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24 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3625
Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετι−
κά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και
παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις.
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 Προαιρετικό Πρωτόκολλο
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κυρωτικός
ν. 2101/1992, ΦΕΚ 192 Α’) σχετικά με την εμπορία παιδιών,
την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, που
υιοθετήθηκε με το ψήφισμα 54/263 (25 Μαΐου 2000) της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το κείμενο
του οποίου στο πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική
πορνογραφία
Τα Κράτη Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου,
Θεωρώντας ότι, για να επιτευχθούν περαιτέρω οι σκο−
ποί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η
υλοποίηση των διατάξεων της, ιδίως των άρθρων 1,11,
21, 32, 33, 34, 35 και 36, πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα
που απαιτείται να λάβουν τα Κράτη Μέρη προκειμένου
να εξασφαλισθεί η προστασία του παιδιού έναντι της
εμπορίας παιδιών, της παιδικής πορνείας και της παι−
δικής πορνογραφίας,
Θεωρώντας επίσης ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού να
προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και
από την εκτέλεση εργασίας που είναι πιθανό να είναι
επικίνδυνη ή να δυσχεραίνει την εκπαίδευση του παι−
διού ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του παιδιού ή
για τη σωματική, ψυχική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική
ανάπτυξη του,
Ανησυχώντας σοβαρά για τη σημαντική και αυξανό−
μενη διεθνή διακίνηση παιδιών με σκοπό την εμπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνο−
γραφία,
Ανησυχώντας ιδιαίτερα για την ευρέως διαδεδομένη
και συνεχιζόμενη πρακτική του σεξουαλικού τουρισμού,
στην οποία τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή, καθώς
προάγει άμεσα την εμπορία παιδιών, την παιδική πορ−
νεία και την παιδική πορνογραφία,
Αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες ιδιαίτερα ευπαθείς
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, κινδυ−
νεύουν περισσότερο από τη σεξουαλική εκμετάλλευση
και ότι τα κορίτσια εκπροσωπούνται δυσανάλογα στα
σεξουαλικώς εκμεταλλευόμενα άτομα,
Ανησυχώντας για την αυξανόμενη διαθεσιμότητα
παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και σε άλλες
αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, και υπενθυμίζοντας τη
Διεθνή Διάσκεψη για την Καταπολέμηση της Παιδικής
Πορνογραφίας στο Διαδίκτυο που έλαβε χώρα στη Βι−
έννη το 1999, και ιδίως το συμπέρασμα της που καλεί
για την ποινικοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο της πα−
ραγωγής, διάθεσης, εξαγωγής, μετάδοσης, εισαγωγής,
σκόπιμης κατοχής και διαφήμισης της παιδικής πορνο−
γραφίας, και τονίζοντας τη σημασία της στενότερης
συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων και της βιομη−
χανίας του Διαδικτύου,
Πιστεύοντας ότι η εξάλειψη της εμπορίας παιδιών, της
παιδικής πορνείας και της παιδικής πορνογραφίας θα
διευκολυνθεί με την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης
που να αντιμετωπίζει τους παράγοντες που ευνοούν
τις ανωτέρω καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της
υπανάπτυξης, της φτώχειας, των οικονομικών ανομοι−
οτήτων, της άδικης κοινωνικο−οικονομικής διάρθρω−
σης, των δυσλειτουργικών οικογενειών, της έλλειψης
εκπαίδευσης, της αστικής−αγροτικής αποδημίας, της
διάκρισης μεταξύ των φύλων, της ανεύθυνης σεξου−
αλικής συμπεριφοράς των ενηλίκων, των επιβλαβών
παραδοσιακών πρακτικών, των ένοπλων συγκρούσεων
και της διακίνησης παιδιών,
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Πιστεύοντας επίσης ότι απαιτούνται προσπάθειες ευ−
αισθητοποίησης του κοινού για τη μείωση της κατανα−
λωτικής ζήτησης για την εμπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και πιστεύοντας
ακόμη στη σημασία της ενίσχυσης της παγκόσμιας συ−
νεργασίας μεταξύ όλων των φορέων και της βελτίωσης
της επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο,
Σημειώνοντας τις διατάξεις διεθνών νομικών κειμένων
που αφορούν στην προστασία των παιδιών, συμπεριλαμ−
βανομένης της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία
των Παιδιών και τη Συνεργασία για Διακρατικές Υιοθε−
σίες, της Σύμβασης της Χάγης για τα Αστικά Θέματα
της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, της Σύμβασης της
Χάγης σχετικά με τη Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δί−
καιο, την Αναγνώριση, την Εκτέλεση και τη Συνεργασία
σε Θέματα Γονικής Ευθύνης και Μέτρων Προστασίας
των Παιδιών, και της Σύμβασης 182 της Διεθνούς Ορ−
γάνωσης Εργασίας σχετικά με την Απαγόρευση και
την Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χειρότερων
Μορφών Παιδικής Εργασίας,
Ενθαρρυμένα από τη μεγάλη στήριξη για τη Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που καταδεικνύει την
ευρεία δέσμευση που υφίσταται για την προώθηση και
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής των δι−
ατάξεων του Προγράμματος Δράσης για την Πρόληψη
της Εμπορίας Παιδιών, της Παιδικής Πορνείας και της
Παιδικής Πορνογραφίας και τη Δήλωση και την Ημερή−
σια Διάταξη για Δράση που υιοθετήθηκαν στο Παγκό−
σμιο Συνέδριο για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση των
Παιδιών για Εμπορικούς Σκοπούς, που έλαβε χώρα στη
Στοκχόλμη από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου 1996, και
των λοιπών σχετικών διατάξεων και εισηγήσεων των
αρμόδιων διεθνών φορέων,
Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ’ όψιν τη σημασία των πα−
ραδόσεων και των πολιτιστικών αξιών κάθε λαού για την
προστασία και την αρμονική ανάπτυξη του παιδιού,
Συμφώνησαν ως εξής:
Άρθρο 1
Τα Κράτη Μέρη θα απαγορεύσουν την εμπορία παιδιών,
την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:
(α) Εμπορία παιδιών σημαίνει κάθε πράξη ή συναλλαγή
με την οποία ένα παιδί μεταβιβάζεται από οποιοδήποτε
πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε άλλο πρόσωπο έναντι
αμοιβής ή άλλου τιμήματος.
(β) Παιδική πορνεία σημαίνει χρησιμοποίηση ενός παι−
διού σε γενετήσιες δραστηριότητες έναντι αμοιβής ή
άλλου τιμήματος.
(γ) Παιδική πορνογραφία σημαίνει κάθε αναπαράστα−
ση, με οποιοδήποτε μέσο, ενός παιδιού που εμπλέκεται
σε πραγματικές ή προσομοιωμένες γενετήσιες δραστη−
ριότητες, ή οποιαδήποτε αναπαράσταση των γεννητι−
κών οργάνων ενός παιδιού πρωταρχικά για γενετήσιους
σκοπούς.
Άρθρο 3
1. Κάθε Κράτος Μέρος οφείλει να εξασφαλίσει ότι,
τουλάχιστον, οι ακόλουθες πράξεις και δραστηριότητες
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καλύπτονται πλήρως στο ποινικό του δίκαιο, ανεξάρτητα
από το αν τα εν λόγω εγκλήματα τελούνται στο εσωτε−
ρικό ή διεθνώς ή σε μεμονωμένη ή οργανωμένη βάση:
(α) Όσον αφορά στην εμπορία παιδιών, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2:
(i) προσφορά, παράδοση ή αποδοχή, με οποιοδήποτε
μέσο, παιδιού με
σκοπό:
α. τη γενετήσια εκμετάλλευση του παιδιού,
β. τη μεταφορά οργάνων του παιδιού έναντι κέρ−
δους,
γ. τη συμμετοχή του παιδιού σε καταναγκαστική ερ−
γασία
(ii) ανάρμοστη πρόκληση συγκατάθεσης, από μεσολα−
βητή, για την υιοθεσία του παιδιού κατά παράβαση των
ισχυόντων διεθνών κειμένων περί υιοθεσίας.
(β) Προσφορά, λήψη, προμήθεια ή παροχή παιδιού για
παιδική πορνεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
(γ) Παραγωγή, διάθεση, διάδοση, εισαγωγή, εξαγωγή,
προσφορά, πώληση ή κατοχή για τους ανωτέρω σκοπούς
παιδικής πορνογραφίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δι−
καίου ενός Κράτους Μέρους, το ίδιο θα ισχύει για την
απόπειρα τέλεσης και για τη συνενοχή ή συμμετοχή σε
οποιαδήποτε από τις εν λόγω πράξεις.
3. Κάθε Κράτος Μέρος οφείλει να καταστήσει κολά−
σιμα τα εν λόγω εγκλήματα με κατάλληλες κυρώσεις
που λαμβάνουν υπ’ όψιν τη σοβαρή φύση τους.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου
του, κάθε Κράτος Μέρος θα λάβει μέτρα, όπου αρμόζει,
για να θεσπίσει την ευθύνη νομικών προσώπων για τα
εγκλήματα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του πα−
ρόντος άρθρου. Με την επιφύλαξη των νομικών αρχών
του Κράτους Μέρους, η εν λόγω ευθύνη των νομικών
προσώπων μπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική.
5. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα αρμόζοντα νομικά
και διοικητικά μέτρα, για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα
άτομα που εμπλέκονται στην υιοθεσία ενός παιδιού ενερ−
γούν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή νομικά κείμενα.

Μέρος λόγω του ότι το αδίκημα τελέσθηκε από έναν
υπήκοο του.
4. Το παρόν Πρωτόκολλο δεν εμποδίζει την άσκηση
ποινικής δίωξης σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Άρθρο 4

Άρθρο 6

1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα μέτρα που είναι
απαραίτητα για να καθιερώσει τη δικαιοδοσία του επί
των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά−
γραφος 1, όταν τα εγκλήματα τελούνται στην επικράτεια
του ή σε πλοίο ή αεροσκάφος που είναι νηολογημένο
στο εν λόγω κράτος.
2. Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί να λάβει μέτρα που
είναι απαραίτητα για να καθιερώσει τη δικαιοδοσία του
επί των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του
εν λόγω κράτους ή άτομο με συνήθη διαμονή στην
επικράτεια του.
(β) Όταν το θύμα είναι υπήκοος του εν λόγω κρά−
τους.
3. Κάθε Κράτος Μέρος οφείλει να λάβει επίσης τα
μέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει τη δι−
καιοδοσία του επί των ανωτέρω εγκλημάτων σε περί−
πτωση που ο φερόμενος ως δράστης ευρίσκεται στην
επικράτεια του και δεν τον εκδίδει σε άλλο Κράτος

1. Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να παρέχουν μεταξύ τους
τον μεγαλύτερο βαθμό συνδρομής σε σχέση με έρευ−
νες ή ποινικές διαδικασίες ή διαδικασίες έκδοσης που
αφορούν στα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο
3 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής
για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στη
διάθεση τους και είναι απαραίτητα για τη διαδικασία.
2. Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να εκπληρώνουν τις υπο−
χρεώσεις τους, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, σύμφωνα με τις συνθήκες ή άλλες ρυθμίσεις
περί αμοιβαίας νομικής συνδρομής που υφίστανται με−
ταξύ τους. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ή ρυθμί−
σεις, τα Κράτη Μέρη οφείλουν να παρέχουν μεταξύ τους
συνδρομή σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιό τους.

Άρθρο 5
1. Τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά−
γραφος 1 θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στα εγκλήματα
για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση σε κάθε συνθήκη
έκδοσης που υφίσταται μεταξύ Κρατών Μερών και θα
περιλαμβάνονται ως εκδόσιμα εγκλήματα σε κάθε συν−
θήκη έκδοσης που θα συναφθεί μεταγενέστερα μεταξύ
τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στις εν λόγω συνθήκες.
2. Αν ένα Κράτος Μέρος που ορίζει ότι η έκδοση εξαρ−
τάται από την ύπαρξη συνθήκης λάβει αίτηση έκδοσης
από άλλο Κράτος Μέρος με το οποίο δεν έχει συνάψει
συνθήκη έκδοσης, μπορεί να θεωρήσει το παρόν Πρω−
τόκολλο ως νομική βάση για την έκδοση όσον αφορά
στα εν λόγω εγκλήματα. Η έκδοση θα υπόκειται στις
προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του αιτου−
μένου κράτους.
3. Τα Κράτη Μέρη που δεν ορίζουν ότι η έκδοση εξαρ−
τάται από την ύπαρξη συνθήκης θα αναγνωρίζουν ότι
μεταξύ τους για τα εν λόγω εγκλήματα επιτρέπεται
η έκδοση με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που
προβλέπει η νομοθεσία του αιτουμένου κράτους.
4. Τα εν λόγω εγκλήματα πρέπει να θεωρούνται, για
τον σκοπό της έκδοσης μεταξύ Κρατών Μερών, ως τε−
λεσθέντα όχι μόνο στον τόπο που έλαβαν χώρα αλλά
και στις επικράτειες των κρατών που πρέπει να καθιε−
ρώσουν τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με το άρθρο 4.
5. Αν υποβληθεί αίτηση έκδοσης για έγκλημα που
περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και το αι−
τούμενο Κράτος Μέρος δεν εκδώσει ή δεν προτίθεται
να εκδώσει βάσει της εθνικότητας του δράστη, το εν
λόγω κράτος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να υπο−
βάλει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές του με σκοπό
τη δίωξη.

Άρθρο 7
Τα Κράτη Μέρη οφείλουν με την επιφύλαξη των δια−
τάξεων της εθνικής νομοθεσίας τους,
(α) λαμβάνουν μέτρα που προβλέπουν την κατάσχεση
και δήμευση, ως αρμόζει:
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(i) αγαθών, όπως υλικών, περιουσιακών στοιχείων και
άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται για την τέλεση ή
διευκόλυνση των εγκλημάτων βάσει του παρόντος Πρω−
τοκόλλου,
(ii) εσόδων που αποκομίζονται από τα εν λόγω εγκλή−
ματα·
(β) εκτελούν τις αιτήσεις άλλου Κράτους Μέρους για
τη δήμευση ή κατάσχεση των αγαθών ή εσόδων που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) (i).
(γ) λαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στο κλείσιμο,
σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, των χώρων που χρησιμο−
ποιούνται για την τέλεση των εν λόγω εγκλημάτων.

ψυχολογική εκπαίδευση, των προσώπων η εργασία των
οποίων απευθύνεται στα θύματα των εγκλημάτων που
προβλέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο.
5. Τα Κράτη Μέρη, όταν συντρέχει περίπτωση, υιοθε−
τούν μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και ακε−
ραιότητας προσώπων ή οργανισμών που εμπλέκονται
στην πρόληψη, στην προστασία ή στην αποκατάσταση
των θυμάτων των εν λόγω εγκλημάτων.
6. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν μπορεί
να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να θίγει ή να είναι
ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα του κατηγορουμένου
για δίκαιη και αμερόληπτη δίκη.

Άρθρο 8

Άρθρο 9

1. Τα Κράτη Μέρη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για την
προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των
παιδιών−θυμάτων πρακτικών που απαγορεύονται από το
παρόν Πρωτόκολλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
της ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως:
(α) αναγνωρίζοντας την ευπάθεια των παιδιών−θυ−
μάτων και προσαρμόζοντας τις διαδικασίες για την
αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών τους, στις οποί−
ες συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους ως
μαρτύρων·
(β) ενημερώνοντας τα παιδιά−θύματα για τα δικαιώ−
ματα τους, τον ρόλο τους και το πλαίσιο, τον γρόνο
και την πρόοδο της διαδικασίας και την έκβαση των
υποθέσεων τους·
(γ) επιτρέποντας την παρουσίαση και εξέταση των
απόψεων, των αναγκών και των ανησυχιών των παι−
διών−θυμάτων στη διαδικασία, όταν επηρεάζονται τα
προσωπικά τους συμφέροντα, με τρόπο που συνάδει με
τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας·
(δ) παρέχοντας κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης στα
παιδιά−θύματα, σε όλη τη διάρκεια της νομικής διαδι−
κασίας·
(ε) προστατεύοντας, ως αρμόζει, την ιδιωτική ζωή και
την ταυτότητα των παιδιών−θυμάτων και λαμβάνοντας
μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για την απο−
φυγή της ανάρμοστης γνωστοποίησης πληροφοριών
πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της
ταυτότητας των παιδιών−θυμάτων·
(στ) μεριμνώντας, σε κατάλληλες περιπτώσεις, για
την ασφάλεια των παιδιών−θυμάτων, καθώς και για την
ασφάλεια των οικογενειών τους και των μαρτύρων τους,
από εκφοβισμό και αντίποινα·
(ζ) αποφεύγοντας την άσκοπη καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση των υποθέσεων και την εκτέλεση των δι−
ατάξεων ή αποφάσεων που παρέχουν αποζημίωση σε
παιδιά−θύματα.
2. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι η αβεβαιότητα
σχετικά με την πραγματική ηλικία του θύματος δεν
θα εμποδίζει την έγερση ποινικών διαδικασιών, συμπε−
ριλαμβανομένων των ερευνών που αποσκοπούν στον
προσδιορισμό της ηλικίας του θύματος.
3. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι, κατά την αντι−
μετώπιση από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των
παιδιών που είναι θύματα των εγκλημάτων που πε−
ριγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο, θα λαμβάνεται
πρωτίστως υπ’ όψιν το συμφέρον του παιδιού.
4. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφα−
λίσουν την κατάλληλη εκπαίδευση, ιδίως τη νομική και

1. Τα Κράτη Μέρη υιοθετούν ή ενισχύουν, εφαρμόζουν
και διαδίδουν νόμους, διοικητικά μέτρα, κοινωνικές πολι−
τικές και προγράμματα για την πρόληψη των εγκλημά−
των που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των παιδιών
που είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις πρακτικές αυτές.
2. Τα Κράτη Μέρη προαγάγουν την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών,
μέσω ενημέρωσης με όλα τα κατάλληλα μέσα, την εκ−
παίδευση και την κατάρτιση σχετικά με τα προληπτικά
μέτρα και τις επιβλαβείς επιπτώσεις των εγκλημάτων
που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Κατά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει του παρόντος
άρθρου, τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
της κοινότητας και, ιδίως, των παιδιών και των παιδι−
ών−θυμάτων στα εν λόγω προγράμματα ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και σε διεθνές επίπεδο.
3. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα με
σκοπό να εξασφαλίσουν κάθε κατάλληλη αρωγή προς
τα θύματα των εν λόγω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανο−
μένης της πλήρους κοινωνικής επανένταξης τους και
της πλήρους σωματικής και ψυχολογικής ανάρρωσής
τους.
4. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά−
θύματα των εγκλημάτων που περιγράφονται στο παρόν
Πρωτόκολλο θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές
διαδικασίες για την αναζήτηση, άνευ διακρίσεων, απο−
ζημίωσης από τους νομικά υπευθύνους.
5. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
που αποσκοπούν στην αποτελεσματική απαγόρευση
της παραγωγής και διάδοσης υλικού που διαφημίζει
τα εγκλήματα που περιγράφονται στο παρόν Πρωτό−
κολλο.
Άρθρο 10
1. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέ−
τρα για να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία με πολυ−
μερείς, περιφερειακές και διμερείς ρυθμίσεις για την
πρόληψη, ανακάλυψη, διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία
αυτών που ευθύνονται για πράξεις που αφορούν στην
εμπορία παιδιών, στην παιδική πορνεία, στην παιδική
πορνογραφία και στον παιδικό σεξουαλικό τουρισμό.
Τα Κράτη Μέρη προάγουν επίσης τη διεθνή συνεργασία
και συντονισμό μεταξύ των αρχών τους, των εθνικών και
διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών
οργανισμών.
2. Τα Κράτη Μέρη προάγουν τη διεθνή συνεργασία
για να βοηθήσουν τα παιδιά−θύματα στη σωματική και
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ψυχολογική ανάρρωση, στην κοινωνική επανένταξη και
στον επαναπατρισμό τους.
3. Τα Κράτη Μέρη προάγουν την ενίσχυση της διε−
θνούς συνεργασίας για να αντιμετωπισθούν τα αίτια
που βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος, όπως η φτώ−
χεια και η υπανάπτυξη, που συμβάλλουν στο ευάλωτο
των παιδιών ως προς την εμπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία, την παιδική πορνογραφία και τον παιδικό σε−
ξουαλικό τουρισμό.
4. Τα Κράτη Μέρη που έχουν τη δυνατότητα παρέ−
χουν οικονομική, τεχνική ή άλλη συνδρομή μέσω υφι−
σταμένων πολυμερών, περιφερειακών, διμερών ή άλλων
προγραμμάτων.

το Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ έναν μήνα μετά την
ημερομηνία κατάθεσης του δικού του κειμένου επικύ−
ρωσης ή προσχώρησης.
Άρθρο 15

Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν επη−
ρεάζει διατάξεις που συμβάλλουν περισσότερο στην
υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού, οι οποίες
μπορεί να περιέχονται:
(α) στη νομοθεσία ενός Κράτους Μέρους,
(β) στο διεθνές δίκαιο που ισχύει για το εν λόγω
κράτος.

1. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος μπορεί να καταγγείλει
το παρόν Πρωτόκολλο ανά πάσα στιγμή με γραπτή γνω−
στοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, ο οποίος θα ενημερώσει στη συνέχεια τα άλλα
Κράτη Μέρη της Σύμβασης και όλα τα κράτη που υπέ−
γραψαν τη Σύμβαση. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα έτος
μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης
από τον Γενικό Γραμματέα.
2. Η εν λόγω καταγγελία δεν απαλλάσσει το Κράτος
Μέρος από τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος
Πρωτοκόλλου σε σχέση με έγκλημα που έλαβε χώρα
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε
ισχύ η καταγγελία. Η εν λόγω καταγγελία δεν θίγει επί−
σης με κανέναν τρόπο τη συνέχιση της εξέτασης οποι−
ουδήποτε ζητήματος που βρίσκεται ήδη υπό εξέταση
από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού πριν
από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της καταγγελίας.

Άρθρο 12

Άρθρο 16

1. Κάθε Κράτος Μέρος, εντός δύο ετών από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου για το εν λόγω
Κράτος Μέρος, θα υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία θα παρέχει
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρω−
τοκόλλου.
2. Μετά την υποβολή της πλήρους έκθεσης, κάθε Κρά−
τος Μέρος οφείλει να συμπεριλαμβάνει στις εκθέσεις
που υποβάλλει στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 44 της Σύμβασης, οποι−
εσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στην
εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα λοιπά Κρά−
τη Μέρη του Πρωτοκόλλου υποβάλλουν έκθεση κάθε
πέντε χρόνια.
3. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί
να ζητεί από τα Κράτη Μέρη περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλ−
λου.

1. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος μπορεί να προτείνει
τροποποίηση και να την καταθέσει στον Γενικό Γραμ−
ματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας θα
γνωστοποιήσει στη συνέχεια την προτεινόμενη τροπο−
ποίηση στα Κράτη Μέρη, ζητώντας τους να δηλώσουν
αν είναι υπέρ της σύγκλησης διάσκεψης των Κρατών
Μερών, για να εξετασθούν και να ψηφισθούν οι προτά−
σεις. Σε περίπτωση που, εντός τεσσάρων μηνών από την
ημερομηνία της εν λόγω γνωστοποίησης, τουλάχιστον
το ένα τρίτο των Κρατών Μερών είναι υπέρ της εν λόγω
διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλέσει τη
διάσκεψη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε
τροποποίηση που υιοθετείται από την πλειοψηφία των
Κρατών Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη
διάσκεψη, θα υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών για έγκριση.
2. Η τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα τίθεται σε ισχύ
όταν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και γίνει αποδε−
κτή από πλειοψηφία δύο τρίτων των Κρατών Μερών.
3. Όταν μια τροποποίηση τεθεί σε ισχύ, θα είναι δε−
σμευτική για τα Κράτη Μέρη που την αποδέχθηκαν, και
τα λοιπά Κράτη Μέρη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύο−
νται από τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και
τις οποιεσδήποτε προηγούμενες τροποποιήσεις που
έχουν αποδεχθεί.

Άρθρο 11

Άρθρο 13
1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή
από οποιοδήποτε κράτος που είναι μέρος της Σύμβασης
ή την έχει υπογράψει.
2. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση και
είναι ανοικτό για προσχώρηση από οποιοδήποτε κράτος
που είναι μέρος της Σύμβασης ή την έχει υπογράψει. Τα
κείμενα επικύρωσης ή προσχώρησης θα κατατίθενται
στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 14
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες
μετά την κατάθεση του δέκατου κειμένου επικύρωσης
ή προσχώρησης.
2. Για κάθε κράτος που επικυρώνει το παρόν Πρωτό−
κολλο ή προσχωρεί σε αυτό μετά τη θέση του σε ισχύ,

Άρθρο 17
1. Το παρόν Πρωτόκολλο, τα κείμενα του οποίου στην
αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική
γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα αρ−
χεία των Ηνωμένων Εθνών.
2. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα
αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρω−
τοκόλλου σε όλα τα Κράτη Μέρη της Σύμβασης και σε
όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση.
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Άρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις − Προσθήκες στον Ποινικό Κώδικα
1. Η περίπτωση η' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωμα−
τεμπορίας ή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής,
διενέργειας ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσί−
ας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου ή
πορνογραφίας ανηλίκου».
2. Στο άρθρο 113 προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342,
343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351 Α, όταν αυτά
στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την
ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφό−
σον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά,
εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
118 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο παθών έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας
του, το δικαίωμα της έγκλησης έχουν και ο παθών και
ο νόμιμος αντιπρόσωπος του, και μετά τη συμπλήρωση
του 18ου έτους της ηλικίας του το δικαίωμα αυτό το
έχει μόνο ο παθών.»
4. Στο άρθρο 323Α προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Με ισόβια κάθειρξη τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα το θάνατο.»
5. Μετά το άρθρο 323Α προστίθεται άρθρο 323Β ως
εξής:
«Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες
σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πρά−
ξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)
Όποιος οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει, επο−
πτεύει, διαφημίζει ή μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρό−
πο ή μέσο σε διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους
μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων
ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Όποιος με τον παραπάνω
σκοπό μετέχει σε ταξίδια του προηγούμενου εδαφίου
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ανε−
ξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων.»
6. Στο άρθρο 338 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται και
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«2. Όποιος με κατάχρηση των παραπάνω καταστάσε−
ων προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της
γενετήσιας ζωής του με ασελγείς χειρονομίες ή προ−
τάσεις που αφορούν σε ασελγείς πράξεις, τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.»
«3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή πε−
ρισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 339 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«2. Αν στην περίπτωση του στοιχείου γ ' της προηγού−
μενης παραγράφου ο υπαίτιος όταν τέλεσε την πράξη
δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη, το δικαστήριο μπορεί
να του επιβάλει μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά
μέτρα.»
8. Το άρθρο 345 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αιμομιξία
1. Η συνουσία μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας
και κατιούσας γραμμής, τιμωρείται: α) ως προς τους ανι−
όντες με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν ο κατιών
είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας
του, με κάθειρξη αν ο κατιών δεν είχε συμπληρώσει το
δέκατο πέμπτο αλλά όχι το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας του, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν ο κατιών
είναι ενήλικος· β) ως προς τους κατιόντες, με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών γ) μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών
αδελφών, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί μπορούν
να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά το χρόνο της
πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος
της ηλικίας τους.»
9. Το άρθρο 346 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ασέλγεια μεταξύ συγγενών
1. Με τις ποινές του άρθρου 345 παρ. 1 τιμωρείται η
επιχείρηση και κάθε άλλης, πλην της συνουσίας, ασελ−
γούς πράξης που γίνεται μεταξύ των συγγενών που
αναφέρονται στο άρθρο 345.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 345 έχει εφαρμογή
και σε αυτήν την περίπτωση.»
10. Το άρθρο 348Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Πορνογραφία ανηλίκων
1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει,
επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυ−
τήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο
διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει
υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει
πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω
πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό
χιλιάδων ευρώ.
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγο−
ράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογρα−
φίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση
των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή
πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.
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 του σώματος ή μέρους του σώματος
ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετή−
σια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελ−
γούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.
4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου
τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική
ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν
τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια β) αν η
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παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συν−
δέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής
ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουρ−
γίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση
ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση
ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος.
Αν η πράξη της περίπτωσης β' είχε ως αποτέλεσμα
τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή
εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν
δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται
ισόβια κάθειρξη.»
11. Μετά το άρθρο 352 προστίθεται άρθρο 352Α ως
εξής:
«ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη
και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής
1. Όταν το θύμα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορού−
μενος για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή−
σιας ζωής, του κεφαλαίου 19 του Ποινικού Κώδικα, υπο−
βάλλεται σε διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας
κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται μόνον
εφόσον συναινεί ο καθ' ου αφορά αυτή κατά την προδι−
κασία από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται
τακτική ανάκριση, από τον αρμόδιο ανακριτή και κατά
την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.
2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκλημα που αναφέρε−
ται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο υπό
την προϋπόθεση της παραγράφου 1 μπορεί να διατάξει
και την παρακολούθηση προγράμματος ψυχογενετήσιας
θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά το χρόνο έκτι−
σης της ποινής ή ανεξάρτητα από αυτήν.
3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωματικής κατά−
στασης του υποβάλλεται και το ανήλικο θύμα των πράξε−
ων της παραγράφου 1, προκειμένου να κριθεί αν έχει
ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του ανηλίκου θύματος
διατάσσεται κατά την προδικασία από τον αρμόδιο ει−
σαγγελέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον
αρμόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από
το δικαστήριο.
4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανηλίκου
θύματος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το δικαστήριο
διατάσσει την απομάκρυνση του δράστη από το περιβάλ−
λον του θύματος ή την απομάκρυνση του θύματος και
την προσωρινή διαμονή του σε προστατευμένο περιβάλ−
λον, καθώς και την απαγόρευση της μεταξύ δράστη και
θύματος επικοινωνίας.
5. Με διάταγμα, που θα εκδοθεί κατόπιν προτάσεως
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έκδοση του πα−
ρόντος νόμου, θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της
διαγνωστικής εξέτασης και της θεραπείας του θύματος
και του υπόπτου ή του κατηγορουμένου.»
12. Μετά το άρθρο 352Α προστίθεται άρθρο 352Β ως
εξής:
«Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύμα−
τος
Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται
στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως
την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, δημοσιοποιεί με
οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλι−
κου θύματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.»
Άρθρο τρίτο
Τροποποιήσεις − Προσθήκες στον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας
1. Μετά το άρθρο 108 προστίθεται άρθρο 108Α ως
εξής:
«Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπι−
κής και γενετήσιας ελευθερίας
Ο ανήλικος − θύμα των πράξεων που αναφέρονται
στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345,
346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα
έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα
101, 104 και 105 και αν ακόμη δεν παρίσταται ως πολιτι−
κώς ενάγων.»
2. Το εδάφιο α' του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύ−
ρια διαδικασία όσοι:
α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση
ή του δικαστηρίου δεν συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο
έτος της ηλικίας τους.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 226 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Αν ο μάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών,
εκείνος που τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη στην
έκθεση και τις ερωτήσεις που του απευθύνει.»
4. Μετά το άρθρο 226 προστίθεται άρθρο 226Α ως
εξής:
«Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής
και γενετήσιας ελευθερίας
1. Κατά την εξέταση, ως μάρτυρα, του ανήλικου θύμα−
τος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α
παρ. 4,324,336,338, 339,342,343, 345, 346, 347, 348,348Α,
349, 351,351 Ατού Ποινικού Κώδικα, διορίζεται ως πραγ−
ματογνώμων παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και
σε περίπτωση έλλειψης τους ψυχολόγος ή ψυχίατρος,
χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
άρθρων 204−208 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμά−
ζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς
τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους
δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμο−
ποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται
για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάστα−
ση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε
γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της δικογραφίας.
3. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως
και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό
μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή
της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική πα−
ρουσία του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
4. Η γραπτή κατάθεση του ανηλίκου αναγιγνώσκεται
πάντοτε στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροα−
ματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
έτος, μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως.
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5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε
πράξεις της παραγράφου 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγε−
λέας ή οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόε−
δρο του δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν
έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί
συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση
του ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν
τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον
τόπο όπου αυτός βρίσκεται από ανακριτικό υπάλληλο
που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στις περιπτώσεις αυτές.
6. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται ανά−
λογα και επί ανηλίκων θυμάτων των αναφερόμενων
στην παράγραφο 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η
κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνι−
κούς λειτουργούς δήμων ή νομαρχιών.»

3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώ−
σεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγρά−
φους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνο−
νται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθμός
της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού
προσώπου ή της επιχείρησης και οι περιστάσεις της
συγκεκριμένης περίπτωσης.

Άρθρο τέταρτο
Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο πέμπτο
Εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων θυμάτων προσβολής
της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

1. Αν κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 323Α πα−
ράγραφος 4α και 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346,
347, 348Α, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα τελέσθηκε
για λογαριασμό νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,
με υπαιτιότητα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, που
ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου αυτού
του νομικού προσώπου και ασκεί εντός του νομικού
προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται σε:
α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου ή
β) εξουσία λήψεως αποφάσεων εξ ονόματος του νομι−
κού προσώπου ή γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του
νομικού προσώπου, σε αυτό το νομικό πρόσωπο μπορεί
να επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη οι
εξής διοικητικές κυρώσεις : α) προσωρινή αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστη−
μα από έναν μήνα έως δύο έτη ή, αν τέτοια άδεια δεν
προβλέπεται από τον νόμο, προσωρινή απαγόρευση της
άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας για
το ίδιο χρονικό διάστημα, β) αποκλεισμός για το ίδιο
χρονικό διάστημα από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις
ή από δημόσιους διαγωνισμούς, γ) διοικητικό πρόστι−
μο από είκοσι χιλιάδες έως τρία εκατομμύρια ευρώ.
Σε περίπτωση επανάληψης κάποιου από τα ανωτέρω
εγκλήματα επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας ή οριστική απαγόρευση της επιχειρηματι−
κής δραστηριότητας.
2. Αν κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1
τελέσθηκε για λογαριασμό νομικού προσώπου από ένα
ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος, λόγω αμέλειας ενός από
τα διευθυντικά στελέχη της παραγράφου 1 ως προς την
εποπτεία ή τον έλεγχο του ιεραρχικά κατώτερου στελέ−
χους επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) προσωρινή για χρονικό διάστημα από δέκα ημέρες
έως έξι μήνες αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης ή, αν τέτοια άδεια δεν προβλέπεται από
το νόμο, απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής
της δραστηριότητας, β) αποκλεισμός για το ίδιο χρονικό
διάστημα από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις ή από
δημόσιους διαγωνισμούς, γ) διοικητικό πρόστιμο από
δέκα χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο ευρώ.

4. Αν κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1
τελέσθηκε από τρίτο πρόσωπο προς όφελος του νομι−
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στο νομικό πρόσωπο
που ωφελείται επιβάλλονται αναλόγως οι διοικητικές
κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται
η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων των παραγράφων
1 και 2, οι αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης, ως και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πα−
ρόντος άρθρου.

Υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων των πράξεων που ανα−
φέρονται στα άρθρα 323 Α παρ. 4, 324 και στα άρθρα
336, 337, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349,
351, 351Α και 353 ανακρίνονται και εκδικάζονται σε όλους
τους βαθμούς δικαιοδοσίας εντός δύο ετών από την
τέλεση της πράξης ή τη διαπίστωση τέλεσής της.
Άρθρο έκτο
Τροποποιήσεις − προσθήκες στο ν. 3226/2004
και στο άρθρο 173 Κ.Πολ.Δ.
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004 προστίθεται παράγρα−
φος 3 ως εξής:
«3. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι και τα ανήλικα
θύματα των πράξεων που προβλέπονται από τα άρθρα
323Α παρ. 4, 324,336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347,
348, 348Α, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα ως προς
τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 ο τίτλος αντικαθίστα
ται ως εξής:
«Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας και ανηλίκου».
3. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 προστίθεται παράγρα
φος 5 ως εξής:
«5. Εφόσον ο διάδικος είναι ανήλικο θύμα των πράξε−
ων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336,
338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α
του Ποινικού Κώδικα, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής με
διάταξη, το συμβούλιο και το δικαστήριο με απόφαση,
κατά περίπτωση, μπορούν, αν κριθεί αναγκαίο, να του
διορίσουν συνήγορο αυτεπαγγέλτως από τον ειδικό
πίνακα του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3226/2004.»
4. Στο άρθρο 173 Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Στις υποθέσεις που αφορούν σε ανηλίκους θύματα
των πράξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 323Α
παρ. 4, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348,
348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα ο εναγό−
μενος προκαταβάλλει τα κατά την κρίση του δικαστή
έξοδα και τέλη του ενάγοντος (ανηλίκου) έως το ποσό
των εξακοσίων (600) ευρώ.»

5862

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο έβδομο

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3304/2005
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτή−
τως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσι−
ου προσανατολισμού» (ΦΕΚ 16 Α) αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση, η οποία
εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζε−
ται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας
προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού,
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλο−
ντος.»
Άρθρο όγδοο
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/ 1997(ΦΕΚ
50 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζο−
νται στην επεξεργασία δεδομένων η οποία πραγματο−
ποιείται:
α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτή−
των αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών,
β) από τις δικαστικές − εισαγγελικές αρχές και τις υπη−
ρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο
πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπη−
ρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη
βεβαίωση εγκλημάτων, που τιμωρούνται ως κακουργή−
ματα ή πλημμελήματα με δόλο και ιδίως εγκλημάτων κα−
τά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικο−
νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της
προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των
περιουσιακών δικαιωμάτων, παραβάσεων της νομοθεσί−
ας περί ναρκωτικών, επιβουλής της δημόσιας τάξης, ως
και τελουμένων σε βάρος ανηλίκων θυμάτων.

Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με οποιασδήποτε τεχνι−
κής μορφής συσκευές με σκοπό τη βεβαίωση τέλεσης
των παραπάνω εγκλημάτων γίνεται μόνον κατόπιν εντο−
λής εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής και εφόσον
επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια.
Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι μόνον η χρησιμο−
ποίηση του βεβαιούντος την τέλεση των εγκλημάτων
υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον οποιασδήπο−
τε ανακριτικής, εισαγγελικής αρχής και δικαστηρίου. Η
επεξεργασία κάθε άλλου υλικού που δεν είναι αναγκαίο
προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού για τη βεβαίω−
ση των εγκλημάτων απαγορεύεται, το δε σχετικό υλικό
καταστρέφεται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.»
2. Στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α
του ν. 2472/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 3090/2002, μετά τη φράση «Δικαστικές Αρχές ή Υπη−
ρεσίες» και πριν τη φράση «στο πλαίσιο» προστίθεται
η φράση «εκτός από τις λοιπές αρχές του εδαφίου β’
της παραγράφου 2 του άρθρου 3».
3. Η περίπτωση β’ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3471/ 2006 (ΦΕΚ
133 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν
στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρο−
νήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην
υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή,
στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και
στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις
προσώπων.
Ειδικά για τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες
δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την
εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται

Ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι ισχύουσες ου−
σιαστικές και δικονομικές ποινικές διατάξεις.

στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 με

Στις περιπτώσεις άσκησης από τους πολίτες του
δικαιώματος του συνέρχεσθαι κατά το άρθρο 11 του
Συντάγματος επιτρέπεται η απλή λειτουργία συσκευών
καταγραφής ήχου ή εικόνας ή άλλων ειδικών τεχνικών
μέσων με σκοπό την καταγραφή, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου.

Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφε−

διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του
τείο. Η δημοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία
του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων
ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέ−
στερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον
κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο ένατο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 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, 21 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

5863

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5864

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01002902412070020*

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

