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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103
14 Μαΐου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3560
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρω−
τοκόλλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του Συντάγματος η Σύμβαση ποινικού δικαίου
για τη διαφθορά, που υπογράφτηκε στο Στρασβούργο
στις 27 Ιανουαρίου 1999 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
στη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά, που
υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου 2003,
το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική
και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική,
έχει ως εξής:
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Στρασβούργο, 27.01.1999

Προοίμιο
Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα
άλλα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα: Θεωρώντας
ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επι−
τευχθεί μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μελών του.
Αναγνωρίζοντας την αξία της προώθησης της συ−
νεργασίας με τα άλλα Κράτη που υπογράφουν την
παρούσα Σύμβαση
πεπεισμένα για την ανάγκη της επιδίωξης, ως ζήτη−
μα προτεραιότητας, μιας κοινής πολιτικής κατά του
εγκλήματος που αποσκοπεί στην προστασία της κοι−
νωνίας κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της
υιοθέτησης κατάλληλης νομοθεσίας και προληπτικών
μέτρων
τονίζοντας ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για το
κράτος του δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρώ−
πινων δικαιωμάτων, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση,
τη δίκαιη μεταχείριση και την κοινωνική δικαιοσύνη,
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την οικο−
νομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα
των δημοκρατικών θεσμών και των ηθικών θεμελίων
της κοινωνίας
πιστεύοντας ότι μια αποτελεσματική καταπολέμηση
της διαφθοράς απαιτεί αυξημένη, ταχεία και αποτελε−
σματική διεθνή συνεργασία σε ποινικά θέματα
καλωσορίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις που προω−
θούν τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων
των ενεργειών των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμι−
ας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού
Αμερικανικών Κρατών, του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης κατά της
Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουρ−
γών του Συμβουλίου της Ευρώπης το Νοέμβριο 1996
μετά τις συστάσεις της 19ης Διάσκεψης Ευρωπαίων
Υπουργών Δικαιοσύνης (Βαλέτα, 1994)
υπενθυμίζοντας στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της
συμμετοχής των Κρατών μη μελών στις δραστηριότη−
τες του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς
και καλωσορίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά τους
στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης κατά της
Διαφθοράς
υπενθυμίζοντας επίσης ότι η Απόφαση No 1 που υιοθε−
τήθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Δικαιοσύνης
στην 21η Διάσκεψη τους (Πράγα, 1997) εισηγήθηκε την
ταχεία υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης κατά
της Διαφθοράς και ζήτησε, συγκεκριμένα, τη σύντομη
υιοθέτηση Σύμβασης ποινικού δικαίου που να προβλέπει
τη συντονισμένη ποινικοποίηση πράξεων διαφθοράς,
την αυξημένη συνεργασία για τη δίωξη αυτών των αδι−
κημάτων, καθώς και αποτελεσματικό μηχανισμό παρα−
κολούθησης, προσιτό εξίσου τόσο σε Κράτη μέλη όσο
και σε Κράτη μη μέλη
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αρχηγοί Κρατών και Κυ−
βερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσι−
σαν, επ’ ευκαιρία της Δεύτερης Διάσκεψης Κορυφής
τους που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις 10 και

11 Οκτωβρίου 1997, να αναζητήσουν κοινές απαντήσεις
στις προκλήσεις που θέτει η αύξηση της διαφθοράς
και υιοθέτησαν Πρόγραμμα Δράσης το οποίο, για να
προωθηθεί η συνεργασία στην καταπολέμηση της δια−
φθοράς, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων της
με το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος,
έδωσε οδηγίες στην Επιτροπή Υπουργών, μεταξύ άλλων,
να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση των διεθνών
νομικών κειμένων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης
κατά της Διαφθοράς
θεωρώντας επίσης ότι η Απόφαση (97) 24 σχετικά
με τις 20 Κατευθυντήριες Αρχές για την Καταπολέμη−
ση της Διαφθοράς, που υιοθετήθηκε στις 6 Νοεμβρίου
1997 από την Επιτροπή Υπουργών στην 101η Συνεδρία−
σή της, τονίζει την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της
επεξεργασίας διεθνών νομικών κειμένων σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Δράσης κατά της Διαφθοράς
Ενόψει της υιοθέτησης από την Επιτροπή Υπουργών,
στην 102η Συνεδρίαση της στις 4 Μαΐου 1998, της Από−
φασης (98) 7 με την οποία εγκρίνονται η επιμέρους και
η διευρυμένη συμφωνία που ιδρύει την «Ομάδα Κρατών
κατά της Διαφθοράς − GRECO», που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ικανότητας των μελών της να καταπολε−
μούν τη διαφθορά παρακολουθώντας την εκπλήρωση
των δεσμεύσεών τους στον τομέα αυτό,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι −
Χρήση Όρων
Άρθρο 1 −
Χρήση Όρων
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:
α. «δημόσιος λειτουργός» είναι ο αναφερόμενος στην
εθνική νομοθεσία του Κράτους, στο οποίο το εν λόγω
άτομο εκτελεί τα καθήκοντα αυτά και όπως ισχύει στο
ποινικό του δίκαιο ως «λειτουργός», «δημόσιος αξιωμα−
τούχος», «δήμαρχος», «υπουργός» ή «δικαστής».
β. ο όρος «δικαστής» που αναφέρεται στην ανωτέρω
υποπαράγραφο α΄ περιλαμβάνει τους εισαγγελείς και
τους ασκούντες δικαστικά καθήκοντα.
γ. σε περίπτωση διαδικασίας όπου εμπλέκεται δη−
μόσιος λειτουργός άλλου Κράτους, το διώκον Κράτος
μπορεί να εφαρμόσει τον ορισμό του δημοσίου λειτουρ−
γού, μόνο εφόσον ο ορισμός αυτός είναι συμβατός με
την εθνική του νομοθεσία.
δ. ο όρος «νομικό πρόσωπο» σημαίνει οποιονδήποτε
φορέα που έχει αυτή την ιδιότητα σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με εξαίρεση τα Κράτη ή άλ−
λους δημόσιους φορείς κατά την άσκηση της κρατικής
εξουσίας και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II −
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο
Άρθρο 2 −
Ενεργητική δωροδοκία εθνικών δημόσιων λειτουργών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
όταν τελούνται με πρόθεση, την υπόσχεση, προσφορά
ή παροχή από οποιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα, κάθε μη
οφειλόμενου πλεονεκτήματος σε οποιονδήποτε δημόσιο
λειτουργό του, για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλο,
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ώστε να προβεί σε πράξη ή να παραλείψει ενέργεια
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 3 −
Παθητική δωροδοκία εθνικών δημόσιων λειτουργών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
όταν τελούνται με πρόθεση την απαίτηση ή λήψη από
οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό του, άμεσα ή έμμεσα,
κάθε μη οφειλόμενου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή
για οποιονδήποτε άλλο, ή την αποδοχή προσφοράς ή
υπόσχεσης τέτοιου πλεονεκτήματος, ώστε να προβεί
σε πράξη ή να παραλείψει ενέργεια κατά την άσκηση
των καθηκόντων του.
Άρθρο 4 −
Δωροδοκία μελών εθνικών δημόσιων συνελεύσεων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
τη συμπεριφορά που αναφέρεται στα Άρθρα 2 και 3,
όταν εμπλέκεται οποιοσδήποτε που είναι μέλος οποι−
ασδήποτε εθνικής συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές
ή διοικητικές εξουσίες.
Άρθρο 5 −
Δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει
ως ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του
δίκαιο, τη συμπεριφορά που αναφέρεται στα Άρθρα
2 και 3, όταν εμπλέκεται δημόσιος λειτουργός άλλου
Κράτους.
Άρθρο 6 −
Δωροδοκία μελών αλλοδαπών δημόσιων συνελεύσεων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
τη συμπεριφορά που αναφέρεται στα Άρθρα 2 και 3,
όταν εμπλέκεται οποιοσδήποτε που είναι μέλος δημό−
σιας συνέλευσης που ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές
εξουσίες σε κάθε άλλο Κράτος.
Άρθρο 7 −
Ενεργητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει
ως ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του
δίκαιο, όταν τελούνται με πρόθεση κατά τη διάρκεια
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την υπόσχεση,
προσφορά ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μη οφειλό−
μενου πλεονεκτήματος σε οποιονδήποτε που διευθύνει
ή εργάζεται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε φορείς του
ιδιωτικού τομέα, για τον ίδιο ή για άλλους, ώστε να
προβούν σε πράξη ή να παραλείψουν ενέργεια, κατά
παράβαση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 8 −
Παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
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όταν τελούνται με πρόθεση κατά τη διάρκεια της επιχει−
ρηματικής δραστηριότητας, την απαίτηση ή λήψη, άμεσα
ή έμμεσα, από οποιονδήποτε που διευθύνει ή εργάζε−
ται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε φορείς του ιδιωτικού
τομέα, κάθε μη οφειλόμενου πλεονεκτήματος για τον
ίδιο ή για άλλους, ή την αποδοχή προσφοράς ή υπό−
σχεσης αυτού του πλεονεκτήματος, ώστε να προβούν
σε πράξη ή να παραλείψουν ενέργεια, κατά παράβαση
των καθηκόντων τους.
Άρθρο 9 −
Δωροδοκία λειτουργών διεθνών οργανισμών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το εσωτερικό του δί−
καιο, τη συμπεριφορά που αναφέρεται στα Άρθρα 2 και
3, όταν εμπλέκεται λειτουργός ή άλλος επί συμβάσει
υπάλληλος, υπό την έννοια των κανονισμών προσωπι−
κού, κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού
ή φορέα στον οποίο το Κράτος είναι μέλος, και κάθε
πρόσωπο αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα
που αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι εν λόγω
λειτουργοί ή υπάλληλοι.
Άρθρο 10 −
Δωροδοκία μελών διεθνών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το εσωτερικό του δί−
καιο, τη συμπεριφορά που αναφέρεται στο Άρθρο 4,
όταν εμπλέκονται μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων
διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους το
Μέρος είναι μέλος,
Άρθρο 11 −
Δωροδοκία δικαστών και
λειτουργών διεθνών δικαστηρίων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το εσωτερικό του δί−
καιο, τη συμπεριφορά που αναφέρεται στα Άρθρα 2
και 3, όταν αφορά ασκούντες δικαστικά καθήκοντα ή
λειτουργούς διεθνούς δικαστηρίου, η δικαιοδοσία του
οποίου είναι αποδεκτή από το Μέρος.
Άρθρο 12 −
Προσφορά για άσκηση επιρροής
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το εσωτερικό του δί−
καιο, όταν τελούνται με πρόθεση, την υπόσχεση, παροχή
ή προσφορά, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μη οφειλομένου
πλεονεκτήματος σε οποιονδήποτε ο οποίος ισχυρίζεται
ή επιβεβαιώνει ότι μπορεί να ασκήσει ανάρμοστη επιρ−
ροή στη διαδικασία λήψης απόφασης οποιουδήποτε από
τους αναφερόμενους στα Άρθρα 2, 4 έως 6 και 9 έως
11 σε αντάλλαγμα αυτού, άσχετα αν το μη οφειλόμενο
πλεονέκτημα είναι για τον ίδιο ή άλλον, καθώς και η
απαίτηση, λήψη ή αποδοχή της προσφοράς ή υπόσχε−
σης αυτού του πλεονεκτήματος, σε αντάλλαγμα αυτής
της επιρροής, άσχετα αν η επιρροή ασκείται ή όχι ή
άσχετα αν η υποτιθέμενη επιρροή οδηγεί στο σκοπού−
μενο αποτέλεσμα ή όχι.
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Άρθρο 13 −
Ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δί−
καιο, τη συμπεριφορά που αναφέρεται στη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για το Ξέπλυμα, την Έρευνα,
Δήμευση και Κατάσχεση Προϊόντων Εγκλήματος (ETS
No. 141), Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, υπό τις προϋπο−
θέσεις που αναφέρονται σ’ αυτήν, όταν το αποδιδόμενο
αδίκημα περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ποινικά αδι−
κήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 2 έως
12 της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που το Μέρος
δεν εξέφρασε επιφύλαξη ή δεν έκανε δήλωση σε σχέση
με τα αδικήματα αυτά ή δεν θεωρεί ότι τα αδικήματα
αυτά είναι σοβαρά για το σκοπό της νομοθεσίας για
το ξέπλυμα χρήματος.
Άρθρο 14 −
Λογιστικά αδικήματα
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
αδικήματα που υπόκεινται σε ποινικές ή άλλες κυρώσεις
σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, τις ακόλουθες
πράξεις ή παραλείψεις, όταν τελούνται με πρόθεση,
και με το σκοπό διάπραξης, απόκρυψης ή συγκάλυψης
των αδικημάτων που αναφέρονται στα Άρθρα 2 έως 12,
στην έκταση που το Μέρος δεν εξέφρασε επιφύλαξη ή
δεν έκανε δήλωση:
α. δημιουργία ή χρήση τιμολογίου ή άλλου λογιστικού
εγγράφου ή αρχείου που περιέχει ψευδείς ή ελλιπείς
πληροφορίες
β. παράνομη παράλειψη καταχώρησης πληρωμής.
Άρθρο 15 −
Συμμετοχικές πράξεις
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο,
κάθε συμμετοχική πράξη στην τέλεση οποιουδήποτε
από τα ποινικά αδικήματα που θεσπίζονται σύμφωνα
με την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 16 −
Ασυλία
Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγουν τις
διατάξεις−οποιασδήποτε Σύμβασης, Πρωτοκόλλου ή Κα−
ταστατικού, καθώς και των κειμένων εφαρμογής τους,
όσον αφορά την άρση της ασυλίας.
Άρθρο 17 −
Δικαιοδοσία
1. Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθέτησα τα νομοθετικά και
άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεμελιώσει
δικαιοδοσία για κάθε ποινικό αδίκημα που θεσπίζεται
σύμφωνα με τα Άρθρα 2 έως 14 της παρούσας Σύμβα−
σης όταν:
α. το αδίκημα τελείται εν όλω ή εν μέρει στην επι−
κράτειά του
β. ο δράστης είναι υπήκοός του, δημόσιος λειτουργός του
ή μέλος ενός από τις εθνικές δημόσιες συνελεύσεις του
γ. στο αδίκημα εμπλέκεται ένας δημόσιος λειτουργός
του ή μέλος των εθνικών δημόσιων συνελεύσεών του ή

οποιοδήποτε άτομο που αναφέρεται στα Άρθρα 9 έως
11, το οποίο είναι συγχρόνως και υπήκοός του.
2. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή κατά−
θεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης
ή προσχώρησής του, με δήλωση που απευθύνεται στον
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να
δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην
εφαρμόσει ή να εφαρμόσει μόνο σε συγκεκριμένες πε−
ριπτώσεις ή περιστάσεις τους κανόνες δικαιοδοσίας
που αναφέρονται στις παραγράφους 1.β΄ και γ΄ του πα−
ρόντος άρθρου ή τμήμα αυτών.
3. Αν ένα Μέρος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας
επιφύλαξης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που
είναι απαραίτητα για να θεμελιωθεί η δικαιοδοσία για
κάθε ποινικό αδίκημα που θεσπίζεται σύμφωνα με την
παρούσα Σύμβαση, σε περιπτώσεις όπου ο φερόμενος
ως αυτουργός είναι παρών στην επικράτειά του και
δεν τον εκδώσει σε άλλο Μέρος αποκλειστικά και μόνο
βάσει της εθνικότητάς του, μετά από αίτημα έκδοσης.
4. Η παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει την ποινική δι−
καιοδοσία που ασκεί ένα Μέρος σύμφωνα με το εθνικό
του δίκαιο.
Άρθρο 18 −
Ευθύνη νομικών προσώπων
1. Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφα−
λίσει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνα για τα ποινικά αδικήματα της ενεργητικής
δωροδοκίας, της προσφοράς για άσκηση επιρροής και
του ξεπλύματος χρήματος που θεσπίζονται σύμφωνα
με την παρούσα Σύμβαση, τα οποία τελούνται προς
όφελος του από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που
ενεργεί είτε ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού
προσώπου, το οποίο έχει διευθυντική θέση εντός του
νομικού προσώπου, βάσει:
− εξουσίας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, ή
− εξουσιοδότησης για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους
του νομικού προσώπου ή
− εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του
νομικού προσώπου καθώς και για την ανάμιξη του εν
λόγω φυσικού προσώπου ως συνεργού ή ηθικού αυ−
τουργού στα ανωτέρω αδικήματα.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κάθε
Μέρος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να
διασφαλίσει ότι το νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνο, όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
κατέστησε δυνατή την τέλεση των ποινικών αδικημάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς όφελος του
νομικού αυτού προσώπου από φυσικό πρόσωπο υπό
την εξουσία του.
3. Η ευθύνη νομικού προσώπου σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη κατά
φυσικών προσώπων που είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουρ−
γοί ή συνεργοί στα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
Άρθρο 19 −
Κυρώσεις και μέτρα
1. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή φύση των ποινικών
αδικημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα
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Σύμβαση, κάθε Μέρος πρέπει να προβλέψει, για τα ποι−
νικά αδικήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα
2 έως 14, αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές
κυρώσεις και μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, όταν τελού−
νται από φυσικά πρόσωπα, των στερητικών της ελευθε−
ρίας ποινών που μπορεί να συνεπάγονται έκδοση.
2. Κάθε Μέρος πρέπει να διασφαλίσει ότι τα νομικά
πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα σύμφωνα με το
Άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2, υπόκεινται σε αποτε−
λεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές ή μη
ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρημα−
τικών κυρώσεων.
3. Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να κατάσχει
ή να στερήσει με κάθε άλλο τρόπο τα μέσα τέλεσης και
τα προϊόντα των ποινικών αδικημάτων που θεσπίζονται
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ή περιουσία, η αξία
της οποίας αντιστοιχεί στα εν λόγω προϊόντα.
Άρθρο 20 −
Εξειδικευμένες αρχές
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που είναι
απαραίτητα για να διασφαλίσει ότι άτομα ή φορείς θα
εξειδικευτούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα
έχουν την απαραίτητη ανεξαρτησία σύμφωνα με τις
θεμελιώδεις αρχές του νομικού συστήματος του Μέ−
ρους, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους
αποτελεσματικά και χωρίς παράνομη πίεση. Το Μέρος
πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό των φορέων
αυτών έχει επαρκή κατάρτιση και οικονομικούς πόρους
για τα καθήκοντά του.
Άρθρο 21 −
Συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που είναι
απαραίτητα για να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές,
καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί, συνεργάζονται, σύμ−
φωνα με το εθνικό τους δίκαιο, με τις αρχές του που
είναι υπεύθυνες για την διερεύνηση και δίωξη ποινικών
αδικημάτων:
α. ενημερώνοντας τις τελευταίες αρχές, με δική τους
πρωτοβουλία, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύ−
ουν ότι τελέστηκε οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήμα−
τα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 2 έως 14, ή
β. παρέχοντας, μετά από αίτημα, στις τελευταίες αρ−
χές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Άρθρο 22 −
Προστασία συνεργατών δικαιοσύνης και μαρτύρων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που εί−
ναι απαραίτητα για να παράσχει αποτελεσματική και
κατάλληλη προστασία για:
α. αυτούς που καταγγέλλουν τα ποινικά αδικήματα που
θεσπίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 2 έως 14 ή που συνερ−
γάζονται άλλως με τις ανακριτικές ή διωκτικές αρχές
β. μάρτυρες που καταθέτουν σχετικά με τα αδικήματα
αυτά.
Άρθρο 23 −
Μέτρα για την διευκόλυνση της συλλογής αποδείξεων
και της δήμευσης προϊόντων του εγκλήματος
1. Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα, συμπεριλαμβα−
νομένων αυτών που επιτρέπουν τη χρήση ειδικών ανα−
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κριτικών τεχνικών, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο,
για να μπορεί να διευκολύνει τη συλλογή αποδείξεων
που αφορούν ποινικά αδικήματα που θεσπίζονται σύμ−
φωνα με τα Άρθρα 2 έως 14 της παρούσας Σύμβασης
και να προσδιορίζει, ανιχνεύει, παγώνει και να κατάσχει
τα μέσα τέλεσης και τα προϊόντα της διαφθοράς, ή
περιουσία η αξία της οποίας αντιστοιχεί στα εν λόγω
προϊόντα, υποκείμενα σε μέτρα που θεσπίζονται σύμφω−
να με την παράγραφο 3 του Άρθρου 19 της παρούσας
Σύμβασης.
2. Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να δώσει
στα δικαστήρια ή τις άλλες αρμόδιες αρχές τη δυνα−
τότητα να διατάσσουν να τεθούν στη διάθεσή τους
ή να κατασχεθούν τραπεζικά, οικονομικά ή εμπορικά
αρχεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγμάτωση των
ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
3. Το τραπεζικό απόρρητο δεν πρέπει να αποτελεί
εμπόδιο στα μέτρα που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ −
Παρακολούθηση της εφαρμογής
Άρθρο 24 −
Παρακολούθηση
Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) πρέ−
πει να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Σύμ−
βασης από τα Μέρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV −
Διεθνή Συνεργασία
Άρθρο 25 −
Γενικές αρχές και μέτρα για τη διεθνή συνεργασία
1. Τα Μέρη πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών κειμέ−
νων για τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ή
σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνήθηκαν
με βάση την ομοιόμορφη ή αμοιβαία νομοθεσία και σύμ−
φωνα με το εθνικό τους δίκαιο, στη μεγαλύτερη δυνατή
έκταση για τους σκοπούς των ερευνών και διαδικασιών
που αφορούν ποινικά αδικήματα που θεσπίζονται σύμ−
φωνα με την παρούσα Σύμβαση.
2. Όπου δεν έχει τεθεί σε ισχύ διεθνές κείμενο ή δια−
κανονισμός που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ
των Μερών, θα εφαρμόζονται τα Άρθρα 26 έως 31 του
παρόντος κεφαλαίου.
3. Τα Άρθρα 26 έως 31 του παρόντος κεφαλαίου θα
εφαρμόζονται επίσης, όταν είναι πλέον ευνοϊκά από
αυτά των διεθνών κειμένων ή διακανονισμών που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 26 −
Αμοιβαία συνδρομή
1. Τα Μέρη πρέπει να χορηγούν το ένα στο άλλο την
ευρύτερη δυνατή αμοιβαία συνδρομή με την σύντομη
επεξεργασία αιτημάτων από αρχές οι οποίες, σύμφωνα
με το εθνικό τους δίκαιο, έχουν την εξουσία να ερευ−
νούν ή να διώκουν ποινικά αδικήματα που θεσπίζονται
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
2. Η αμοιβαία νομική συνδρομή σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να απορριφθεί
αν το Μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα πιστεύει
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ότι η ικανοποίηση του αιτήματος θα υπονομεύσει τα
θεμελιώδη συμφέροντά του, την εθνική κυριαρχία του,
την εθνική ασφάλειά του ή τη δημόσια τάξη.
3. Τα Μέρη δεν πρέπει να επικαλούνται το τραπεζικό
απόρρητο ως λόγο απόρριψης της συνεργασίας σύμφω−
να με το παρόν κεφάλαιο. Εφόσον το απαιτεί το εθνικό
δίκαιο, ένα Μέρος μπορεί να ζητήσει την έγκριση του
αιτήματος συνεργασίας που αφορά την άρση του τραπε−
ζικού απορρήτου από δικαστή ή άλλη δικαστική αρχή, συ−
μπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων, εφόσον οι αρχές
αυτές ενεργούν σε σχέση με τα ποινικά αδικήματα.
Άρθρο 27 −
Έκδοση
1. Τα ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με το πε−
δίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται
ότι περιλαμβάνονται σε κάθε Σύμβαση έκδοσης που
ισχύει μεταξύ των Μερών εφόσον τα αδικήματα αυτά
επιτρέπουν την έκδοση. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να συμπεριλάβουν τέτοια αδικήματα, ως
επιτρέποντα την έκδοση, σε κάθε Σύμβαση έκδοσης
που θα συνάπτουν μεταξύ τους.
2. Ένα Μέρος που επιτρέπει την έκδοση μόνο εφόσον
υπάρχει Σύμβαση, αν λάβει αίτημα έκδοσης από άλλο
Μέρος με το οποίο δεν έχει Σύμβαση έκδοσης, μπορεί
να θεωρήσει την παρούσα Σύμβαση ως νομική βάση για
την έκδοση σχετικά με οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα
θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
3. Τα Μέρη που δεν εξαρτούν την έκδοση από την ύπαρ−
ξη Σύμβασης πρέπει να αναγνωρίσουν τα ποινικά αδική−
ματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση
ως αδικήματα που επιτρέπουν την έκδοση μεταξύ τους.
4. Η έκδοση υπόκειται στις προϋποθέσεις που προ−
βλέπονται από το δίκαιο του Μέρους − αποδέκτη του
αιτήματος ή από τις ισχύουσες συνθήκες έκδοσης, συ−
μπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους το
Μέρος−απσδέκτης μπορεί να αρνηθεί την έκδοση.
5. Αν η έκδοση για ποινικό αδίκημα που θεσπίζεται
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση απορριφθεί μόνο
με βάση την εθνικότητα του ατόμου που καταζητείται ή
επειδή το Μέρος−αποδέκτης του αιτήματος θεωρεί ότι
έχει δικαιοδοσία επί του αδικήματος, το Μέρος−αποδέ−
κτης του αιτήματος πρέπει να παραπέμψει την −υπόθεση
στις αρμόδιες αρχές του με σκοπό τη δίωξη, εκτός αν
συμφωνηθεί άλλως με το αιτούν Μέρος, και να αναφέρει
την τελική έκβαση στο αιτούν Μέρος σε εύλογο χρόνο.
Άρθρο 28 −
Πληροφορίες παρεχόμενες εξ ιδίας πρωτοβουλίας
Με την επιφύλαξη των δικών του ερευνών ή διαδικα−
σιών, ένα Μέρος μπορεί, χωρίς προηγούμενο αίτημα, να
αποστείλει σε άλλο Μέρος πληροφορίες για γεγονότα,
όταν θεωρεί ότι η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών
μπορεί να βοηθήσει το Κράτος που θα τις δεχθεί να
κινήσει ή να διεξαγάγει έρευνες ή διαδικασίες σχετικά
με ποινικά αδικήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την
παρούσα Σύμβαση ή μπορεί να οδηγήσει σε αίτημα από
το Μέρος αυτό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

σε αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν
κεφάλαιο, για την εκτέλεση αυτών των αιτημάτων ή
την διαβίβαση τους στις αρχές που είναι αρμόδιες για
την εκτέλεσή τους.
2. Κάθε Μέρος, κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθε−
σης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης του πρέπει να γνωστοποιήσει στον Γενι−
κό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τα ονόματα
και τις διευθύνσεις των αρχών που ορίστηκαν σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 30 −
Απευθείας επικοινωνία
1. Οι κεντρικές αρχές επικοινωνούν απευθείας μεταξύ
τους.
2. Σε περίπτωση επείγοντος, τα αιτήματα αμοιβαίας
συνδρομής ή τα σχετικά με αυτά έγγραφα μπορούν να
αποστέλλονται απευθείας από τις δικαστικές αρχές, συμπε−
ριλαμβανομένων των εισαγγελέων του αιτούντος Μέρους
στις αρχές του Μέρους−αποδέκτη του αιτήματος. Στις πε−
ριπτώσεις αυτές, αντίγραφο θα αποστέλλεται συγχρόνως
στην κεντρική αρχή του Μέρους−αποδέκτη του αιτήματος
μέσω της κεντρικής αρχής του αιτούντος Μέρους.
3. Κάθε αίτημα ή σχετικό έγγραφο σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να
υποβάλλεται μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκλημα−
τολογικής Αστυνομίας (Interpol).
4. Όταν υποβάλλεται αίτημα σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2 του παρόντος άρθρου και η αρχή δεν είναι αρμόδια
για να ασχοληθεί με το αίτημα, πρέπει να παραπέμψει
το αίτημα στην αρμόδια εθνική αρχή και να ενημερώσει
απευθείας το αιτούν Μέρος ότι το έπραξε.
5. Τα αιτήματα ή τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που δεν αναφέρονται
σε μέτρα εξαναγκασμού μπορούν να διαβιβάζονται απευ−
θείας από τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος Μέρους στις
αρμόδιες αρχές του Μέρους−αποδέκτη του αιτήματος.
6. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή
κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρι−
σης ή προσχώρησης του, να ενημερώσει τον Γενικό
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι για λόγους
αποτελεσματικότητας, τα αιτήματα που υποβάλλονται
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο θα πρέπει να απευθύ−
νονται στην κεντρική αρχή του.
Άρθρο 31 −
Πληροφορίες
Το Μέρος−αποδέκτης του αιτήματος πρέπει να ενημέ−
ρωνα εγκαίρως το αιτούν Μέρος για τις ενέργειες του επί
του αιτήματος σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και για το
τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών. Το Μέρος−αποδέ−
κτης του αιτήματος πρέπει να ενημερώνει επίσης εγκαίρως
το αιτούν Μέρος για κάθε περίσταση που μπορεί να κατα−
στήσει αδύνατη την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή
που μπορεί να την καθυστερήσει σημαντικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V −
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29 −
Κεντρική αρχή

Άρθρο 32 −
Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1. Τα Μέρη πρέπει να ορίσουν μια κεντρική αρχή ή,
αν αυτό είναι αναγκαίο, διάφορες κεντρικές αρχές που
θα είναι υπεύθυνες για την αποστολή και απάντηση

1. Η παρούσα Σύμβαση θα ανοίξει για υπογραφή από
τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και από
Κράτη μη μέλη που συμμετείχαν στην επεξεργασία της.
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Τα Κράτη αυτά μπορούν να εκφράσουν τη συγκατάθεση
τους να δεσμευθούν ως εξής:
α. υπογραφή χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την επικύ−
ρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή
β. υπογραφή υπό τον όρο της επικύρωσης, αποδοχής
ή έγκρισης, που θα ακολουθηθεί από επικύρωση, απο−
δοχή ή έγκριση.
2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα
κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
3. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών
μετά την ημερομηνία κατά την οποία δέκα τέσσερα
Κράτη εξέφρασαν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν
από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 1. Κάθε τέτοιο Κράτος που δεν είναι μέλος της
Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) κατά τον
χρόνο επικύρωσης, θα καταστεί αυτομάτως μέλος κατά
την ημερομηνία που η Σύμβαση Θα τεθεί σε ισχύ.
4. Όσον αφορά κάθε υπογράφον Κράτος που εκφράζει
μετέπειτα τη συγκατάθεση του να δεσμευτεί από αυτήν,
η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα
του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά
την ημερομηνία έκφρασης της συγκατάθεσης του να
δεσμευτεί από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1. Κάθε υπογράφον Κράτος που δεν
είναι μέλος της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς
(GRECO) κατά το χρόνο επικύρωσης, θα καταστεί αυ−
τομάτως μέλος κατά την ημερομηνία που η Σύμβαση
θα τεθεί σε ισχύ όσον αφορά το Κράτος αυτό.
Άρθρο 33 −
Προσχώρηση στη Σύμβαση
1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης,
η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
μετά από διαβουλεύσεις με τα Συμβαλλόμενα Κράτη
της Σύμβασης, μπορεί να προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα καθώς και οποιοδήποτε Κράτος που δεν είναι
μέλος του Συμβουλίου και δεν συμμετείχε στην επε−
ξεργασία της, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση,
με απόφαση που λαμβάνεται από την πλειοψηφία που
προβλέπεται στο Άρθρο 20δ του Καταστατικού του
Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των
εκπροσώπων των Συμβαλλομένων Κρατών που δικαιού−
νται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Υπουργών.
2. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οποιοδή−
ποτε άλλο Κράτος που προσχωρεί στη Σύμβαση σύμφωνα
με την παράγραφο 1, η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ
την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών
μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου
προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οποιοδήποτε
Κράτος που προσχωρεί στη παρούσα Σύμβαση θα κατα−
στεί αυτομάτως μέλος της GRECO, αν δεν είναι ήδη μέλος
κατά το χρόνο προσχώρησης, κατά την ημερομηνία που
θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση σε σχέση με αυτό.
Άρθρο 34 −
Εδαφική εφαρμογή
1. Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπο−
γραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδο−
χής, έγκρισης ή προσχώρησης του, να προσδιορίσει το
έδαφος ή εδάφη για τα οποία θα ισχύει η Σύμβαση.
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2. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, σε μετέπειτα ημερο−
μηνία, με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμ−
ματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε
άλλο έδαφος που προσδιορίζεται στη δήλωση. Σε σχέση
με το έδαφος αυτό, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την
πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών
μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης
από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δυο προ−
ηγούμενες παραγράφους μπορεί, σε σχέση με έδαφος
που προσδιορίζεται στη δήλωση αυτή, να ανακληθεί με
γνωστοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση αυτή θα
τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη λήξη
περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής
της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 35 −
Σχέση με άλλες συνθήκες και συμφωνίες
1. Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
και «δεσμεύσεις που προκύπτουν από διεθνείς πολυμε−
ρείς συνθήκες που αφορούν ειδικά θέματα.
2. Τα Μέρη της Σύμβασης μπορούν να συνάπτουν
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ τους σχετι−
κά με τα ζητήματα που ρυθμίζονται από την παρούσα
Σύμβαση, έτσι ώστε να συμπληρώνουν ή να ενισχύουν
τις διατάξεις της ή να διευκολύνουν την εφαρμογή των
αρχών που ενσωματώνονται σε αυτήν.
3. Αν δυο ή περισσότερα Μέρη έχουν ήδη συνάψει συμ−
φωνία ή Σύμβαση σε σχέση με ζήτημα, το οποίο αφορά
η παρούσα Σύμβαση ή ρύθμισαν άλλως τις σχέσεις τους
για το ζήτημα αυτό, δικαιούνται να εφαρμόσουν αυτή
τη συμφωνία ή Σύμβαση ή να ρυθμίσουν αυτές τις σχέ−
σεις αναλόγως, στη θέση της παρούσας Σύμβασης, αν
διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία.
Άρθρο 36 −
Δηλώσεις
Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή κα−
τάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης
ή προσχώρησης του, να δηλώσει ότι θα θεσπίσει ως
ποινικά αδικήματα την ενεργητική και παθητική δωρο−
δοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σύμφωνα με το
Άρθρο 5, ή λειτουργών διεθνών οργανισμών σύμφωνα με
το Άρθρο 9 ή δικαστών και λειτουργών διεθνών δικαστη−
ρίων σύμφωνα με το Άρθρο 11, μόνο στην έκταση που ο
δημόσιος λειτουργός ή δικαστής ενεργεί ή παραλείπει
να ενεργήσει κατά παράβαση των καθηκόντων του.
Άρθρο 37 −
Επιφυλάξεις
1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή κα−
τάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης
ή προσχώρησης του, να επιφυλαχθεί του δικαιώματος του
να μη θεσπίσει ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό
του δίκαιο, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τη συμπεριφορά που
αναφέρεται στα Άρθρα 4, 6 έως 8, 10 και 12 ή τα αδικήματα
παθητικής δωροδοκίας που ορίζονται στο Άρθρο 5.
2. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής
ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης του, να δηλώσει ότι κάνει
χρήση της επιφύλαξης που προβλέπεται στο Άρθρο 17,
παράγραφος 2.
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3. Κάθε Κράτος μπορεί κατά το χρόνο υπογραφής
ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης του, να δηλώσει ότι μπορεί
να αρνηθεί την αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το Άρ−
θρο 26 παράγραφος 1, αν το αίτημα αφορά αδίκημα το
οποίο το Κράτος−αποδέκτης του αιτήματος θεωρεί ως
πολιτικό αδίκημα.
4. Κανένα Κράτος δεν μπορεί, κατά την εφαρμογή των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, να εισαγάγει
επιφυλάξεις σε περισσότερες από πέντε διατάξεις που
αναφέρονται σε αυτό. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί
να γίνει. Οι επιφυλάξεις της ίδιας φύσης όσον αφορά τα
Άρθρα 4, 6 και 10 θεωρούνται ως μία επιφύλαξη.
Άρθρο 38 −
Ισχύς και αναθεώρηση δηλώσεων και επιφυλάξεων
1. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 36 και οι
επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 37 θα ισχύουν
για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Κράτος.
Ωστόσο, οι εν λόγω δηλώσεις και επιφυλάξεις μπορούν
να ανανεώνονται για περιόδους ίδιας διάρκειας.
2. Δώδεκα μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της δή−
λωσης ή επιφύλαξης, η Γενική Γραμματεία του Συμβου−
λίου της Ευρώπης θα γνωστοποιήσει τη λήξη αυτή στο
ενδιαφερόμενο Κράτος. Το αργότερο τρεις μήνες πριν
τη λήξη, το Κράτος θα ενημερώσει τον Γενικό Γραμ−
ματέα ότι διατηρεί, τροποποιεί ή αποσύρει τη δήλωση
ή επιφύλαξη του. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση από το
ενδιαφερόμενο Κράτος, η Γενική Γραμματεία θα ενη−
μερώσει το εν λόγω Κράτος ότι η δήλωση ή επιφύλαξη
του θεωρείται ότι παρατάθηκε αυτομάτως για περίοδο
έξι μηνών. Αν το ενδιαφερόμενο Κράτος δεν γνωστο−
ποιήσει την πρόθεση του να διατηρήσει ή να μεταβάλει
τη δήλωση ή επιφύλαξη του πριν τη λήξη της περιόδου
αυτής, η δήλωση ή επιφύλαξη θεωρείται μη ισχύουσα.
3. Αν ένα Μέρος κάνει δήλωση ή επιφύλαξη σύμφω−
να με τα Άρθρα 36 και 37, πρέπει να παράσχει, πριν
την ανανέωση της ή αν του ζητηθεί, μια εξήγηση στην
GRECO σχετικά με τους λόγους που δικαιολογούν τη
συνέχισή της.
Άρθρο 39 −
Τροποποιήσεις
1. Τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης μπορούν να
προταθούν από οποιοδήποτε Μέρος, και θα γνωστοποι−
ούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ−
πης και σε κάθε Κράτος μη μέλος που προσχώρησε, ή
που κλήθηκε να προσχωρήσει, στην παρούσα Σύμβαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33.
2. Κάθε τροποποίηση που προτείνεται από Μέρος θα
γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Προβλή−
ματα Εγκλημάτων (CDPC), η οποία θα υποβάλλει στην
Επιτροπή Υπουργών τη γνώμη της για την προτεινόμενη
τροποποίηση.
3. Η Επιτροπή Υπουργών θα εξετάζει την προτεινόμενη
τροποποίηση και τη γνώμη που υπέβαλε η ÇDPC και,
μετά από διαβουλεύσεις με τα μη μέλη Κράτη Μέρη
της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να υιοθετήσει την
τροποποίηση.
4. Το κείμενο κάθε τροποποίησης που υιοθετεί η
Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 3

του παρόντος άρθρου θα αποστέλλεται στα Μέρη για
αποδοχή.
5. Κάθε τροποποίηση που υιοθετείται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου θα τίθεται σε ισχύ
την τριακοστή ημέρα αφού όλα τα Μέρη ενημερώσουν
τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή της.
Άρθρο 40 −
Διευθέτηση διαφωνιών
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Προβλήματα Εγκλημά−
των του Συμβουλίου της Ευρώπης θα τηρείται ενήμερη
σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας
Σύμβασης.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών σχε−
τικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Σύμ−
βασης, θα επιδιώξουν διευθέτηση της διαφωνίας μέσω
διαπραγματεύσεων ή άλλου ειρηνικού μέσου της επι−
λογής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της
διαφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Προβλήματα
Εγκλημάτων, σε διαιτητικό δικαστήριο οι αποφάσεις
του οποίου θα είναι δεσμευτικές για τα Μέρη, ή στο
Διεθνές Δικαστήριο, όπως θα συμφωνηθεί από τα εν−
διαφερόμενα Μέρη.
Άρθρο 41 −
Καταγγελία
1. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γνωστοποίηση
που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβου−
λίου της Ευρώπης.
2. Η καταγγελία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών
μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης
από τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 42 −
Γνωστοποίηση
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης
θα γνωστοποιεί τα εξής στα Κράτη μέλη του Συμβουλί−
ου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος που προσχώρησε
στην παρούσα Σύμβαση:
α. τυχόν υπογραφή,
β. κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρι−
σης ή προσχώρησης,
γ. τυχόν ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
Σύμβασης σύμφωνα με τα Άρθρα 32 και 33,
δ. τυχόν δήλωση ή επιφύλαξη σύμφωνα με το Άρθρο
36 ή το Άρθρο 37,
ε. κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που
αφορά την παρούσα Σύμβαση.
Σε πίστωση των οποίων οι υπογεγραμμένοι, νομίμως
εξουσιοδοτημένοι σχετικά, υπέγραψαν την παρούσα
Σύμβαση.
Έγινε στο Στρασβούργο στις 27 Ιανουαρίου 1999 στην
αγγλική και γαλλική γλώσσα, τα κείμενα των οποίων εί−
ναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίτυπο που θα κατατεθεί
στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης
θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη μη
μέλη που συμμετείχαν στην επεξεργασία της παρού−
σας Σύμβασης, και σε κάθε Κράτος που καλείται να
προσχωρήσει σε αυτήν.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Στρασβούργο, 15.5.2003
Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των
άλλων Κρατών που υπογράφουν το παρόν, λαμβάνοντας
υπόψη ότι είναι επιθυμητό να συμπληρωθεί η Σύμβαση
Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (ETS. No. 173, στο
εξής «Σύμβαση»), προκειμένου να προληφθεί και κατα−
πολεμηθεί η διαφθορά
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το παρόν Πρωτόκολ−
λο θα επιτρέψει την ευρύτερη πραγματοποίηση του
Προγράμματος Δράσης εναντίον της Διαφθοράς, του
1996.
Συμφώνησαν τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι −
Χρήση Όρων
Άρθρο 1 −
Χρήση Όρων
Για τον σκοπό του παρόντος Πρωτοκόλλου:
1. Ο όρος «διαιτητής» νοείται κατά το εθνικό δίκαιο των
Κρατών−Μελών του παρόντος Πρωτοκόλλου, αλλά σε
κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνει ένα άτομο το οποίο,
δυνάμει συμφωνίας διαιτησίας, καλείται να εκδώσει μια
νομικά δεσμευτική απόφαση επί διαφοράς που του υπο−
βλήθηκε από τους συμβαλλόμενους.
2. Ο όρος «συμφωνία διαιτησίας» σημαίνει μια συμφωνία
αναγνωρισμένη από το εθνικό δίκαιο, όπου οι συμβαλ−
λόμενοι συμφωνούν να υποβάλουν μια διαφορά προς
επίλυση σε κάποιον διαιτητή.
3. Ο όρος «ένορκος» νοείται κατά το εθνικό δίκαιο
των Κρατών−Μελών του παρόντος Πρωτοκόλλου, αλλά
σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τα λαϊκά μέλη του
συλλογικού οργάνου που έχει την ευθύνη να αποφασίζει
επί της ενοχής του κατηγορουμένου στο πλαίσιο δίκης.
4. Στην περίπτωση διαδικασιών που συμμετέχει αλλο−
δαπός διαιτητής ή ένορκος, το Κράτος δίωξης μπορεί
να εφαρμόσει τον ορισμό του διαιτητή ή ενόρκου μόνο
στην έκταση που ο ορισμός αυτός είναι συμβατός με το
εθνικό του δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II −
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο
Άρθρο 2 −
Ενεργητική δωροδοκία εθνικών διαιτητών
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος πρέπει να υιοθετήσει
εκείνα τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που απαιτούνται
για να καθιερωθούν ως ποινικά αδικήματα κατά το εθνι−
κό του δίκαιο όταν τελούνται με πρόθεση, η υπόσχεση,
προσφορά ή παροχή από οποιονδήποτε, άμεσα ή έμμε−
σα, κάθε μη οφειλόμενου πλεονεκτήματος σε διαιτητή
που ασκεί το λειτούργημα του σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο περί διαιτησίας του Κράτους−Μέλους, για τον
εαυτό του ή για οποιονδήποτε άλλον, για να προβεί σε
πράξη ή να παραλείψει ενέργεια κατά την άσκηση του
λειτουργήματός του.
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Άρθρο 3 −
Παθητική δωροδοκία των εθνικών διαιτητών
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος πρέπει να υιοθετήσει
εκείνα τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που απαιτού−
νται για να θεσπιστούν ως ποινικά αδικήματα κατά το
εθνικό του δίκαιο, όταν τελούνται με πρόθεση, η απαί−
τηση ή λήψη από διαιτητή που ασκεί το λειτούργημα
του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο περί διαιτησίας του
Συμβαλλόμενου Κράτους−Μέλους, άμεσα ή έμμεσα,
κάθε μη οφειλόμενου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή
για οποιονδήποτε άλλον, ή η αποδοχή προσφοράς ή
υπόσχεσης αυτού του πλεονεκτήματος, για να προβεί
σε πράξη ή να παραλείψει ενέργεια, κατά την άσκηση
του λειτουργήματός του.
Άρθρο 4 −
Δωροδοκία αλλοδαπών διαιτητών
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει εκείνα τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που απαιτούνται για να θεσπιστούν ως
ποινικά αδικήματα κατά το εθνικό του δίκαιο, οι συμπερι−
φορές που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, όταν εμπλέ−
κεται διαιτητής που ασκεί το λειτούργημά του σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο περί διαιτησίας οποιουδήποτε άλλου
Κράτους.
Άρθρο 5 −
Δωροδοκία εθνικών ενόρκων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει εκείνα τα νομοθετι−
κά και άλλα μέτρα που απαιτούνται για να θεσπιστούν
ως ποινικά αδικήματα κατά το εθνικό του δίκαιο, οι
συμπεριφορές που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, όταν
εμπλέκεται πρόσωπο που ενεργεί ως ένορκος εντός του
δικαστικού συστήματος.
Άρθρο 6 −
Δωροδοκία αλλοδαπών ενόρκων
Κάθε Μέρος πρέπει να υιοθετήσει εκείνα τα νομοθετι−
κά και άλλα μέτρα που απαιτούνται για να θεσπιστούν
ως ποινικά αδικήματα κατά το εθνικό του δίκαιο, οι συ−
μπεριφορές που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, όταν
εμπλέκεται πρόσωπο που ενεργεί ως ένορκος εντός του
δικαστικού συστήματος οποιουδήποτε άλλου Κράτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III −
Παρακολούθηση εφαρμογής και τελικές διατάξεις
Άρθρο 7 −
Παρακολούθηση εφαρμογής
Η Ομάδα των Κρατών εναντίον της Διαφθοράς
(GRECO) πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του
παρόντος Πρωτοκόλλου από τα Μέρη.
Άρθρο 8 −
Σχέση με τη Σύμβαση
1. Μεταξύ των Κρατών Μελών οι διατάξεις των άρθρων
2 έως 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως
πρόσθετα άρθρα στη Σύμβαση.
2. Οι διατάξεις της Σύμβασης εφαρμόζονται στην
έκταση που είναι συμβατές με τις διατάξεις του παρό−
ντος Πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 9 −
Δηλώσεις κατ επιφυλάξεις

1. Αν Μέρος έχει κάνει μια δήλωση σύμφωνα με το άρθρο
36 της Σύμβασης, μπορεί να κάνει μια παρόμοια δήλωση σχε−
τικά με τα άρθρα 4 και 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά
τον χρόνο της υπογραφής ή της κατάθεσης του εγγράφου
της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
2. Αν ένα Μέρος έχει δηλώσει κάποια επιφύλαξη σύμ−
φωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 της Σύμβασης που
περιορίζει την εφαρμογή των αδικημάτων παθητικής
δωροδοκίας του άρθρου 5 της Σύμβασης μπορεί να
δηλώσει παρόμοια επιφύλαξη σχετικά με τα άρθρα 4
και 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά τον χρόνο της
υπογραφής ή της κατάθεσης του εγγράφου της επι−
κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Κάθε
άλλη επιφύλαξη Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με
το άρθρο 37 της Σύμβασης, θα έχει εφαρμογή επίσης
στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός αν το Μέρος δηλώσει
κάτι διαφορετικό κατά τον χρόνο της υπογραφής ή της
κατάθεσης του εγγράφου της επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης.
3. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί.
Άρθρο 10 −
Υπογραφή και θέση σε ισχύ
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό για υπογρα−
φή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση. Αυτά
τα Κράτη μπορούν να εκφράσουν την συγκατάθεση
τους να δεσμευτούν, ως εξής:
α. υπογραφή χωρίς επιφυλάξεις ως προς την επικύ−
ρωση, αποδοχή ή έγκριση ή
β. υπογραφή υπό τον όρο επικύρωσης, αποδοχής ή
έγκρισης που θα ακολουθηθεί από την επικύρωση, απο−
δοχή ή έγκριση.
2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα
κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
3. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά
την ημερομηνία κατά την οποία πέντε Κράτη εξέφρασαν
τη συναίνεση τους να δεσμευτούν από αυτό το Πρωτό−
κολλο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2,
και μόνο αφού η ίδια η Σύμβαση θα έχει τεθεί σε ισχύ.
4. Σχετικά με οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος που
στη συνέχεια εκφράζει τη συναίνεση του να δεσμευτεί
από αυτό, το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών
από την ημερομηνία που εξέφρασε τη συναίνεση του
να δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των παραγράφων 1 και 2.
5. Το Συμβαλλόμενο Κράτος δεν μπορεί να επικυρώσει,
αποδεχθεί ή εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο, χωρίς να
έχει, ταυτόχρονα ή προηγούμενα, εκφράσει τη συναί−
νεσή του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση.
Άρθρο 11 −
Προσχώρηση στο Πρωτόκολλο
1. Κάθε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει
προσχωρήσει στη Σύμβαση μπορεί να προσχωρήσει στο
παρόν Πρωτόκολλο αφού αυτό θα έχει τεθεί σε ισχύ.

2. Σχετικά με οποιοδήποτε Κράτος ή την Ευρωπαϊ−
κή Κοινότητα που έχει προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο,
αυτό θα τεθεί σε ισχύ, την πρώτη ημέρα του μήνα που
ακολουθεί τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την
ημερομηνία κατάθεσης εγγράφου προσχώρησης, στον
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 12 −
Εδαφική εφαρμογή
1. Κάθε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί κατά
τον χρόνο υπογραφής ή της κατάθεσης του εγγράφου
της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,
να ορίσει το έδαφος ή τα εδάφη όπου το Πρωτόκολλο
αυτό θα έχει εφαρμογή.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε μεταγενέ−
στερη ημερομηνία, με δήλωση που θα απευθύνεται στον
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να
επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου
σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος ή εδάφη που ορίζονται
στη δήλωση για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι
υπεύθυνο ή για λογαριασμό του οποίου αυτό εξουσιο−
δοτείται να αναλάβει δεσμεύσεις. Σχετικά με το εν λόγω
έδαφος, το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών
μετά την ημερομηνία παραλαβής αυτής της δήλωσης
από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προ−
ηγούμενες παραγράφους, μπορεί σε σχέση με οποιο−
δήποτε έδαφος που αναφέρεται στη δήλωση αυτή, να
ανακληθεί με ειδοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση
αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα μετά
τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία πα−
ραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 13 −
Καταγγελία
1. Κάθε Μέρος μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να κα−
ταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο με ειδοποίηση που
απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα του Συμβου−
λίου της Ευρώπης.
2. Αυτή η καταγγελία Φα τεθεί σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών,
μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από
τον Γενικό Γραμματέα.
3. Η καταγγελία της Σύμβασης αυτόματα συνεπάγεται
καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 14 −
Ειδοποίηση
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης
θα ενημερώσει τα Κράτη−Μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης και οποιοδήποτε Κράτος ή την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα που έχει προσχωρήσει στο παρόν Πρωτό−
κολλο σχετικά με:
α. οποιαδήποτε υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου,
β. την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,
γ. οποιαδήποτε ημερομηνία θέσης σε ισχό του παρό−
ντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12,
δ. οποιαδήποτε δήλωση ή επιφύλαξη που γίνεται σύμ−
φωνα με τα άρθρα 8, 9 και 12,
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ε. οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ειδοποίηση ή ανακοί−
νωση σχετικά με το παρόν Πρωτόκολλο.
Σε πίστωση αυτών οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεό−
ντως εξουσιοδοτημένοι προς αυτό, υπέγραψαν το παρόν
Πρωτόκολλο.
Έγινε στο Στρασβούργο σήμερα 15η Μαΐου 2003, στην
αγγλική και γαλλική γλώσσα με τα δύο κείμενα να εί−
ναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίγραφο το οποίο θα
κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα
αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Συμβαλλό−
μενο που το υπογράφει και προσχωρεί σε αυτό.
Άρθρο δεύτερο
Ορολογία
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι έννοιες του
«δημόσιου λειτουργού», «λειτουργού», «δημόσιου αξιω−
ματούχου», «δημάρχου», «υπουργού», «δικαστή», «νομικού
προσώπου» λαμβάνονται όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα
νόμο.
Άρθρο τρίτο
Δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών,
λειτουργών διεθνών οργανισμών κ.λπ.
1. Οι διατάξεις των άρθρων 235, 236, 237 και 238 του
Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων
της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και
προς δημόσιους υπαλλήλους, λειτουργούς και δικαστές,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ένορκοι και οι
διαιτητές, άλλου κράτους μέλους της Σύμβασης που
κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 235, 236 και 238 του Ποι−
νικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της
ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας από και προς
λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμ−
βατική σχέση, κατά την έννοια των οικείων κανονισμών
προσωπικού, κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού ορ−
γανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελληνική Δημοκρατία
είναι μέλος, καθώς και κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή
όχι, που εκτελεί καθήκοντα που αντιστοιχούν σε αυτά
που εκτελούν οι εν λόγω λειτουργοί ή υπάλληλοι.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238 του Ποινικού
Κώδικα εφαρμόζονται και επί των πράξεων της ενεργητι−
κής και της παθητικής δωροδοκίας που αναφέρονται σε
πρόσωπα που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα
διαιτητή ή ενόρκου σε διεθνή δικαστήρια, των οποίων η
δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από την Ελληνική Δημοκρατία.
Ως προς τις πράξεις της ενεργητικής και της παθητικής
δωροδοκίας από και προς τους λοιπούς αξιωματούχους
των εν λόγω διεθνών δικαστηρίων, εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις των άρθρων 235, 236 και 238 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο τέταρτο
Δωροδοκία μελών αλλοδαπών
δημόσιων συνελεύσεων
1. Η διάταξη του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα
εφαρμόζεται και επί των πράξεων της ενεργητικής και
της παθητικής δωροδοκίας από και προς οποιοδήποτε
πρόσωπο που είναι μέλος δημόσιας συνέλευσης που
ασκεί νομοθετικές ή διοικητικές εξουσίες δηλαδή μέλος
της Βουλής ή Επιτροπής της ή οποιουδήποτε Συμβουλί−
ου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε άλλο κράτος μέλος
της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.
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2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρ−
θρου 159 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και επί
πράξεων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από
και προς μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών
ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελληνική
Δημοκρατία είναι μέλος.
Άρθρο πέμπτο
Ενεργητική και παθητική δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα
1. Με την ποινή του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα
τιμωρείται όποιος με πρόθεση κατά την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόσχεται, προσφέρει
ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μη οφειλόμενο
πλεονέκτημα ή αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε πρόσω−
πο έχει διευθυντική θέση ή εργάζεται με οποιαδήποτε
ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, για τον ίδιο ή
για τρίτον, για ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση
των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από
το νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κα−
νονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων
του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης του στην
υπηρεσία του εργοδότη. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν
συντρέχουν στο πρόσωπο του δράστη οι προϋποθέσεις
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 236 του Ποινικού
Κώδικα και στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέ−
λημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στην
αρμόδια αρχή, αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και
δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του
άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και κάθε διευθυντής
ή εργαζόμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς
του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με πρόθεση κατά την
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί
ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε μη οφειλόμε−
νο αντάλλαγμα για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλο
ή δέχεται υπόσχεση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος ή
ανταλλάγματος, για ενέργεια ή παράλειψή του κατά
παράβαση των καθηκόντων του.
3. Η διάταξη του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα
εφαρμόζεται και στα αδικήματα του παρόντος άρ−
θρου.
Άρθρο έκτο
Προσφορά για άσκηση επιρροής
1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών
και χρηματική ποινή αυτός που υπόσχεται, παρέχει ή
προσφέρει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε μη οφειλόμενο
οικονομικό αντάλλαγμα σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται,
αληθώς ή αναληθώς ή επιβεβαιώνει, ότι μπορεί να ασκή−
σει παράνομη και εκτός αρμοδιότητας του επιρροή στη
διαδικασία λήψης απόφασης ή στη σύναψη οποιασδή−
ποτε σύμβασης, οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στα άρθρα τρίτο έως και πέμπτο του πα−
ρόντος νόμου, σε ανταμοιβή της επιρροής, ανεξάρτητα
αν η επιρροή ασκείται ή όχι ή αν η υποτιθέμενη επιρροή
οδηγεί στο σκοπούμενο αποτέλεσμα ή όχι.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και αυτός που αξι−
ώνει, λαμβάνει ή αποδέχεται προσφορά ή υπόσχεση
ενός τέτοιου ανταλλάγματος σε ανταμοιβή αυτής της
επιρροής, ανεξάρτητα αν η επιρροή ασκείται ή όχι ή αν
η υποτιθέμενη επιρροή οδηγεί στο σκοπούμενο απο−
τέλεσμα ή όχι.
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Άρθρο έβδομο
Ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς

γ. πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες
παροχές ή ενισχύσεις.

Μετά το εδάφιο ιστιστ’ της παρ. 1 του ν. 3424/2005
(ΦΕΚ 305 A΄) προστίθεται εδάφιο ιζιζ’, το οποίο έχει
ως εξής:

2. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρό−
σωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
κατέστησε δυνατή την τέλεση ποινικών αδικημάτων
που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο από φυσικό
πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

«ιζιζ’. Τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα από τις δια−
τάξεις των άρθρων τρίτο ως και έκτο και όγδοο του νό−
μου, με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση ποινικού δικαίου
του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27ης Ιανουαρίου 1999
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά, της 15ης Μαΐου 2003.»
Άρθρο όγδοο
Λογιστικά αδικήματα
Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πρά−
ξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη,
όποιος καταρτίζει ή κάνει χρήση τιμολογίου ή άλλου
λογιστικού εγγράφου ή αρχείου που περιέχει ψευδείς ή
ελλιπείς πληροφορίες ή παραλείπει παράνομα την κα−
ταχώρηση πληρωμής, αν οι πράξεις αυτές τελούνται για
τη διευκόλυνση διάπραξης, απόκρυψης ή συγκάλυψης
κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα
159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στα
άρθρα τρίτο ως και έβδομο του παρόντος νόμου.
Άρθρο ένατο
Δικαιοδοσία − Αυτεπάγγελτη δίωξη
1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκ−
δικάζουν αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 ως 14 της
Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.
2. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο αδική−
ματα διώκονται αυτεπαγγέλτως, οπουδήποτε και αν
τελέστηκαν.
Άρθρο δέκατο
Ευθύνη νομικών προσώπων
1. Αν κάποιο από τα αδικήματα της ενεργητικής δω−
ροδοκίας, της προσφοράς για άσκηση επιρροής ή ξε−
πλύματος χρήματος που προβλέπονται από τα άρθρα
159, 235 και 237 του Ποινικού Κώδικα και τα άρθρα
τρίτο ως και όγδοο του παρόντος νόμου, τελείται προς
όφελος νομικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που
ενεργεί ως φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή συνεργός,
είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώ−
που και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού
προσώπου, με βάση εξουσία εκπροσώπησης τούτου ή
εξουσιοδότησης για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του
νομικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκη−
ση ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, πέραν της
ποινικής ευθύνης του φυσικού προσώπου, επιβάλλεται
και στο νομικό αυτό πρόσωπο με απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.):
α. διοικητικό πρόστιμο μέχρι του τριπλάσιου της αξίας
του οφέλους που επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε ή
β. προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική
απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριό−
τητας ή

3. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων δεν αποκλείονται
και κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται η διαδικασία
επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 1, οι αρμόδιες
υπηρεσίες είσπραξης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λε−
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο ενδέκατο
Ειδικές ανακριτικές αρχές
Στα αδικήματα που προβλέπονται από τον παρόντα
νόμο οι ανακριτικές πράξεις διεξάγονται από τα αρμό−
δια όργανα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Παράλληλα
διατηρείται και η αρμοδιότητα των κατά τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας οργάνων.
Άρθρο δωδέκατο
Μέτρα προς διευκόλυνση της συλλογής
των αποδείξεων και για την προστασία συνεργατών
δικαιοσύνης και μαρτύρων
1. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα
άρθρα 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και στα
άρθρα τρίτο έως και όγδοο του παρόντος νόμου εφαρ−
μόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 253Α παρά−
γραφος 1 στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄ και παράγραφοι 2 και 3 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που προστέθηκε με το
άρθρο 6 του ν. 2928/2001.
2. Κατά την ποινική προδικασία για τις πράξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
μπορεί να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την απο−
τελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφο−
βισμό των καταγγελλόντων τις πράξεις αυτές ή των
ουσιωδών μαρτύρων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
9 παράγραφοι 2 ως και 4 του ν. 2928/2001.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Κεντρική αρχή
Αρμόδια Κεντρική Αρχή για τους σκοπούς του άρθρου
29 της Σύμβασης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο
είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Επιφύλαξη της Ελληνικής Δημοκρατίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 της Σύμβα−
σης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, η Ελληνική
Δημοκρατία δεν δεσμεύεται από το άρθρο 26 παρά−
γραφος 1 της ίδιας Σύμβασης και μπορεί να αρνηθεί τη
δικαστική συνδρομή, αν το αίτημα του κράτους μέρους
αφορά αδίκημα, το οποίο θεωρεί ως πολιτικό.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου Πρω−
τοκόλλου που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋπο−
θέσεων των άρθρων 32 και 11 αυτών αντίστοιχα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

2557

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2558

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

*01001031405070076*

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

