (ν. 3064/2002
και π.δ. 233/2003), iii) την καταβολή αποζηµίωσης στα
θύµατα των προαναφερόµενων εγκληµάτων από την αρµόδια Αρχή (ν. 3811/2009) και iv) την παροχή νοµικής
βοήθειας (ν. 3226/2004).
(άρθρα 11-17)
3. Προβλέπεται η κατάργηση, µε διάταξη του αρµόδιου
εισαγγελέα, ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας, η

Ενδεχόµενη δαπάνη από την παροχή αρωγής
(ν. 3064/2009), αποζηµίωσης (ν. 3811/2009) και νοµικής
βοήθειας (ν. 3226/2004) σε θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας.
(άρθρα 16 και 17)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και του προϋπολογισµού των φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/2012
(Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη δαπάνη ή/και αύξηση εσόδων κατά περίπτωση από τη θέσπιση νέων ποινών για τα αδικήµατα
που αναφέρονται σε επιµέρους διατάξεις του σχεδίου
νόµου (φυλάκιση, κάθειρξη, χρηµατικές ποινές).
(άρθρα 7, 8 και 10)
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχεδίο νόµου «Καταπολέµηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προκαλείται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενδεχόµενη
δαπάνη από τη θέσπιση νέων ποινών (φυλάκιση, κάθειρξη) για τα µνηµονευόµενα αδικήµατα και από την επέκταση εφαρµογής των διατάξεων περί παροχής αρωγής,
αποζηµίωσης και νοµικής βοήθειας στα θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής
πορνογραφίας.
(άρθρα 7, 8, 10, 16 και 17)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου

