ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της
16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π
2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
2201/2003 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003,
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές
γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές κατά τη
διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και
την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για
την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Α-Π 2003/577/ΔΕΥ,
ΤΗΣ Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, ΤΗΣ Α-Π 2006/783/ΔΕΥ,
όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/42/ΕΕ
Εισαγωγή
Η νοµοθεσία που αφορά στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείµενο αλλεπάλληλων τροποποιήσεων και βελτιώσεων, µε πιο σηµαντικές εκείνες: α) του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), µε τον οποίο µεταξύ άλλων ενσωµατώθηκαν στη νοµοθεσία µας
οι Οδηγίες 2005/60/ΕΚ και 2006/70/ΕΚ και µια σειρά Συστάσεων της Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής Δράσης
(FATF), β) του ν. 3875/2010 (Α΄ 158), µε τον οποίο µεταξύ άλλων κυρώθηκε η Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος (Σύµβαση του Παλέρµο) και αντιµετωπίσθηκαν ορισµένες αδυναµίες του προηγούµενου νόµου και γ) του ν.
3932/2011 (Α΄ 49) µε τον οποίο µεταξύ άλλων συνεστή-

θη η νέα «Αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, και ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης».
Στο πλαίσιο της ανωτέρω προσπάθειας εντάσσεται η
κύρωση µε το παρόν σχέδιο νόµου του πλέον σύγχρονου διεθνούς συµβατικού οργάνου µε δεσµευτικό χαρακτήρα στο υπό συζήτηση θεµατικό πεδίο, ήτοι της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης «για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας», που υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 16
Μαΐου 2005. Η κύρωση της εν λόγω Σύµβασης συνοδεύεται από την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία δύο Αποφάσεων-Πλαίσιο και µιας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε απολύτως συναφές περιεχόµενο: της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, «σχετικά µε την αναγνώριση και εκτέλεση
των αποφάσεων δέσµευσης περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, «σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήµευσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2009), και
της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, «σχετικά µε
τη δέσµευση και τη δήµευση οργάνων και προϊόντων εγκλήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (η οποία αντικαθιστά κατά το πλείστον την Απόφαση-πλαίσιο
2005/212/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου
2005, «για τη δήµευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήµατος»).
Το αποτέλεσµα της κύρωσης και ενσωµάτωσης των ανωτέρω συµβατικών και ενωσιακών κειµένων θα είναι ιδίως η δηµιουργία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός κοινού χώρου εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων δέσµευσης και δήµευσης περιουσιακών στοιχείων προερχόµενων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
αλλά και η σηµαντική διευκόλυνση της εκτέλεσης αντίστοιχων αποφάσεων µεταξύ των κρατών - µελών του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται το
νοµοθετικό πλαίσιο για τη λήψη και εφαρµογή των σχετικών µέτρων σε εθνικό επίπεδο, µε στόχο αφενός τον
αποτελεσµατικότερο εντοπισµό των οργάνων και των
προϊόντων του εγκλήµατος, και αφετέρου τη διεύρυνση
των δυνατοτήτων δέσµευσης και δήµευσής τους, ιδίως
στο µέτρο που συνδέονται µε οργανωµένες µορφές εγκληµατικής συµπεριφοράς.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η κυρούµενη Σύµβαση αντικαθιστά ουσιαστικά (χωρίς
όµως να καταργεί και τυπικά) την προγενέστερη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης «για τη νοµιµοποίηση,
ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες» του 1990 που τέθηκε σε ισχύ
τον Σεπτέµβριο του 1993 και κυρώθηκε στη χώρα µας µε
το ν. 2655/1998 (Α΄ 264). Η τελευταία αυτή Σύµβαση έχει ήδη κυρωθεί από όλα τα κράτη - µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης (47 κράτη), καθώς και από δύο µη ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία και το Καζακστάν, αποτε-
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λεί δε σηµείο αναφοράς στις διεθνείς συζητήσεις και
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη χάραξη µιας συµπαγούς πολιτικής κατά του ξεπλύµατος χρήµατος. Ωστόσο,
δεκαπέντε (15) έτη µετά την ψήφισή της, νεότερες εξελίξεις κατέστησαν εµφανή την ανάγκη επικαιροποίησής
της και προσαρµογής της στις νέες συνθήκες που δηµιούργησαν η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η εξέλιξη
των τεχνικών του ξεπλύµατος (σκόπευση του µη τραπεζικού τοµέα, χρήση επαγγελµατικών µεσολαβητών
κ.ο.κ.) και η εξάπλωση του παράλληλου (αν και διαφορετικής φύσης) προβλήµατος της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Στις εξελίξεις αυτές περιλαµβάνεται και η
συσσώρευση (προηγουµένως ελλείπουσας) εµπειρίας από την εθνική πρακτική των κρατών - µερών, την εποπτική λειτουργία και τις αναθεωρητικές διαδικασίες οργάνων όπως η Οµάδα Χρηµατοπιστωτικής Δράσης (FATF)
και η Επιτροπή Ειδικών του Συµβουλίου της Ευρώπης για
την αξιολόγηση των µέτρων κατά του ξεπλύµατος χρήµατος (MONEYVAL), καθώς και από τα αποτελέσµατα
της ενεργοποίησης και νοµοθετικής δραστηριοποίησης
στο υπό συζήτηση πεδίο και άλλων διεθνών οργανισµών
(Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, Egmond Group κ.α.).
Οι συζητήσεις για την αναθεώρηση της Σύµβασης του
1990 ξεκίνησαν ήδη το 1998 (µε τη σκέψη αρχικά κατάρτισης ενός συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου προς αυτή),
κατέληξαν δε σε ένα νέο συµβατικό κείµενο µε σηµαντικές προσθήκες, κυρίως στα εξής σηµεία:
α) Η Σύµβαση κατέστη πιο συµπαγής και φιλική προς
τον χρήστη, επιτρέποντας στους εφαρµοστές της πράξης να ανατρέχουν σε ένα µόνο συµβατικό όργανο ρύθµισης των σχετικών υποχρεώσεων, τόσο σε διεθνές όσο
και σε εσωτερικό επίπεδο, και να µην εξαρτώνται από
µια σειρά κειµένων που ρυθµίζουν µεµονωµένα επιµέρους ζητήµατα της πρόληψης και ελέγχου του ξεπλύµατος χρήµατος και της διεθνούς συνεργασίας. Έτσι ενθαρρύνεται η αξιοποίηση της σύµβασης για κάθε συναφές ζήτηµα και γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση των διατάξεών της.
β) Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε µια διεθνής σύµβαση µε
δεσµευτικό χαρακτήρα που να καλύπτει ταυτόχρονα τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η Σύµβαση
επεκτάθηκε, έτσι, ακολουθώντας την τάση που έχει παγιωθεί στο διεθνές πεδίο (στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της FATF, στη MONEYVAL, στον ΟΗΕ, στην Ε.Ε.
κ.α.) και στον τοµέα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, λαµβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα σχετικά
κείµενα και ιδίως τη Σύµβαση του ΟΗΕ για την πάταξη
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας της 9ης Δεκεµβρίου 1999, της οποίας τη σηµασία υπογραµµίζει.
γ) Τα προγενέστερα διεθνή συµβατικά κείµενα προέβλεπαν τη λήψη µέτρων κατά του ξεπλύµατος, εστιάζοντας στην καταστολή και τη διεθνή συνεργασία (λ.χ. ποινικοποίηση του ξεπλύµατος, προσωρινά µέτρα, δήµευση, διεθνής συνεργασία), χωρίς να προσδίδουν αντίστοιχη βαρύτητα σε προληπτικά και άλλα µέτρα, όπως η οικοδόµηση ειδικών µονάδων χρηµατοοικονοµικών ελέγχων, η ανάκτηση και διανοµή των δηµευόµενων περιουσιακών στοιχείων κ.ο.κ.. Το κενό αυτό καλύπτει η παρούσα Σύµβαση.
δ) Η Σύµβαση αναφέρεται συγκεκριµένα (άρθρο 13)
στην υποχρέωση των κρατών - µερών να οικοδοµήσουν
ένα συγκροτηµένο και συµπαγές εθνικό θεσµικό πλαίσιο
για τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονοµικών φορέ-

ων που εµπλέκονται στη διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και να λάβουν
για το σκοπό αυτό αρκούντως υπόψη τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως
των αναθεωρηµένων Συστάσεων της FATF. Οι τελευταίες καθίστανται έτσι πλέον ξεκάθαρα µέρος του κεκτηµένου του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Καθόσον αφορά στην ενσωµάτωση των προβλέψεων
της Σύµβασης στην εθνική µας νοµοθεσία, τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν είναι περιορισµένα, µε δεδοµένες τις ήδη υφιστάµενες, εκτεταµένες ρυθµίσεις του
ν. 3691/2008. Περισσότερη έµφαση δίνεται στην ανανέωση του καθεστώτος που ισχύει αναφορικά µε τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων δέσµευσης και δήµευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από άλλα κράτη - µέρη –καθεστώς που διέπεται
σήµερα από τον κυρωτικό της Σύµβασης του 1990 ν.
2655/1998– προκειµένου η εν λόγω διαδικασία να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική. Παρά την ανανέωση αυτή και παρότι η νέα Σύµβαση είναι πολύ πληρέστερη της παλιάς Σύµβασης του 1990, επελέγη να µη καταργηθούν ταυτόχρονα οι διατάξεις του ν. 2655/1998
που προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο στην παλιότερη
Σύµβαση και περιέχουν τις διατυπούµενες από την Ελλάδα σε σχέση µε αυτή επιφυλάξεις. Κι αυτό γιατί το άρθρο 49 της παρούσας Σύµβασης, που ρυθµίζει τη σχέση
των δύο υπό συζήτηση συµβατικών κειµένων, δίνει τη
δυνατότητα στα κράτη - µέρη της νέας Σύµβασης να παραµείνουν δεσµευµένα από την παλαιότερη προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία νοµικών κενών. Έτσι, η
Ελλάδα και τα κράτη - µέρη που κυρώνουν την παρούσα
Σύµβαση θα εφαρµόζουν αυτή στις µεταξύ τους σχέσεις
(ακόµα και αν είναι και τα δύο µέρη στη Σύµβαση του
1990), ενώ στις σχέσεις µεταξύ της Ελλάδας ως κράτους, µέρους στην παρούσα Σύµβαση (που έχει κυρώσει
και εκείνη του 1990) και ενός κράτους - µέρους µόνο
στην παλαιότερη Σύµβαση, θα εφαρµόζεται η τελευταία,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν διατυπωθεισών επιφυλάξεων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι
προσαρµοστικές προς την παρούσα Σύµβαση διατάξεις
που αφορούν στη δέσµευση και δήµευση περιουσιακών
στοιχείων, θα έχουν στην πράξη ούτως ή άλλως σχετικά
περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, µε δεδοµένο ότι ειδικά
στις σχέσεις των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταξύ τους θα εφαρµόζεται το ενωσιακό δίκαιο που
έχει αποτυπωθεί στις Αποφάσεις-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ
και 2006/783/ΔΕΥ, όπως αυτές ενσωµατώνονται στο εθνικό µας δίκαιο σύµφωνα µε το Τµήµα Β΄ του Μέρους
Πρώτου του παρόντος νόµου.
Ενόψει των ανωτέρω, το Τµήµα Α΄ του Μέρους Πρώτου περιλαµβάνει εννέα άρθρα. Με το άρθρο 1 κυρώνεται η παρούσα Σύµβαση, ενώ στο άρθρο 2 προσδιορίζεται η εφαρµοζόµενη διαδικασία για την εκτέλεση αποφάσεων δέσµευσης άλλου κράτους - µέρους. Στο άρθρο 3
ορίζεται το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών ως αρµόδιο για
την αντίστοιχη εκτέλεση αποφάσεων δήµευσης. Στο άρθρο 4 ορίζεται ως Κεντρική Αρχή για τη διαβίβαση των
σχετικών αιτηµάτων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στα άρθρα 5 προβλέπεται η λήψη υπόψη των καταδικαστικών αποφάσεων άλλων κρατών - µερών για την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων περί υποτροπής, στο άρθρο 6 προβλέπονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, ε-
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νώ στο άρθρο 7 εισάγονται ορισµένες αναγκαίες τροποποιήσεις του ν. 3691/2008. Το άρθρο 8 προβαίνει στην αναγκαία προσαρµογή του ν. 2655/1998, και τέλος το άρθρο 9 περιέχει τις επιφυλάξεις και δηλώσεις που συνοδεύουν την κύρωση της Σύµβασης. Ειδικότερα:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 περιλαµβάνεται η κυρούµενη Σύµβαση
στο πρωτότυπο και (αυθεντικό για την ερµηνεία της) αγγλικό και γαλλικό κείµενό της και στην ελληνική µετάφρασή της.
Άρθρο 2
Το άρθρο 21 της Σύµβασης καθιερώνει την υποχρέωση
επιβολής, µετά από αίτηµα άλλου κράτους - µέρους,
προσωρινών µέτρων, όταν το κράτος που αιτείται βοήθεια έχει αρχίσει ποινικές διαδικασίες ή διαδικασίες δήµευσης και ζητεί τη δέσµευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που είτε αποτελούν ήδη αντικείµενο αιτήµατος δήµευσης είτε µπορούν σε µεταγενέστερο στάδιο
να αποτελέσουν αντικείµενο τέτοιου αιτήµατος. Η εν
λόγω πρόβλεψη είναι σχεδόν πανοµοιότυπη µε εκείνη
του άρθρου 11 της Σύµβασης του 1990. Το άρθρο δεύτερο του ν. 2655/1998, µε τον οποίο κυρώθηκε η εν λόγω
Σύµβαση, προβλέπει ως αρµόδιο για την ικανοποίηση
των αιτηµάτων δέσµευσης τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών της περιφέρειας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαµονής του προσώπου στο οποίο αναφέρεται η
αίτηση ή της περιφέρειας όπου βρίσκεται η περιουσία ή
τα µέσα επί των οποίων ζητείται η επιβολή προσωρινών
µέτρων. Προς βελτίωση της ανωτέρω πρόβλεψης, µε το
άρθρο 2 προτείνεται σε περίπτωση υποβολής τέτοιου αιτήµατος από άλλο κράτος - µέρος της παρούσας Σύµβασης να εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν.
3691/2008, το οποίο περιέχει αναλυτική ρύθµιση των δυνατοτήτων δέσµευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά και άρσης των σχετικών µέτρων, σε συνδυασµό µε τις σχετικές µε την παροχή δικαστικής συνδροµής διατάξεις.
Άρθρο 3
Το άρθρο 23 της Σύµβασης προβλέπει την υποχρέωση
των κρατών - µερών της Σύµβασης είτε να εκτελούν αυτόµατα µια απόφαση δήµευσης δικαστηρίου άλλου κράτους - µέλους είτε να υποβάλουν το σχετικό αίτηµα στις
αρµόδιες εγχώριες αρχές και, αφού αυτές χορηγήσουν
εντολή δήµευσης, να εκτελούν την εντολή αυτή. Η υποχρέωση αυτή βρίσκεται µε πανοµοιότυπη σχεδόν διατύπωση και στο άρθρο 13 της παλιάς Σύµβασης του 1990, ο
δε Έλληνας νοµοθέτης είχε επιλέξει, µε το άρθρο τρίτο
του ν. 2655/1998, ορθά τη δεύτερη εκδοχή, ήτοι όχι την
αυτόµατη εκτέλεση, αλλά την εισαγωγή της αίτησης δήµευσης στο συµβούλιο πληµµελειοδικών µε πρόταση
του αρµόδιου εισαγγελέα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
διαδικασίας που προβλεπόταν για τη δέσµευση επί προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης στο άρθρο 5 του
ν. 2331/1995.
Με το άρθρο 3 επιλέγεται οµοίως η εκδοχή του άρθρου 23 παρ. 1β της Σύµβασης, προτιµάται όµως να ορισθεί πιο συγκεκριµένα, ότι τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται στο κατά τόπο αρµόδιο συµβούλιο πληµµελειοδι-

κών, το οποίο αποφασίζει µε βούλευµά του, µετά από
πρόταση του αρµόδιου εισαγγελέα, αν θα τα κάνει ή όχι
δεκτά, εφαρµόζοντας µάλιστα, σε καταφατική περίπτωση, ανάλογα και τις διατάξεις περί δήµευσης του άρθρου
46 παρ. 2 εδάφιο α΄ του ν. 3691/2008. Κατά του εκδιδόµενου βουλεύµατος υφίσταται, επίσης, δικαίωµα έφεσης
και αναίρεσης των θιγόµενων µερών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 492 και 504 παρ. 3 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 4
Το άρθρο 33 της Σύµβασης υποχρεώνει τα κράτη - µέρη να ορίσουν µια κεντρική αρχή για την παραλαβή και αποστολή των αιτηµάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
της διεθνούς συνεργασίας για την εφαρµογή της Σύµβασης, όπως και για τη διαβίβασή τους στις αρµόδιες προς
εκτέλεση αρχές. Με το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου ορίζεται ως Κεντρική Αρχή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Σηµειωτέον, ότι
και µε το άρθρο τρίτο του ν. 2655/1998, που αφορά στο
πανοµοιότυπο άρθρο 23 της παλιάς Σύµβασης του 1990,
ως κεντρική αρχή ορίσθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 5
Το άρθρο 6 της Σύµβασης υποχρεώνει τα κράτη - µέρη
να υιοθετήσουν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίσουν την επαρκή διαχείριση των δεσµευθέντων ή
κατασχεθέντων – ως προερχόµενων από εγκληµατικές
δραστηριότητες –περιουσιακών στοιχείων. Στο ίδιο
πνεύµα, το άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ προβλέπει
τη λήψη από τα κράτη - µέλη των αναγκαίων µέτρων, για
παράδειγµα µε τη θέσπιση κεντρικών υπηρεσιών, εξειδικευµένων υπηρεσιών ή ισοδύναµων µηχανισµών, ώστε
να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσµεύονται ενόψει πιθανής
δήµευσης, περαιτέρω δε την υποχρέωση των κρατών µελών να εξετάσουν την πιθανότητα να λάβουν µέτρα
που επιτρέπουν τη χρήση των δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων για το δηµόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς. Προς εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, το άρθρο 5 του σχεδίου νόµου εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τους συναρµόδιους αυτού Υπουργούς να
συστήσουν µε απόφασή τους υπηρεσία ή να καθορίσουν
έναν από τους υφιστάµενους φορείς ως αρµόδιο για την
κεντρική και αποτελεσµατική διαχείριση αφενός των δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου των
περιουσιακών στοιχείων που δεσµεύονται ενόψει πιθανής δήµευσης. Στους σκοπούς, τους οποίους µπορεί δυνητικά να υπηρετεί η διαχείριση των δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων, περιλαµβάνεται ρητά – πέραν της
εξυπηρέτησης δηµόσιων ή κοινωνικών σκοπών, όπως η
διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και η πρόληψη της εγκληµατικότητας – και η ικανοποίηση των θυµάτων των
εγκληµατικών δραστηριοτήτων από τις οποίες προέρχονται τα υπό συζήτηση στοιχεία. Επιπλέον, διευκρινίζεται
ότι η έννοια της αποτελεσµατικής διαχείρισης των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων, εν αναµονή της δικαστικής απόφασης που θα κρίνει την τελική τύχη τους,
περιλαµβάνει και τη δυνατότητα πώλησης ή µεταβίβασης αυτών, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για τη
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θα πρέπει να γίνεται µε τον δέοντα τρόπο, µε γνώµονα
όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον, αλλά πρωτίστως τα οικονοµικά συµφέροντα του ίδιου του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων, η περιουσιακή αξία των οποίων κινδυνεύει να αποµειωθεί κατά τη διάρκεια της δέσµευσης.
Άρθρο 6 παράγραφος 1
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 αναµορφώνεται το
άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 5 της
Σύµβασης και 4 παρ. 1 και 6 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ καθόσον αφορά στη ρητή συµπερίληψη αντικειµένων εµµέσως αποκτηθέντων από εγκληµατικές πράξεις και στην
υιοθέτηση προβλέψεων που αφορούν: α) στη δήµευση επί περιπτώσεων ανάµειξης των αντικειµένων µε περιουσία που αποκτήθηκε από νόµιµες πηγές, οπότε η δήµευση επιβάλλεται µέχρι του ποσού της αξίας των ως άνω
αναµειχθέντων αντικειµένων (αντίστοιχη πρόβλεψη έχει
εισαχθεί ήδη στο άρθρο 238 παρ. 1 ΠΚ, εισάγεται δε και
παρακάτω, µε το άρθρο 7 παρ. 2 στο άρθρο 46 παρ. 1 του
ν. 3691/2008), β) στη δυνατότητα αναπληρωµατικής δήµευσης (κατ’ αντιστοιχία προς όσα ισχύουν ήδη στο άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3691/2008), γ) στη δυνατότητα επιβολής χρηµατικής ποινής αντί δήµευσης, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των µη δυνάµενων να δηµευθούν αντικειµένων (κατ’ αντιστοιχία και πάλι προς όσα ισχύουν στο άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3691/2008) και δ)
στη δήµευση εις χείρας τρίτων, υπό συγκεκριµένες, αυστηρές προϋποθέσεις που παρατίθενται αναλυτικά στην
παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου (σύµφωνα µε
όσα επιτάσσει το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ). Εισάγονται, περαιτέρω, για πρώτη φορά (στην προτεινόµενη παράγραφο 2 του άρθρου) κατευθυντήριες γραµµές
που οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους τα δικαστήρια
κατά την κρίση επί της αναλογικότητας της επιβολής της
δήµευσης. Η ισχύουσα πρόβλεψη περί επιβολής δήµευσης ως µέτρου ασφαλείας (άρθρο 76 παρ. 2 ΠΚ) διατηρείται ως παράγραφος 6 του προτεινόµενου άρθρου, ενώ η ισχύουσα παράγραφος 3 (η οποία γίνεται πλέον παράγραφος 7) συµπληρώνεται µε την παροχή στο δικαστήριο της δυνατότητας να αποφασίσει αν αυτά που δηµεύθηκαν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο
συµφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς, ή για την ικανοποίηση του θύµατος.
Άρθρα 6 παράγραφος 2 και 7 παράγραφος 1
Το ξέπλυµα χρήµατος και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας τελούνται πολλές φορές διασυνοριακά από εγκληµατικές οργανώσεις, τα µέλη των οποίων καταδικάζονται κάποτε σε περισσότερες από µία χώρες. Για το
λόγο αυτόν και µε δεδοµένο ότι σε πολλά νοµικά συστήµατα, όπως στο δικό µας, η υποτροπή οδηγεί σε επιβάρυνση της επιβαλλόµενης ποινής, το άρθρο 11 της Σύµβασης προβλέπει τη λήψη υπόψη για τον καθορισµό του
ύψους της ποινής και τυχόν αµετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων προερχόµενων από άλλα κράτη - µέρη
της Σύµβασης. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται µε τα
προτεινόµενα άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 1. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόµοιες προβλέψεις, που εισάγουν την αρχή της «διεθνούς υποτροπής», βρίσκονται και σε άλλα
διεθνή κείµενα, όπως στο άρθρο 1 της Απόφασης - Πλαί-

σιο του Συµβουλίου της 6ης Δεκεµβρίου 2001 που τροποποίησε (εισάγοντας ένα νέο άρθρο 9Α) την Απόφαση
Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ της 29ης Μαΐου 2000 για την «ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη εν όψει
της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων». Σε συµµόρφωση προς την εν λόγω
πρόβλεψη, µε το άρθρο 25 του ν. 3663/2008 προσετέθη
στον Ποινικό µας Κώδικα νέο άρθρο 214Α, αναφορικά µε
καταδίκες για εγκλήµατα των άρθρων 207 έως 211 και
214 του Ποινικού Κώδικα.
Σε πρακτικό επίπεδο, είναι αλήθεια ότι η εφαρµογή
των προτεινόµενων ρυθµίσεων προσκρούει στις δυσκολίες έγκαιρης ενηµέρωσης των εγχώριων δικαστηρίων
για την ύπαρξη αλλοδαπών καταδικαστικών αποφάσεων.
Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 13 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαστικής
Συνδροµής σε Ποινικές Υποθέσεις της 20ής Απριλίου
1959 που κυρώθηκε στη χώρα µας µε το ν. 4218/1961,
«το προς ο η αίτησις Μέρος θα ανακοινώση εν ω µέτρω
δύνανται αι παρ` αυτώ δικαστικαί αρχαί να λάβωσι τοιαύτας πληροφορίας, αντίγραφα ή αποσπάσµατα του Ποινικού Μητρώου και πάσαν ετέραν εκ τούτου πληροφορίαν
ήτις ήθελε ζητηθή παρά του αιτούντος Μέρους διά τας
ανάγκας ποινικής τινός υποθέσεως.».
Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5
Με τις λοιπές παραγράφους του άρθρου 7 εισάγονται
προσθήκες και τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 που επιβάλλονται από την κυρούµενη Σύµβαση, αλλά και από
βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα, ενσωµατώνεται το άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ περί εκτεταµένης δήµευσης.
Ειδικότερα, µε τη δεύτερη παράγραφο υιοθετείται η
πρόβλεψη της Σύµβασης, σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση ανάµειξης του προϊόντος του αδικήµατος µε
περιουσία που προέρχεται από νόµιµες πηγές, η κατάσχεση (δέσµευση) και η δήµευση επιβάλλονται µέχρι του
ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού. Αντίστοιχη πρόβλεψη έχει εισαχθεί ήδη, όπως προελέχθη, ειδικά για τα
αδικήµατα δωροδοκίας στο άρθρο 238 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.
Η τρίτη παράγραφος αντικαθιστά το άρθρο 47 του
ν. 3691/2008, διευρύνοντας τη δυνατότητα αποζηµίωσης
υπέρ του Δηµοσίου σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε
στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3)
ετών, και εξειδικεύοντας παράλληλα τα αδικήµατα για
τα οποία υφίσταται αυτή η δυνατότητα, σε εκείνα που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του συγκεκριµένου άρθρου, ήτοι σε εκείνα που επιβάλλονται κατά το άρθρο 5
της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ.
Με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 7 υιοθετείται
η επιβαλλόµενη από τη Σύµβαση (άρθρο 8) και την Οδηγία 2014/42/ΕΕ (άρθρα 6 παρ. 2, 7 παρ. 2 και 9 παρ. 9)
προστασία καλόπιστων τρίτων, που έχουν αποκτήσει δικαιώµατα επί του λογαριασµού ο οποίος καταλαµβάνεται από απαγόρευση κίνησης. Το ισχύον σήµερα καθεστώς παρέχει την προστασία αυτή µόνο επί απαγόρευσης εκποίησης ακινήτων (άρθρο 48 παρ. 3 του
ν. 3691/2008).
Τέλος, στο άρθρο 48 του ν. 3691/2008 η παράγραφος 6
αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6, η
οποία παρέχει και στην περίπτωση της νοµιµοποίησης τη
δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 49Α παρ. 11 του συ-
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γκεκριµένου νόµου στην περίπτωση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Διατάξεις αντίστοιχου περιεχοµένου υπάρχουν, σηµειωτέον, και σε άλλους νόµους, όπως στο άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3126/2003, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3961/2011.
Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 εισάγονται τροποποιήσεις του
ν. 2655/1998, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες προκειµένου αυτός να εναρµονιστεί µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου τροποποιείται το άρθρο τρίτο του προαναφερόµενου νόµου
και καθιδρύεται αρµοδιότητα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών προκειµένου περί αιτηµάτων δήµευσης άλλων
κρατών µερών της Σύµβασης του 1990. Με τη δεύτερη
παράγραφο του άρθρου επανέρχονται σε ισχύ δηλώσεις
του ελληνικού κράτους ως προς το εύρος εφαρµογής
της ίδιας σύµβασης.
Άρθρο 9
Στο άρθρο 9 διατυπώνονται οι πολυάριθµες επιφυλάξεις και δηλώσεις της χώρας µας επί άρθρων της Σύµβασης που παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα. Οι επιφυλάξεις
και δηλώσεις αυτές έχουν ως εξής:
α) Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 53 της Σύµβασης, η
Ελλάδα επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να µην εφαρµόσει το άρθρο 7 της παραγράφου 2γ, που αφορά
στην υιοθέτηση µέτρων για την παρακολούθηση για µια
συγκεκριµένη περίοδο των τραπεζικών κινήσεων που
διενεργούνται µέσω ενός ή περισσότερων λογαριασµών,
και το άρθρο 9 παρ. 6 της Σύµβασης, που αφορά στη δυνατότητα καταδίκης κάποιου για ξέπλυµα, ακόµα και όταν δεν έχει προσδιορισθεί το συγκεκριµένο έγκληµα
που έχει τελεσθεί και από το οποίο προέρχονται τα νοµιµοποιούµενα έσοδα.
β) Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 46 της Σύµβασης, η
Ελλάδα επιφυλάσσεται να εφαρµόζει το άρθρο 46 που
αφορά στη συνεργασία µεταξύ των εθνικών µονάδων
χρηµατοοικονοµικών ελέγχων, µόνον υπό τον όρο της
τήρησης του κανόνα της αµοιβαιότητας.
γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 της Σύµβασης, τα
κράτη µέρη πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα δήµευσης των προϊόντων και οργάνων του εγκλήµατος,
περιορίζοντας αν θέλουν, µε δήλωσή τους, τη δυνατότητα αυτή σε συγκεκριµένες κατηγορίες εγκληµάτων. Η
χώρα µας προβαίνει στη σχετική δήλωση παραπέµποντας για την εφαρµογή της Σύµβασης στα αδικήµατα για
τα οποία εφαρµόζεται και το άρθρο 46 του ν. 3691/2008.
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 της Σύµβασης απαιτεί από τα
κράτη µέρη να εισαγάγουν στην εθνική τους νοµοθεσία
ένα είδος αντιστροφής του βάρους της απόδειξης αναφορικά µε τη νόµιµη προέλευση των περιουσιακών στοιχείων που εµπίπτουν δυνητικά στις διατάξεις περί δήµευσης και συνδέονται µε τους δράστες σοβαρών αδικηµάτων ή άλλων αδικηµάτων που καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Η υποχρέωση, όµως, αυτή εισαγωγής ενός
«τεκµηρίου µη νόµιµης προέλευσης» ισχύει µόνο στο
µέτρο που είναι συµβατή µε τις αρχές του εγχώριου δικαίου, ενώ το άρθρο 53 παρ. 4 της Σύµβασης χορηγεί ρητά δικαίωµα δήλωσης για τη µη αναγνώρισή της. Παρότι
το εν λόγω τεκµήριο αφορά στο στάδιο µετά την κατάγνωση της ενοχής και δεν συνεπάγεται την συνολική α-

ντιστροφή του βάρους της απόδειξης στην ποινική διαδικασία (βλ. και ΕΔΔΑ, Απόφαση της 7.10.1988, Salabiacu
κατά Γαλλίας και ΕΔΔΑ, Απόφαση της 5.7.2001, Phillips
κατά Ηνωµένου Βασιλείου), κρίθηκε σκόπιµο να γίνει
χρήση του δικαιώµατος µη υιοθέτησής του, που παρέχεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 53, ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόµενο κατάχρησής του.
ε) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 της Σύµβασης, τα βασικά αδικήµατα στη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα της Σύµβασης που αντιστοιχούν ακριβώς σε εκείνα που απαριθµούνται στις Συστάσεις της FATF. Πέραν αυτής της υποχρέωσης τα κράτη µέρη µπορούν να περιορίσουν το αδίκηµα
σε συγκεκριµένες κατηγορίες βασικών αδικηµάτων, δηλώνοντας τυχόν περιορισµούς στη γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η χώρα µας έχει επιλέξει να συµπεριλάβει στα βασικά αδικήµατα κάθε αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας, της οποίας
το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι µηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. Προβαίνει δε στη
σχετική δήλωση παραπέµποντας στην απαρίθµηση του
άρθρου 3 του ν. 3691/2008.
στ) Το άρθρο 17 παρ. 5 της Σύµβασης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώσουν ότι θα ικανοποιούν τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών για τους τραπεζικούς λογαριασµούς φυσικών ή
νοµικών προσώπων µόνο σε σχέση µε τα απαριθµούµενα
στο παράρτηµα της Σύµβασης βασικά αδικήµατα. Η Ελλάδα κάνει εν µέρει χρήση αυτής της δυνατότητας και
δηλώνει ότι το εν λόγω άρθρο θα εφαρµόζεται µόνο αναφορικά µε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή βασικά αδικήµατα του
ν. 3691/2008.
ζ) Με δεδοµένη την ανωτέρω (υπό α΄) επιφύλαξη της
Ελλάδας να µην εφαρµόσει το άρθρο 7 παράγραφος 2γ,
που αφορά στην υιοθέτηση µέτρων για την παρακολούθηση για µια συγκεκριµένη περίοδο τραπεζικών κινήσεων µέσω λογαριασµών, η Ελλάδα επιφυλάσσεται ουσιαστικά και του δικαιώµατός της να µην ικανοποιεί τα σχετικά αιτήµατα άλλων κρατών µερών της Σύµβασης.
η) Το άρθρο 24 παρ. 2 της Σύµβασης ορίζει ότι τα κράτη που εξετάζουν ένα αίτηµα δέσµευσης άλλου κράτους
µέρους δεσµεύονται από τα συµπεράσµατα, ως προς τα
γεγονότα, στο βαθµό που δηλώνονται σε µια καταδίκη ή
δικαστική απόφαση του αιτούντος µέρους ή στο βαθµό
που µια τέτοια καταδίκη ή δικαστική απόφαση βασίζεται
σιωπηρά σε αυτά. Η Ελλάδα επιφυλάσσεται να εφαρµόζει την παράγραφο αυτή µόνο στο µέτρο που αυτό δεν
προσκρούει στο Σύνταγµα και στις θεµελιώδεις αρχές
του νοµικού της συστήµατος.
θ) Το άρθρο 31 παρ. 2 της Σύµβασης αφήνει ανοικτό το
ενδεχόµενο, η επίδοση νοµικών εγγράφων που αφορούν
λ.χ. στην απόφαση δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων
ή στην εκτέλεση µιας σχετικής απόφασης να γίνεται
σύµφωνα µε το δίκαιο του επιδίδοντος κράτους ακόµα
και µε τη χρήση ανεπίσηµων οδών, ήτοι απευθείας µε το
ταχυδροµείο. Η Ελλάδα, που δεν αναγνωρίζει ακόµα µια
τέτοια δυνατότητα, δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την σχετική πρακτική όταν ο αποδέκτης των εγγράφων βρίσκεται στο έδαφός της.
ι) Σύµφωνα µε όσα επιβάλλει το άρθρο 33 παρ. 2 της
Σύµβασης, η Ελλάδα προσδιορίζει την αρχή που θα είναι
αρµόδια για την διαβίβαση αιτηµάτων που υποβάλλονται
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στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την εφαρµογή της Σύµβασης.
ια) Το άρθρο 35 παρ. 1 της Σύµβασης ανοίγει το δρόµο
για τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας κατά τη διαβίβαση των αιτηµάτων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Η Ελλάδα θέτει απλά την προϋπόθεση, όπως δικαιούται από τη Σύµβαση, το µέσο που χρησιµοποιείται να
επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητας της διαβίβασης.
ιβ) Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 35, η Ελλάδα δηλώνει, ότι απαιτεί τα αιτήµατα που υποβάλλονται
στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και τα έγγραφα
που υποστηρίζουν τα αιτήµατα αυτά, να συνοδεύονται από µετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
ιγ) Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 42, η Ελλάδα δηλώνει ότι οι πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει δεν µπορούν χωρίς προηγούµενη συναίνεσή της να χρησιµοποιηθούν ή να διαβιβασθούν από
τις αρχές του αιτούντος µέρους, για έρευνες ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που προσδιορίζονται
στην αίτηση. Με την επιφύλαξη αυτή επαναλαµβάνεται η
ήδη υπάρχουσα επιφύλαξη στο άρθρο τέταρτο του ν.
2655/1998 αναφορικά µε το πανοµοιότυπο άρθρο 32
παρ. 2 της παλιάς Σύµβασης του 1990.
ιδ) Τέλος, σύµφωνα µε όσα επιβάλλει το άρθρο 46
παρ. 13 της Σύµβασης, η Ελλάδα προσδιορίζει την εθνική της Μονάδα Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών.

πρώτου βαθµού (µέτρα 6 και 7) στη θέσπιση πράξης για
την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης ως
προς τη δέσµευση των αποδεικτικών και περιουσιακών
στοιχείων. Πράγµατι, στις 22 Ιουλίου 2003, µετά από
πρωτοβουλία της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου
της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την υπ’ αριθ.
2003/577/ΔΕΥ Απόφαση-Πλαίσιο σχετικά µε την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο είχε ως νοµική βάση τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα
άρθρα 3 και 34 παράγραφος 2 αυτής.
Περαιτέρω, στις 6 Οκτωβρίου 2006 το Συµβούλιο υιοθέτησε την Απόφαση-Πλαίσιο υπ’ αριθ. 2006/783/ΔΕΥ
«σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήµευσης» (η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 της Απόφασης - πλαίσιο 2009/
299/ΔΕΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2009).
Με το Τµήµα Β΄ του παρόντος η Ελλάδα στοιχείται
προς τις απορρέουσες από τις ως άνω Αποφάσεις-Πλαίσιο δεσµεύσεις της, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και τις επιταγές του Συντάγµατος και των Διεθνών Συνθηκών. Στις προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν τηρείται η νοµοτεχνική δοµή των Αποφάσεων-Πλαίσιο, αλλά
κρίνεται προτιµητέο, για την διευκόλυνση των αρχών
που θα εφαρµόσουν το νόµο, να διαµερισθεί η ύλη ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα συµπεράσµατα της Συνόδου του Τάµπερε της 15-16 Οκτωβρίου 1999, εισήγαγε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις αρµοδιότητας δικαστηρίων κρατών - µελών της Ένωσης. Η συνεργασία µεταξύ των κρατών - µελών βάσει της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης και της άµεσης εκτέλεσης των
δικαστικών αποφάσεων προϋποθέτει την αµοιβαία εµπιστοσύνη, ότι οι προς αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεις θα λαµβάνονται πάντα σύµφωνα µε τις αρχές της
νοµιµότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι τα δικαιώµατα των µερών ή των ενδιαφεροµένων καλόπιστων τρίτων θα πρέπει να διαφυλάσσονται.
Στα συµπεράσµατα της ανωτέρω Συνόδου αναφέρεται
ειδικότερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη
να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των προϊόντων
του εγκλήµατος και να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν τους κατάλληλους µηχανισµούς ώστε
να αναγνωρίζουν και να εκτελούν αποφάσεις δέσµευσης ή δήµευσης που εκδίδονται από αρµόδιο δικαστήριο
άλλου κράτους - µέλους.
Στις 29 Νοεµβρίου 2000, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Τάµπερε, το Συµβούλιο ενέκρινε πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στον ποινικό τοµέα, δίνοντας προτεραιότητα

Τα άρθρα 10 και 11 περιέχουν τις κοινές διατάξεις για
την αναγνώριση και εκτέλεση τόσο των αποφάσεων που
αφορούν στη δέσµευση περιουσιακών και αποδεικτικών
στοιχείων όσο και των αποφάσεων που αφορούν στη δήµευση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, τα άρθρα
αυτά αντιστοιχούν στα άρθρα 1, 2 και 3 της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ και 1, 2 και 6 της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, τα οποία περιέχουν τους αναγκαίους ορισµούς για τον εννοιολογικό προσδιορισµό
των στα άρθρα αυτά διαλαµβανοµένων όρων (απόφαση
δέσµευσης, απόφαση δήµευσης, περιουσιακά και αποδεικτικά στοιχεία, προϊόν εγκλήµατος, όργανο εγκλήµατος, κράτος έκδοσης, κράτος εκτέλεσης), καθώς επίσης
και τα αδικήµατα, συναφώς προς τα οποία εκδίδονται οι
αποφάσεις δέσµευσης ή δήµευσης που αναγνωρίζονται
σε άλλο κράτος µέλος. Ο ορισµός των πολιτιστικών αγαθών µεταφέρεται για πρακτικούς λόγους στο άρθρο 27,
όπου έχουµε και τη µοναδική περίπτωση χρήσης του εν
λόγω όρου.
Καθόσον αφορά ειδικότερα στο άρθρο 11, όπου καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Τµήµατος Β΄ του νόµου
µε βάση τα αδικήµατα στα οποία αφορούν οι αποφάσεις
δέσµευσης ή δήµευσης άλλων κρατών - µελών που αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην Ελλάδα, δύο κατηγορίες ποινικών αποφάσεων περιλαµβάνονται στο εν λόγω
πεδίο εφαρµογής: Αφενός οι αποφάσεις επί πράξεων
που και κατά το Ελληνικό δίκαιο συνιστούν εγκλήµατα
ως προς τα οποία χωρεί αντίστοιχα δέσµευση ή δήµευση, και αφετέρου οι αποφάσεις για µια κατηγορία τριάντα δύο (32) περιοριστικώς αναφεροµένων εγκληµάτων
τιµωρούµενων µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον τρία έτη, ως
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προς τα οποία δεν απαιτείται το αξιόποινο και κατά την
Ελληνική έννοµη τάξη, αφού κρίθηκε ότι αυτά είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα για την έννοµη τάξη ενός κράτους µέλους, ανεξαρτήτως του αξιόποινου χαρακτήρα τους
σε άλλες έννοµες τάξεις. Ως προς την τελευταία αυτή
κατηγορία εγκαταλείπεται, λοιπόν, η αρχή του διπλού αξιοποίνου που διέπει παραδοσιακά το δίκαιο της δικαστικής συνδροµής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης εισάγεται καταρχάς στην προδικασία, αναφορικά µε τις διαδικαστικές εκείνες ενέργειες, µε τις οποίες οι αρµόδιες δικαστικές
αρχές επιδιώκουν είτε την ταχεία εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων µε σκοπό τη µεταφορά τους από το
κράτος στο οποίο βρίσκονται στο κράτος ενώπιον των
δικαστικών αρχών του οποίου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, είτε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων µε σκοπό την εν συνεχεία δήµευσή τους.
Τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16 του αντιστοιχούν στα άρθρα 4, 5, 7, 8, 9 και 10 παρ. 1 της Απόφασης-Πλαίσιο
2003/577/ΔΕΥ, µε τα οποία ρυθµίζονται η διαδικασία και
αρµοδιότητα για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης, ο τρόπος πραγµάτωσης αυτής στην
Ελλάδα και οι λόγοι µη αναγνώρισης των αποφάσεων
αυτών ή αναβολής της εκτέλεσής τους, ως και η χρήση
του περιλαµβανόµενου στην διαδικασία πιστοποιητικού.
Ειδικότερα, το άρθρο 13 συνιστά εκδήλωση και εφαρµογή της αρχής του ενιαίου δικαστικού χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι προς εκτέλεση αποφάσεις δέσµευσης διαβιβάζονται απευθείας από την αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης στην αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης, κατ’ αναλογία προς τη
διαβίβαση που λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό ενός κράτους - µέλους, χωρίς την παρέµβαση ενδιάµεσων διοικητικών αρχών. Όσον αφορά ειδικά στην Ελλάδα, στο άρθρο 12 προβλέπεται ότι δικαστική αρχή εκτέλεσης θα είναι ο κατά τόπον αρµόδιος ανακριτής, κατ’ αντιστοιχία
προς τις ήδη ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής συνδροµής. Η απόφαση δέσµευσης συνοδεύεται από µεταφρασµένο πιστοποιητικό, υπόδειγµα του οποίου βρίσκεται στο Παράρτηµα Α΄ του παρόντος νόµου, ως µέσο
που εξυπηρετεί την απευθείας διαβίβαση και την ταχεία
αναγνώρισή της. Την απόφαση συνοδεύει είτε αίτηση
για την µεταφορά του αντικειµένου της δέσµευσης, όταν πρόκειται για αποδεικτικό στοιχείο, είτε εντολή για
παραµονή του στην Ελλάδα, ενόψει υποβολής αίτησης
για τη δήµευσή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
Τα άρθρα 14, 15 και 16 εξειδικεύουν την αρχή της άµεσης αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων του
κράτους έκδοσης, απαριθµώντας παράλληλα περιοριστικά ορισµένους λόγους για τη µη αναγνώριση, µη εκτέλεση ή αναβολή της εκτέλεσης µιας απόφασης άλλου κράτους - µέλους από την Ελληνική δικαστική αρχή.
Το άρθρο 17 αντιστοιχεί στα άρθρα 6 και 10 παρ. 2-3
της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στη διάρκεια και την τύχη των δεσµευµένων στοιχείων έως ότου δοθεί απάντηση στο συνακόλουθο αίτηµα µεταφοράς ή δέσµευσής
τους, καθώς και στην ενδεχόµενη άρση της δέσµευσης.

Για την περίπτωση που η απόφαση δέσµευσης αφορά σε
αποδεικτικά στοιχεία, προβλέπεται η αντίστοιχη αίτηση
µεταφοράς να υποβάλλεται στον αρµόδιο ανακριτή µε
τη συνήθη διαδικασία της υποβολής αίτησης δικαστικής
συνδροµής.
Τέλος, τα άρθρα 18 και 19 αντιστοιχούν στα άρθρα 11
και 12 της Απόφασης-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, µε τα οποία ρυθµίζονται τα ένδικα µέσα στο πλαίσιο εκτέλεσης
των αποφάσεων δέσµευσης, καθώς και η ευθύνη του Ελληνικού κράτους, ως κράτους έκδοσης, προς αποζηµίωση κράτους - µέλους της Ε.Ε. στο οποίο εξετελέσθη απόφαση δέσµευσης των Ελληνικών αρχών, µε επιφύλαξη των διατάξεων του Ελληνικού δικαίου περί αξιώσεων
αποζηµίωσης τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων. Τα
υπό συζήτηση άρθρα κατοχυρώνουν, σύµφωνα µε τις αρχές του κράτους δικαίου, το Σύνταγµα, τις διεθνείς συµβάσεις, την ποινική δικονοµία και το αστικό δίκαιο, τα δικαιώµατα των προσώπων τα οποία επηρεάζονται από
την εκτέλεση της αλλοδαπής απόφασης. Ειδικότερα, το
άρθρο 18 ορίζει τα ένδικα µέσα που διατίθενται στα πρόσωπα αυτά κατά των σχετικών δικαστικών αποφάσεων
δέσµευσης, ενώ το άρθρο 19 κατοχυρώνει τα δικαιώµατα αστικού δικαίου των προσώπων αυτού σε περίπτωση
ζηµίας τους από την προβλεπόµενη από τον προτεινόµενο νόµο διαδικασία, προβλέποντας παράλληλα την απόδοση από το κράτος έκδοσης τυχόν ποσών που καταβλήθηκαν ως αποζηµίωση από το κράτος εκτέλεσης, εξαιτίας παράνοµων πράξεων ή παραλείψεων του κράτους έκδοσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
Το Κεφάλαιο Γ΄ εισάγει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αναφορικά µε τις διαδικαστικές εκείνες ενέργειες, µε τις οποίες οι αρµόδιες δικαστικές αρχές επιδιώκουν την δήµευση περιουσιακών στοιχείων, κατ’ εφαρµογή της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ.
Το άρθρο 20 αντιστοιχεί στο άρθρο 3 της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ και καθορίζει τις αρµόδιες αρχές
αναγνώρισης, εκτέλεσης και διαβίβασης των αποφάσεων δήµευσης. Ειδικότερα, η αρµοδιότητα για την αναγνώριση και εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων παραχωρείται στον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών, κατ’
αντιστοιχία προς όσα ισχύουν σήµερα στην συνήθη διαδικασία της δικαστικής συνδροµής.
Το άρθρο 21 αντιστοιχεί στα άρθρα 4, 5, 14, 15 εδάφιο
α΄ και 19 της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ και
προσδιορίζει τη διαδικασία διαβίβασης των ηµεδαπών αποφάσεων και του µεταφρασµένου πιστοποιητικού που
οφείλει να τις συνοδεύει σ’ ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης. Με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό υλοποιείται άµεσα και ταχέως η διαβίβαση των αποφάσεων µεταξύ των κρατών - µελών.
Στα άρθρα 22 έως 24, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 7, 8 (όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1
της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2009), 10, 12, 13 παρ. 1 και 15 εδάφιο β΄της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, περιγράφονται οι διατυπώσεις της αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων
δήµευσης άλλων κρατών - µελών και οι λόγοι άρνησης
της αναγνώρισης και εκτέλεσης, καθώς και οι λόγοι αναβολής της µε ταυτόχρονη διασφάλιση των περιουσιακών
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στοιχείων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προβλέπεται η τακτική ενηµέρωση των αρµόδιων αλλοδαπών αρχών, καθώς και η διαβούλευση µε αυτές σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο για να διακριβωθεί
η συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων εκτέλεσης, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 της Απόφασης-Πλαίσιο.
Στο άρθρο 25, το οποίο αντιστοιχεί στα άρθρα 9 και 13
παρ. 2 της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, αναφέρονται τα υφιστάµενα ένδικα βοηθήµατα και οι δικαιούµενοι αυτά, ενώ στο άρθρο 26, το οποίο αντιστοιχεί στο
άρθρο 11 της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, ρυθµίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια ικανοποίησης σε περίπτωση διαβίβασης στον αρµόδιο Εισαγγελέα πολλαπλών αποφάσεων δήµευσης.
Ο τρόπος διάθεσης των δηµευθέντων περιουσιακών
στοιχείων ρυθµίζεται αναλυτικά στο άρθρο 27, το οποίο
αντιστοιχεί στο άρθρο 16 της Απόφασης-Πλαίσιο
2006/783/ΔΕΥ, ενώ τα ζητήµατα αποζηµίωσης και εξόδων που µπορούν να προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης, ρυθµίζονται στα άρθρα 28 και 29, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 18 και 20 της Απόφασης-Πλαίσιο
2006/783/ΔΕΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο άρθρο 30, που αντιστοιχεί στο άρθρο 21 της Απόφασης-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, ρυθµίζεται η σχέση των
διατάξεων του συγκεκριµένου Μέρους του σχεδίου νόµου µε άλλες συµφωνίες που αφορούν στη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων δέσµευσης και
δήµευσης.
Στο άρθρο 31 προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (552Α), στο οποίο ρυθµίζεται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ο τρόπος εκτέλεσης των αποφάσεων δήµευσης. Η διάταξη αυτή καλύπτει ένα σηµαντικό
κενό του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, το οποίο γίνεται
εντονότερα αισθητό τα τελευταία χρόνια ενόψει ιδίως
της καθιέρωσης της ποινής της δήµευσης απαιτήσεων, η
οποία επιβάλλεται ολοένα και συχνότερα στην πράξη.
Τέλος, το άρθρο 32 εισάγει αναλυτικές υποχρεώσεις
τήρησης στατιστικών στοιχείων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ.
Ι. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000
Με τα άρθρα 33-46 ρυθµίζεται η διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων σε ιδρύµατα ή ανάδοχες οικογένειες από
και προς κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 56 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

Στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω Κανονισµού, όπως
αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτού, υπάγονται αστικές
υποθέσεις που αφορούν, µεταξύ άλλων, και την τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυµα (άρθρο
1 παρ. 2 περ. δ΄). Ρητά, επίσης, ορίζεται (άρθρο 1 παρ. 3
περ. ζ΄) ότι ο Κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα µέτρα
που λαµβάνονται ως αποτέλεσµα ποινικών αδικηµάτων
που διαπράχθηκαν από παιδιά. Αφορά ανηλίκους, για
τους οποίους αρµόδια αρχή κρίνει ότι η συνέχιση της
διαβίωσής τους στο περιβάλλον που ήδη διαβιούν θα έχει δυσµενείς συνέπειες στην εν γένει εξέλιξή τους, ενώ, αντίθετα, η τοποθέτησή τους σε ίδρυµα ή ανάδοχη
οικογένεια σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργήσει ευεργετικά γι’ αυτούς.
Αρµόδια αρχή που αποφασίζει για την τοποθέτηση του
ανηλίκου σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια µε εφαρµογή
του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 είναι το δικαστήριο µε την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 αυτού, στην οποία υπάγονται όλες οι αρχές
των κρατών - µελών που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για
τα ζητήµατα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Κανονισµού και αφορούν την τοποθέτηση ανηλίκου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια.
Στο άρθρο 33 καθορίζεται η διαδικασία που απαιτείται
να ακολουθηθεί όταν κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνει στην αρµόδια αρχή της χώρας µας αίτηµα για τοποθέτηση ανηλίκου, η οποία αναπτύσσεται
σε τρία στάδια, αλλά και το αντίστροφο, όταν η Ελλάδα
απευθύνει όµοιο αίτηµα προς άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζεται, επίσης, η Κεντρική Αρχή
για τη λήψη των αιτηµάτων, τα έγγραφα που πρέπει να
συνυποβάλλονται και τα όργανα που θα είναι αρµόδια
για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωσή τους, ενώ προσδιορίζονται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα
ιδρύµατα, οι δοµές παιδικής προστασίας και οι ανάδοχες
οικογένειες που θα υποδέχονται τους ανήλικους.
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 33 ορίζεται ότι
Κεντρική Αρχή για τη λήψη από άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτηµάτων τοποθέτησης ανηλίκων
σε ιδρύµατα, δοµές παιδικής προστασίας και ανάδοχες
οικογένειες, µε επίκληση του άρθρου 56 του Κανονισµού, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και συγκεκριµένα, το Τµήµα
Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις. Αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι να ενηµερώνει την αιτούσα αρχή του κράτους - µέλους για την
προϋπόθεση λήψης έγκρισης από τις ελληνικές αρχές
για την τοποθέτηση του ανηλίκου και για τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί. Η επαφή της αιτούσας αρχής του άλλου κράτους - µέλους µε την ελληνική Κεντρική Αρχή αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Στη
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 33 ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών και ο αναπληρωτής του είναι
αρµόδιοι για την έγκριση των αιτηµάτων που θα υποβάλλονται από την αρµόδια αρχή του άλλου κράτους - µέλους (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας). Η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήµατος θα πραγµατοποιείται από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, µε πράξη του τελευταίου, εντός
διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη λήψη του αιτήµατος
και των συνοδευτικών εγγράφων, αφού ληφθεί η γνώµη
ενός επιµελητή της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων
που ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών θα ορίζει για κάθε
µία υπόθεση. Η γνώµη του Επιµελητή της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων θα υποβάλλεται µε τη µορφή έκθε-
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σης, το γενικό περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται
στη διάταξη.
Στο άρθρο 34 αναφέρονται τα έγγραφα που πρέπει να
συνυποβάλλονται µε την αίτηση τοποθέτησης, επίσηµα
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα, ώστε αυτή να εγκριθεί κατ’ αρχήν από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.
Στο άρθρο 35 προβλέπεται ότι τοποθέτηση ανηλίκου,
µε επίκληση του άρθρου 56 του Κανονισµού, µπορεί να
γίνει µόνο σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας που
διαθέτει τις απαιτούµενες εγκρίσεις και εποπτεύεται από τις ελληνικές αρχές ή σε ανάδοχη οικογένεια που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων που
προβλέπεται στο άρθρο του π.δ. 86/2009 ή αν συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992.
Στο άρθρα 36 και 37 περιγράφεται το τρίτο στάδιο της
διαδικασίας για την τοποθέτηση του ανηλίκου. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 36 ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών εγκρίνει ή απορρίπτει, µε πράξη του, το αίτηµα τοποθέτησης του ανηλίκου. Η εν λόγω Πράξη διαβιβάζεται µέσω της Κεντρικής Αρχής στην αιτούσα αρχή
του κράτους - µέλους και, εφόσον κάνει δεκτό το αίτηµα
τοποθέτησης, συνοδεύεται από κατάλογο των ιδρυµάτων ή των δοµών παιδικής προστασίας ή των αναδόχων
οικογενειών, στα οποία ο ανήλικος µπορεί να τοποθετηθεί. Σύµφωνα µε το άρθρο 37, αφού η αιτούσα αρχή λάβει την πράξη που εγκρίνει την τοποθέτηση, αποστέλλει
στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών δικαστική απόφαση
ή απόφαση άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους, επίσηµα µεταφρασµένη στα ελληνικά, µε την οποία αποφασίζεται η τοποθέτηση του ανηλίκου σε συγκεκριµένο ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα. Η απόφαση συνοδεύεται από βεβαίωση περί ισχύος δεδικασµένου σύµφωνα µε το
εσωτερικό δίκαιο του κράτους - µέλους. Στη συνέχεια, ο
Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών εισάγει αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την αναγνώριση της ισχύος του δεδικασµένου της απόφασης που αναφέρεται
στην προηγούµενη παράγραφο. Η αίτηση εκδικάζεται µε
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Οι διατάξεις των
άρθρων 904 και 905 του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται αναλόγως. Η εγκατάσταση του ανηλίκου στο ίδρυµα, στη
δοµή παιδικής προστασίας ή στην ανάδοχη οικογένεια
στην Ελλάδα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο όταν η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αναγνωρίζει την εκτελεστότητα της απόφασης του κράτους µέλους καταστεί αµετάκλητη.
Στο άρθρο 38 ορίζεται ο τρόπος καταβολής των εξόδων των αναγκών διαβίωσης του ανηλίκου. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι το ποσό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ανηλίκων θα προκαταβάλλεται στο ιδρύµατα, τη δοµή παιδικής προστασίας
ή την ανάδοχες οικογένεια και θα καλύπτει τουλάχιστον
διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, το δε ύψος του δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο στην ελληνική νοµοθεσία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης
των ανηλίκων που τοποθετούνται στα ιδρύµατα, τις δοµές παιδικής προστασίας ή στις ανάδοχες οικογένειες.
Ορίζεται τέλος, για την περίπτωση της µη προκαταβολής
των εξόδων των αναγκών διαβίωσης του ανηλίκου, η
διαδικασία ανατροπής της τοποθέτησης του ανηλίκου
στο ίδρυµα, στη δοµή ή στην ανάδοχη οικογένεια καθώς

και τα περί ασφαλούς επιστροφής του ανηλίκου στο κράτος µέλος της συνήθους διαµονής του σε περίπτωση
που εν των µεταξύ είχε ήδη έρθει στην ηµεδαπή.
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 39 θεσπίζεται η υποχρέωση της αιτούσας αρχής του κράτους - µέλους να
γνωστοποιεί στην ελληνική Κεντρική Αρχή οποιαδήποτε
µεταβολή στα πρόσωπα που ασκούν τη γονική µέριµνα
του ανηλίκου και να την ενηµερώνει για κάθε νέο στοιχείο, µεταξύ των οποίων και τυχόν εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις που τον αφορούν. Η ελληνική Κεντρική
Αρχή υποβάλει τα έγγραφα αυτά προς εκτίµηση στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών. Στη δεύτερη παράγραφο
του ιδίου άρθρου προβλέπεται η υποχρέωση του ιδρύµατος, της δοµής παιδικής προστασίας και του κοινωνικού
λειτουργού που παρακολουθεί την ανάδοχη οικογένεια
αλλά και της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων να ενηµερώνει τον Εισαγγελέα Ανηλίκων
Αθηνών για την κατάσταση και την εξέλιξη του ανηλίκου. Υποχρέωση ενηµέρωσης υφίσταται και για την περίπτωση επιστροφής του ανηλίκου στο κράτος - µέλος που
υπέβαλε το αίτηµα τοποθέτησης.
Με τα άρθρα 40 επ. καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ίδρυµα, δοµή
παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, στο άρθρο 40 ορίζεται ότι για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από αίτηση που καταθέτει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο ο Εισαγγελέας Ανηλίκων του τόπου κατοικίας
του ανηλίκου, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η κατάθεση της αίτησης µπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή µετά από έγγραφο αίτηµα που υποβάλλουν σε αυτόν οι γονείς ή ο επίτροπος ή το πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση ή άσκηση της γονικής µέριµνας ή της επιµέλειας του ανηλίκου.
Στο άρθρο 41 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την
κατάθεση της αίτησης του προηγούµενου άρθρου. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι, πριν την κατάθεση της αίτησης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων απευθύνεται στην ελληνική Κεντρική Αρχή, ώστε
να διακριβωθεί από την τελευταία, αν για την τοποθέτηση του ανήλικου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια άλλου κράτους - µέλους απαιτείται έγκριση από δηµόσια ή
άλλη αρχή του κράτους αυτού. Σε περίπτωση που απαιτείται τέτοια έγκριση, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ζητά από
την ελληνική Κεντρική Αρχή να τον ενηµερώσει για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη λήψη της.
Στο άρθρο 42 αναφέρονται τα έγγραφα, τα οποία απαιτείται να κατατεθούν µαζί µε την αίτηση του Εισαγγελέα Ανηλίκων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο προκειµένου
να εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης του ανηλίκου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο άρθρο 43 προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστή
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου να καλεί σε ακρόαση
τους πλησιέστερους συγγενείς του ανηλίκου, καθώς και
άλλα πρόσωπα που συνδέονται µε αυτόν. Η ακρόαση του
ανηλίκου είναι υποχρεωτική, εκτός αν αυτή αντενδείκνυται λόγω της µικρής του ηλικίας ή του βαθµού ωριµότη-
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τάς του. Η πραγµατοποίησή της γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, χωρίς την παρουσία τρίτων, εκτός αν το δικαστήριο
αποφασίσει διαφορετικά.
Στο άρθρο 44 ορίζεται ότι η αµετάκλητη και εκτελεστή
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου διαβιβάζεται
από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων µέσω της ελληνικής Κεντρικής Αρχής στην Κεντρική Αρχή του άλλου κράτους µέλους και ότι η εγκατάσταση του ανηλίκου ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άλλο κράτος - µέλος.
Στο άρθρο 45 ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ενηµερώνεται τουλάχιστον κάθε έξι µήνες για την κατάσταση και την εξέλιξη του ανηλίκου, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα στην Κεντρική Αρχή του κράτους - µέλους ή
σε άλλη αρµόδια αρχή του τελευταίου.
Τέλος, στο άρθρο 46 ρυθµίζεται η διαδικασία που εφαρµόζεται για αιτήµατα τοποθέτησης ανηλίκων που έχουν ήδη υποβληθεί από άλλο κράτος - µέλος στην ελληνική Κεντρική Αρχή και εκκρεµούν προς έγκριση. Στην
περίπτωση αυτή, η ελληνική Κεντρική Αρχή ενηµερώνει
την αιτούσα αρχή του κράτους - µέλους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ζητά τη συµπλήρωση
του φακέλου, ώστε να υποβληθεί αυτός στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών. Η συµπλήρωση του φακέλου πρέπει να γίνει από την αιτούσα αρχή εντός τριών µηνών. Η
µη εµπρόθεσµη αποστολή των στοιχείων από την αιτούσα αρχή έχει ως συνέπεια την απόρριψη από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών της αίτησης, ως απαράδεκτης.
ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/48/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου
2013 σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και
σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου
σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας»
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η Οδηγία 2013/48/ΕΕ υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής διατήρησης και ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η υιοθέτηση ελάχιστων κοινών κανόνων στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης συνιστά το απαραίτητο µέσο για τη δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών ως προς
την εφαρµογή των ποινικών διαδικασιών και, συνακόλουθα, θα συµβάλει σηµαντικά στην καθιέρωση και πλήρη εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των

δικαστικών αποφάσεων που συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά και ποινικά θέµατα εντός της Ένωσης (βλ. συµπεράσµατα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της
15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ιδίως σύµφωνα µε το σηµείο 33). Εξάλλου, δυνάµει του άρθρου 82 παρ. 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), «[η] δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεµελιώνεται στην αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών
[…]». Η Οδηγία αυτή εντάσσεται σε µία δέσµη µέτρων
για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες, όπως αυτά καταγράφηκαν στο ψήφισµα του Συµβουλίου
για έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικονοµικών
δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες (ΕΕ C 295 της 4.12.2009, σ. 1). Σύµφωνα
µε το άρθρο 14 της Οδηγίας, η τελευταία δεν επιτρέπεται να εκληφθεί υπό την έννοια ότι περιορίζει ή αποκλίνει από τα δικαιώµατα και τις δικονοµικές εγγυήσεις που
κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών ή άλλες σχετικές
διατάξεις διεθνούς δικαίου ή το δίκαιο οποιουδήποτε
κράτους µέλους που παρέχουν υψηλότερο βαθµό προστασίας.
Οι επιµέρους ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου έχουν ως
ακολούθως:
Άρθρο 47
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Το άρθρο 47 ορίζει το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ.
Άρθρο 48
Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
Με το άρθρο 48 θεσπίζεται η ανάλογη εφαρµογή των
άρθρων 96 παράγραφος 3 και 97 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης προκειµένου να αποσαφηνιστεί ότι ο ύποπτος, δηλαδή το πρόσωπο εκείνο που καταγγέλλεται
στην έγκληση ή τη µήνυση ή την αίτηση, ή στο οποίο αποδίδεται η τέλεση αξιόποινης πράξης, έχει το δικαίωµα
να ζητεί την παράσταση του συνηγόρου του στις διενεργούµενες κατά την προκαταρκτική εξέταση ανακριτικές
πράξεις και ότι µπορεί να παραιτείται από το δικαίωµα
παράστασης µε συνήγορο, κατ’ αναλογία µε αυτά που ισχύουν για τον κατηγορούµενο. Περαιτέρω, αναφορικά
µε τη δυνατότητα προσωρινής παρέκκλισης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το στάδιο της προδικασίας από
την παροχή στον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο του δικαιώµατος πρόσβασης σε συνήγορο που παρέχεται µε
τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 3 της
Οδηγίας, κρίνεται ότι πρέπει να διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που παρέχει το ελληνικό δίκαιο,
δεδοµένου ότι αυτό δεν αποτελεί φραγµό στην αµοιβαία
αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, την οποία οι
διατάξεις της Οδηγίας αποσκοπούν να διευκολύνουν.
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Άρθρο 49
Με το άρθρο 49 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, έτσι ώστε να τονίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας
της επικοινωνίας µεταξύ του κατηγορουµένου και του
συνηγόρου του, γεγονός που είναι βασικό στοιχείο για
να εξασφαλιστεί η ουσιαστική άσκηση των δικαιωµάτων
υπεράσπισης και αποτελεί ουσιαστικό µέρος του δικαιώµατος δίκαιης δίκης.
Άρθρο 50
Με το άρθρο 50 προστίθεται άρθρο 99Β στον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, έτσι ώστε να θεσπίζεται το δικαίωµα του κατηγορουµένου που στερείται την ελευθερία
του, να ενηµερώνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο της επιλογής του, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό
τον όρο της εύρυθµης διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωµα ενηµέρωσης παρέχεται µόνον στον
κατηγορούµενο και όχι στον έχοντα την ιδιότητα του υπόπτου κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης,
διότι εφόσον δεν έχει ασκηθεί κατά του τελευταίου ακόµη ποινική δίωξη, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η σύλληψή του. Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την περίπτωση
του ανηλίκου κατηγορουµένου. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα προσωρινής παρέκκλισης από το εν λόγω δικαίωµα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί
άµεσος κίνδυνος, όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα προσώπου ή όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί µία κατάσταση κατά
την οποία µπορεί να παρουσιαστεί σηµαντικός κίνδυνος
για την ποινική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται εάν ένα άλλο τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούµενο, µπορεί να ενηµερωθεί
σχετικά µε τη στέρηση της ελευθερίας του. Εάν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενηµερώνεται στην περίπτωση
αυτή. Τέλος, παρέχεται δικαίωµα στον αλλοδαπό κατηγορούµενο που στερείται την ελευθερία του να ζητήσει
να ενηµερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι
προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.
Άρθρο 51
Με το άρθρο 51 προστίθεται άρθρο 99 Γ στον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, έτσι ώστε να θεσπίζεται το δικαίωµα του κατηγορουµένου που στερείται την ελευθερία
του να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
µε τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο
ίδιος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αρµόδιες αρχές
µπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση
του ανωτέρω δικαιώµατος λόγω επιτακτικών αναγκών ή
αναλογικών επιχειρησιακών απαιτήσεων, όπως, ιδίως,
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη αποτροπής σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων για τη ζωή, την ελευθερία
ή τη σωµατική ακεραιότητα προσώπου, ανάγκη διαφύλαξης της ορθής διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, ανάγκη αποτροπής ποινικού αδικήµατος, ανάγκη παρουσίας στην ακροαµατική διαδικασία και ανάγκη προστασίας των θυµάτων εγκλήµατος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται πρώτα εάν ο κατηγορούµενος µπορεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύ-

ει. Τέλος, όπως και στο προηγούµενο άρθρο, προβλέφθηκε η δυνατότητα του αλλοδαπού κατηγορουµένου
που στερείται την ελευθερία του να επικοινωνεί, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές
του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.
Άρθρο 52
Με το άρθρο 52 προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο
96 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπου ορίζεται ότι η
παραίτηση του κατηγορουµένου από το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο γίνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, πρέπει να δίνεται ελεύθερα και χωρίς περιθώρια αµφιβολίας και είναι ελεύθερα ανακλητή µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 53
Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο, ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου και επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα
στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
Με το άρθρο 53 επεκτείνεται το δικαίωµα πρόσβασης
σε νοµικό παραστάτη και διερµηνέα στο κράτος - µέλος
εκτέλεσης και στο κράτος - µέλος έκδοσης, το δικαίωµα
ενηµέρωσης τρίτου προσώπου και επικοινωνίας µε τρίτα
πρόσωπα και µε τις προξενικές αρχές του κράτους του
οποίου είναι υπήκοος και στον εκζητούµενο που συλλαµβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/29/ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
2001/220/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α΄ Γενικό µέρος
1. Με το παρόν Μέρος ενσωµατώνεται στην ελληνική
έννοµη τάξη η Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της
εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου. Η δράση και νοµοθέτηση στον τοµέα αυτό θεωρείται µέρος
της διαδικασίας υλοποίησης της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης ως θεµελιώδους αρχής για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και ερείδεται στο άρθρο 82 παρ. 2 στοιχείο γ΄
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί προβλέπεται ότι η τελευταία, µέσω οδηγιών,
µπορεί να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τα δικαιώµατα των θυµάτων της εγκληµατικότητας, όταν είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, καθώς και η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις.
2. Πιο συγκεκριµένα, σε συνέχεια του σηµείου 2.3.4
του Προγράµµατος της Στοκχόλµης — Μια ανοιχτή και
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ασφαλής Ευρώπη στην υπηρεσία των πολιτών (ΕΕ C 115
της 4.5.2010, σ. 1), το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης και προστασίας των θυµάτων αξιόποινων πράξεων, το Συµβούλιο εξέδωσε το Ψήφισµα
της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε Οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωµάτων και την προστασία των θυµάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες («Οδικός χάρτης της
Βουδαπέστης», ΕΕ C 187 της 28.6.2011, σ. 1), όπου και
καταγράφηκαν σειρά ενδεικτικών µέτρων που πρέπει να
ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνεται και η έκδοση της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας.
3. Αυτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά διεθνών νοµικών εργαλείων των Ηνωµένων Εθνών και του Συµβουλίου της Ευρώπης, τα οποία πρέπει επίσης να λαµβάνονται
υπόψη, καθώς στο σύνολό τους συνθέτουν τα διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα προστασίας τόσο των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων εν γένει όσο και ειδικών κατηγοριών τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του πρώτου, αξίζει
να αναφερθούν η Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των
µορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (1979), η Διακήρυξη Βασικών Αρχών Δικαιοσύνης για τα Θύµατα του Εγκλήµατος και Κατάχρησης της Εξουσίας (1985), οι Βασικές Αρχές και Κατευθύνσεις αναφορικά µε το Δικαίωµα σε Προσφυγή και σε Αποκατάσταση των Θυµάτων
Σοβαρών Παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (2005), οι Βασικές Αρχές για τη Χρήση Προγραµµάτων Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε Ποινικές Υποθέσεις (2002), οι Κατευθυντήριες Γραµµές Δικαιοσύνης
σε Υποθέσεις που εµπλέκονται Παιδιά ως Θύµατα και
Μάρτυρες Εγκληµάτων (2005), το Σχέδιο Σύµβασης για
τη Δικαιοσύνη και την Υποστήριξη Θυµάτων του Εγκλήµατος και Κατάχρησης Εξουσίας (2006) και η Σύµβαση
για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του (2007). Στο πλαίσιο του
δεύτερου, αξίζει να αναφερθούν η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
για την Αποζηµίωση των Θυµάτων των Εγκληµάτων Βίας
(1983), η Σύσταση No. R (85) 11: «Η θέση του θύµατος
στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής διαδικασίας», η Σύσταση No. R (87) 21: «Βοήθεια στα Θύµατα
και Πρόληψη της Θυµατοποίησης», η Σύσταση (2006) 8:
«Συνδροµή στα θύµατα του εγκλήµατος», οι Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη (2011), η Σύµβαση για τη Δράση κατά της Εµπορίας
Ανθρώπων (2005), η Σύµβαση για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Οικογενειακής Βίας (2011).
4. Έχει σηµασία επίσης η διττή παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αφενός ότι έχει ήδη επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος βάσει του οδικού χάρτη για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες (βλ. Ψήφισµα του
Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009, ΕΕ C 295 της
4.12.2009, σ. 1) και αφετέρου ότι πρέπει να συµβεί κάτι
ανάλογο και στον τοµέα της προστασίας των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων (όπου προφανώς παρατηρείται
κάποιο έλλειµµα). Η θέση αυτή απορρέει από το γεγονός
ότι τα δικαιώµατα του θύµατος αρθρώνονται πρωτίστως
σε διεθνή νοµικά κείµενα που θέτουν βασικές αρχές και
κατευθυντήριες γραµµές για τους εθνικούς νοµοθέτες,
οι οποίοι και καλούνται να τις µπολιάσουν µε τις ιδιαίτερες παραδόσεις των δικαιικών συστηµάτων τους. Μια

συγκριτική µελέτη θα έδειχνε αναµφίβολα ότι η κατοχύρωση κάποιων από τα επιµέρους δικαιώµατα των θυµάτων αποτελεί ήδη πραγµατικότητα, ενώ κάποιων άλλων
ζητούµενο. Το κενό λοιπόν αυτό έρχεται να καλύψει σε
µεγάλο βαθµό η υπό ενσωµάτωση Οδηγία, η οποία αποτελεί νοµικά δεσµευτικό εργαλείο ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ανωτέρω υποδεικνύουν µε τρόπο σαφή ότι ο ιστορικά καταγεγραµµένος εµφατικός προσανατολισµός
του ποινικού συστήµατος στο πρόσωπο του δράστη αρχίζει να υποχωρεί, καθώς, δίπλα στην καθόλα σεβαστή
αξίωση προστασίας του υπόπτου ή κατηγορουµένου µέσω του σεβασµού των δικαιωµάτων του, αναγνωρίζεται
πλέον και σταδιακά ικανοποιείται το εξίσου νοµιµοποιηµένο αίτηµα για αποκατάσταση της βλάβης του θύµατος,
τόσο µέσω της πρόβλεψης µηχανισµών υποστήριξης και
προστασίας του όσο και µέσω της διασφάλισης της ενεργής συµµετοχής του στην ποινική διαδικασία. Υπό
αυτά τα δεδοµένα, το σύγχρονο διακύβευµα της ποινικής δικαιοσύνης διεθνώς, αλλά και στην Ευρώπη ειδικώς, αναδιατυπώνεται ως αξίωση αναγνώρισης των συµφερόντων των εµπλεκοµένων µερών, µέσω της ορθολογικής και αναλογικής εξισορρόπησης των δικαιωµάτων
των δραστών και των θυµάτων. Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει η διττή πρόβλεψη της Οδηγίας ότι «το έγκληµα, εκτός από παραβίαση των ατοµικών δικαιωµάτων των θυµάτων, συνιστά πλήγµα κατά της κοινωνίας» και ότι «τα
δικαιώµατα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία δεν
θίγουν τα δικαιώµατα του δράστη».
6. Στην ελληνική έννοµη τάξη, ο ρόλος του θύµατος
στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης και η δυνατότητά του
να συµµετέχει ενεργά στην ποινική διαδικασία ρυθµίζεται µέσω διάφορων διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και δη εκείνων που αναφέρονται στους µάρτυρες και στο θεσµό της πολιτικής αγωγής, διά του οποίου
το θύµα καθίσταται διάδικος στην ποινική διαδικασία αποκτώντας ένα πλέγµα δικαιωµάτων. Η θέση και η προστασία του θύµατος έχει αναβαθµιστεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια µέσω της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της και της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου
2011, σχετικά µε την καταπολέµηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε τους νόµους
4198/2013 (Α΄ 215) και 4267/2014 (Α΄ 137), αντιστοίχως, καλύπτοντας, µεταξύ άλλων, τις ειδικές ανάγκες
συγκεκριµένων κατηγοριών θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών, σεξουαλικής
κακοποίησης και παιδικής πορνογραφίας.
7. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος Μέρους του σχεδίου
νόµου συµπληρώνονται οι ως άνω πρόσφατες ρυθµίσεις
και δηµιουργείται ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την
προστασία των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων στην
κατεύθυνση επίτευξης των ακόλουθων γενικών στόχων:
i. Θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και δοµών που εγγυώνται το σεβασµό της αξιοπρέπειας, της προσωπικής
και ψυχολογικής ακεραιότητας, καθώς και της ιδιωτικής
ζωής του θύµατος κατά την ποινική διαδικασία.
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ii. Ενίσχυση της πρόσβασης των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων στη δικαιοσύνη, µεταξύ άλλων, µε τη στήριξη του ρόλου των υπηρεσιών παροχής βοήθειας στα
θύµατα.
iii. Πρόβλεψη ενδεδειγµένων διαδικασιών και δοµών
που αποσκοπούν στην πρόληψη της δευτερογενούς και
της επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης.
iv. Παροχή υπηρεσιών διερµηνείας και µετάφρασης
στα θύµατα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
v. Ενθάρρυνση των θυµάτων να συµµετέχουν ενεργά
στην ποινική διαδικασία, όταν κάτι τέτοιο ενδείκνυται, ιδίως µέσω παροχής της δέουσας πληροφόρησης.
vi. Ενίσχυση του δικαιώµατος των θυµάτων και των συνηγόρων τους να λαµβάνουν εγκαίρως πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατά τους.
vii. Ενθάρρυνση της προσφυγής στην επανορθωτική
δικαιοσύνη και σε εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης διαφορών, όπου αυτές προβλέπονται ρητά από το νόµο,
λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος του θύµατος.
viii. Παροχή ιδιαίτερης προσοχής στα παιδιά, που ανήκουν στην πλέον ευάλωτη οµάδα θυµάτων και αντιµετώπισή τους µε κριτήριο την εξυπηρέτηση του βέλτιστου
συµφέροντός τους.
ix. Ενθάρρυνση παροχής κατάρτισης σε όλους τους επαγγελµατίες που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων ή που έρχονται σε επαφή
µαζί τους κατά την ποινική διαδικασία.
x. Εξασφάλιση χορήγησης αποζηµίωσης στο θύµα, όπως ενδείκνυται.
8. Ο νόµος χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει γενικές διατάξεις (άρθρα 54 έως
55), το δεύτερο άπτεται της παροχής πληροφοριών και
υποστήριξης στα θύµατα (άρθρα 56 έως 62), το τρίτο αναφέρεται στη συµµετοχή τους στην ποινική διαδικασία
(άρθρα 63 έως 64), το τέταρτο επικεντρώνεται στην αναγνώριση και προστασία θυµάτων που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες (άρθρα 65 έως 69), ενώ το πέµπτο εστιάζει
στις υπηρεσίες, αρχές και επαγγελµατίες που έρχονται
σε επαφή µε τα θύµατα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους (άρθρo 70). Τα άρθρα 10, 11, 13, 14, 15, 16 και 18
της Οδηγίας αναφέρονται σε δικαιώµατα που ήδη κατοχυρώνονται επαρκώς στην ελληνική νοµοθεσία και για
τον λόγο αυτόν, δεν κρίνεται σκόπιµο να προστεθούν νέες διατάξεις για τη µεταφορά τους.
Β΄Ειδικό µέρος
1. Στο άρθρο 54 προσδιορίζεται ο σκοπός του νόµου,
που συνίσταται στην παροχή της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας στα θύµατα εγκληµάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική συµµετοχή τους
στην ποινική διαδικασία. Καίρια σηµασία στην επίτευξη
αυτού του σκοπού έχει ο τρόπος που τα θύµατα αντιµετωπίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες τους, αλλά και να τα αντιµετωπίσουν µε σεβασµό, ευαισθησία και επαγγελµατισµό. Η αναγνώριση των
δικαιωµάτων των θυµάτων γίνεται χωρίς διακρίσεις και
αφορά στα εγκλήµατα που µπορούν να διωχθούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής ή
της ιθαγένειας του θύµατος. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στα
παιδιά, τα οποία αντιµετωπίζονται ως πλήρεις κάτοχοι
των δικαιωµάτων που θεσπίζονται στον παρόντα νόµο.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ειδική αντιµετώπισή τους
µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον τους, που προϋποθέ-

τει την ανάπτυξη µιας φιλικής προς αυτά ποινικής δικαιοσύνης.
2. Στο άρθρο 55 προσδιορίζονται βασικοί όροι του παρόντος νόµου, όπως «θύµα», «οικείοι», «παιδί», «υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων» και «µέτρο αποκαταστατικής δικαιοσύνης». Σηµαντική διεύρυνση εισάγεται ως προς την έννοια των «οικείων» που θεωρούνται έµµεσα θύµατα του εγκλήµατος, ώστε να συµπεριλαµβάνονται και πρόσωπα που ενδεχοµένως δεν εµπίπτουν στην έννοια της «οικογένειας του θύµατος» κατ’
άρθρο 932 ΑΚ. Ρητά ορίζεται, ωστόσο, ότι η ανωτέρω διεύρυνση δεν επιδρά στις προϋποθέσεις νόµιµης παράστασης και τα δικαιώµατα του πολιτικώς ενάγοντος, αλλά αφορά µόνο τα δικαιώµατα του θύµατος που καθιερώνουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Κρίσιµο κριτήριο
εν προκειµένω είναι η συνοίκηση µε το θύµα σε σταθερή
και συνεχή σχέση δέσµευσης, ανεξαρτήτως του τύπου
που τυχόν έχει λάβει (πολιτικός ή θρησκευτικός γάµος,
σύµφωνο συµβίωσης), αλλά και του φύλου των προσώπων (ετερόφυλα ή οµόφυλα).
3. Στο άρθρο 56 προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί στην πράξη η ικανοποίηση του δικαιώµατος των θυµάτων να κατανοούν και να γίνονται
κατανοητά. Βασική στόχευση αποτελεί η εξατοµικευµένη προσέγγιση που θα λαµβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα
και ενδεχοµένως ειδικά χαρακτηριστικά του θύµατος, ώστε να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η ουσιαστική παροχή συνδροµής και βοήθειας σε αυτό, αλλά και η συµµετοχή του σε οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας. Σε
αυτό το πλαίσιο, δίνεται αρµοδιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το
οποίο και θα φροντίζει ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ του θύµατος και κάθε αρµόδιας αρχής
µε την οποία αυτό έρχεται σε επαφή. Επίσης προβλέπεται η κατάρτιση οδηγού δικαιωµάτων σε διαφορετικές
γλώσσες αλλά και στη νοηµατική γλώσσα, ενώ η πρόβλεψη συνοδείας του θύµατος από πρόσωπο της επιλογής του, που µπορεί να είναι οποιοδήποτε, αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ηθικής συµπαράστασης προς το θύµα.
4. Σε λογική συνέχεια του προηγούµενου, το άρθρο 57
εξειδικεύει το περιεχόµενο αλλά και το χρόνο ενεργοποίησης του δικαιώµατος λήψης πληροφοριών από το
θύµα. Βασικό ζητούµενο εν προκειµένω είναι να διασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες αρχές, ως συγκεκριµένοι υπόχρεοι
ικανοποίησης του εν λόγω δικαιώµατος, παρέχουν εκ
των προτέρων και διαρκώς κάθε αναγκαία πληροφορία
στο θύµα, χωρίς να χρειάζεται αυτό να τη ζητάει από µόνο του ή µέσω κάποιου παραστάτη του. Η αναφορά στην
«Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια Αρχή» καθιστά σαφές ότι η
σχετική υποχρέωση ενεργοποιείται και βαραίνει όλες ανεξαιρέτως τις αρχές που είναι αρµόδιες κατά την ελληνική νοµοθεσία να επιληφθούν κάποιας αξιόποινης πράξης, όπως αστυνοµία, λιµενικό σώµα, εισαγγελία κ.λπ.
και ανεξαρτήτως από το αν το θύµα προβαίνει σε σχετική καταγγελία. Επίσης, ως «επαφή» δεν πρέπει να νοείται µόνο η διά ζώσης επικοινωνία, αλλά και µέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, κ.λπ.. Σηµαντική είναι επίσης η επισήµανση ότι η υποχρέωση εκ των προτέρων ικανοποίησης του εν λόγω δικαιώµατος είναι διαρκής, ήτοι βαραίνει όλες τις αρµόδιες αρχές καθ’ όλη την πορεία εξέλιξης µιας υπόθεσης (π.χ. αστυνοµία, εισαγγελέας, ανακριτής, δικαστής) και δεν ικανοποιείται εφάπαξ.
5. Το άρθρο 58 προσδιορίζει τα δικαιώµατα των θυµά-
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των κατά την υποβολή της έγκλησης είτε αυτή γίνεται
προφορικά είτε εγγράφως. Ιδανικά οι αρχές οφείλουν να
παράσχουν στο θύµα αντίγραφο της έγκλησης του ή,
κατ’ ελάχιστο, επίσηµη βεβαίωση υποβολής της, όπου θα
αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία της. Η παροχή γλωσσικής βοήθειας εν προκειµένω δεν έχει τη µορφή και την
έκταση του δικαιώµατος µετάφρασης και διερµηνείας
που προβλέπεται στο άρθρο 60, αλλά της διασφάλισης
ότι η άγνοια ή µη επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν θα λειτουργήσει περιοριστικά, ή πολλώ µάλλον
αποτρεπτικά, στην υποβολή ολοκληρωµένης καταγγελίας.
6. Το άρθρο 59 κατοχυρώνει το δικαίωµα των θυµάτων
να λαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την υπόθεσή τους, ακόµα κι αν δεν συµµετέχουν ως διάδικοι
στη σχετική ποινική διαδικασία. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ειδικότερα, οποιαδήποτε διάταξη ή βούλευµα να
µη συνεχισθεί ή να περατωθεί η έρευνα ή να µην ασκηθεί
δίωξη κατά του δράστη, καθώς και το χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά
του δράστη. Σηµαντική είναι η πρόβλεψη ότι, εφόσον έχει εκδηλωθεί εγγράφως από το θύµα σχετική επιθυµία,
οι εισαγγελικές, δικαστικές και σωφρονιστικές αρχές οφείλουν να το κρατούν διαρκώς ενήµερο για την εξέλιξη
της υπόθεσής του, κάτι που µπορεί να γίνεται και µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η πρόβλεψη για την παροχή πληροφοριών, σχετικά µε την αποφυλάκιση ή απόδραση ή χορήγηση άδειας σε κατηγορούµενο ή καταδικασθέντα βασίζεται σε µια στάθµιση των συµφερόντων
του θύµατος και του δράστη µε απώτερο σκοπό την προστασία των συµφερόντων αµφοτέρων. Κάτι τέτοιο δεν ισοδυναµεί µε δικαίωµα του θύµατος να ακουστεί πριν τη
λήψη απόφασης για την υφ’ όρον απόλυση του κρατούµενου, πολλώ δε µάλλον να προσφύγει κατά αυτής.
7. Το άρθρο 60 ρυθµίζει µε λεπτοµερή τρόπο το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης. Η βασική παραδοχή
που διέπει την εν λόγω εκτενή ρύθµιση συνίσταται στο
ότι δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική απονοµή δικαιοσύνης, παρά µόνο εάν τα θύµατα µπορούν να εξηγήσουν προσηκόντως τις περιστάσεις του εγκλήµατος και
να καταθέσουν τη µαρτυρία τους κατά τρόπο κατανοητό
για τις αρµόδιες αρχές. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όχι µόνο την παροχή δωρεάν διερµηνείας, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργητική συµµετοχή του θύµατος στην ποινική
διαδικασία, αλλά και γραπτή µετάφραση όλων των πληροφοριών που είναι ουσιώδεις για την πραγµατική άσκηση των δικαιωµάτων του κατά την ποινική διαδικασία. Η
πρόβλεψη του δικαιώµατος προσβολής της απόφασης
για τη µη παροχή διερµηνείας ή µετάφρασης, καθώς και
διατύπωσης αντιρρήσεων κατά της απόφασης µε την οποία κρίνεται ότι δεν απαιτείται µετάφραση εγγράφων ή
χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν είναι επαρκής, λειτουργεί προς επίρρωση των ανωτέρω.
8. Το άρθρο 61 κατοχυρώνει ένα από τα πλέον θεµελιώδη δικαιώµατα του νόµου, το δικαίωµα πρόσβασης σε
υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων, ενώ το
άρθρο 62 προσδιορίζει την ελάχιστη υποστήριξη που αυτές οφείλουν να παρέχουν στα θύµατα. Οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωµένη και στοχευµένη προσέγγιση, η οποία λαµβάνει
υπόψη κυρίως τις ειδικές ανάγκες των θυµάτων, τη σοβαρότητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της αξιόποινης πράξης, καθώς και τη σχέση ανάµεσα στα θύµατα,
τους δράστες, τα παιδιά και το ευρύτερο κοινωνικό περι-

βάλλον τους. Βασικό καθήκον των υπηρεσιών αυτών και
του προσωπικού τους, που έχουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη του θύµατος, ώστε να συνέλθει από τη βλάβη ή
το τραύµα που έχει πιθανώς υποστεί από την αξιόποινη
πράξη και να τα ξεπεράσει, θα πρέπει να είναι η ενηµέρωση των θυµάτων, σχετικά µε τα δικαιώµατα που θεσπίζονται στον παρόντα νόµο ώστε τα θύµατα να µπορούν
να λαµβάνουν αποφάσεις σε ενθαρρυντικό περιβάλλον
που τα αντιµετωπίζει µε αξιοπρέπεια, σεβασµό και ευαισθησία. Η υποστήριξη που θα πρέπει να παρέχεται από
αυτές τις υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή προστασίας και ασφαλούς στέγης,
την άµεση ιατρική υποστήριξη, την παραποµπή σε ιατρική και ιατροδικαστική εξέταση για αποδεικτικά στοιχεία
σε περιπτώσεις βιασµού ή σεξουαλικής επίθεσης, την
παροχή βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης ψυχολογικής υποστήριξης, µετατραυµατικής περίθαλψης, νοµικών συµβουλών, πρόσβασης σε υπηρεσίες συνηγορίας
και ειδικών υπηρεσιών για τα παιδιά ως άµεσα ή έµµεσα
θύµατα. Η παροχή υποστήριξης δεν εξαρτάται από τη
νοµότυπη υποβολή καταγγελίας της αξιόποινης πράξης,
άρα και το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών δεν θα
πρέπει µε κανέναν τρόπο να συνδέονται µε αυτή.
9. Το άρθρο 63 προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα του θύµατος στο πλαίσιο
υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όπου αυτές
προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου. Κατά την παραποµπή υπόθεσης στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της δικαιοσύνης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ορισµένοι
παράγοντες, όπως η φύση και η σοβαρότητα του εγκλήµατος, ο βαθµός του τραύµατος που έχει προκληθεί, η
κατ’ επανάληψη παραβίαση της σωµατικής, σεξουαλικής
ή ψυχολογικής ακεραιότητας του θύµατος, οι ανισορροπίες συσχετισµού δυνάµεων και η ηλικία, η ωριµότητα ή
η νοητική ικανότητα του θύµατος, οι οποίοι θα µπορούσαν να περιορίσουν ή να µειώσουν την ικανότητα του
θύµατος να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το θύµα. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, ήτοι εκούσια
συµµετοχή αµφοτέρων των µερών, εµπιστευτικότητα και
διαφύλαξη της ασφάλειας του θύµατος.
10. Το άρθρο 64 διασφαλίζει ότι ο τόπος κατοικίας του
θύµατος σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαφορετικό από εκείνο του τόπου τέλεσης της αξιόποινης πράξης δεν θα δυσχεράνει ή ακυρώσει το δικαίωµα
του θύµατος να υποβάλει έγκληση για τη δίωξη αξιόποινης πράξης ή να συµµετάσχει στην ποινική διαδικασία. Η
υποχρέωση που θεσπίζεται αναφορικά µε τη διαβίβαση
των καταγγελιών δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών
µελών να κινούν διαδικασίες και δεν θίγει τους κανόνες
περί σύγκρουσης δικαιοδοσίας, που θεσπίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της
30ης Νοεµβρίου 2009, για την πρόληψη και τον διακανονισµό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις.
11. Tο άρθρο 65 κατοχυρώνει το δικαίωµα του θύµατος
να αποφεύγει την επαφή του µε το δράστη, χωρίς όµως
κάτι τέτοιο να µετατρέπεται και σε πρόσκοµµα για τη
διασφάλιση δικαιότητας της ποινικής διαδικασίας. Η αποφυγή ταλαιπωρίας και ενδεχόµενης, περαιτέρω θυµατοποίησης του θύµατος κατά τη δικαστική διαδικασία, ιδίως συνεπεία οπτικής επαφής µε τον δράστη, την οικο-
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γένειά του, τους συνεργούς του ή το κοινό, θα πρέπει να
επιδιώκεται µε τη λήψη διάφορων µέτρων, όπως ο εξοπλισµός των δικαστηρίων και των αστυνοµικών τµηµάτων µε εγκαταστάσεις µε χωριστές εισόδους και χώρους
αναµονής για τα θύµατα, η κλήτευση των θυµάτων και
των δραστών για ακρόαση σε διαφορετική ώρα, κ.λπ.. Το
άρθρο 66 αναφέρεται ειδικά στην προστασία των θυµάτων κατά την ποινική έρευνα, η οποία πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα των
στοιχείων που προσκοµίζουν τα θύµατα, κάτι που φυσικά
επηρεάζει και ένα δίκαιο αποτέλεσµα της ποινικής διαδικασίας. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του θύµατος
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µέσο για την αποτροπή
δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης και µπορεί να επιτυγχάνεται µε σειρά µέτρων που συµπεριλαµβάνουν τη µη
κοινοποίηση ή την περιορισµένη κοινοποίηση πληροφοριών, σχετικά µε την ταυτότητα του θύµατος και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Το άρθρο 67 εµπεριέχει µέτρα
που ήδη υφίστανται στην ελληνική νοµοθεσία και σχετίζονται µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
και τον περιορισµό της δηµοσιότητας και της καταγραφής-αναµετάδοσης των ποινικών δικών.
12. Το άρθρο 68 προβλέπει για πρώτη φορά µια οργανωµένη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιαίτερων και ειδικών αναγκών του θύµατος ώστε να του παρασχεθεί η
κατάλληλη προστασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία, αναλαµβάνοντας να
συντονίσει τις διάφορες αρχές. Προσδιορίζεται το περιεχόµενο της αξιολόγησης, ενώ γίνεται ειδική πρόβλεψη για θύµατα που τείνουν να υφίστανται σε µεγάλο
βαθµό δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, εκφοβισµό και αντεκδίκηση, όπως τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τροµοκρατίας, οργανωµένου εγκλήµατος, βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, σεξουαλικής
βίας ή εκµετάλλευσης, βίας λόγω φύλου ή εγκληµάτων
µίσους και τα θύµατα µε αναπηρίες και τα παιδιά - θύµατα.
13. Το άρθρο 69 προσδιορίζει έτι περαιτέρω το δικαίωµα προστασίας θυµάτων µε ειδικές ανάγκες κατά τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, κάνοντας κατά βάση
συγκεντρωτική αναφορά στις διάφορες ρυθµίσεις που ήδη υπάρχουν στην ελληνική νοµοθεσία. Ειδική αναφορά
γίνεται σε ευάλωτες κατηγορίες θυµάτων, όπως παιδιά,
κωφοί και άλαλοι.
14. Οι υπάλληλοι υπηρεσιών και οι επαγγελµατίες που
έρχονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε επαφή µε το θύµα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις ώστε
να κατανοούν τις ανάγκες των θυµάτων και έτσι να παράσχουν την κατάλληλη συνδροµή σε αυτά. Το άρθρο 70
ορίζει τους θεσµικούς φορείς που είναι αρµόδιοι να διασφαλίσουν τη διαρκή κατάρτιση των ως άνω υπαλλήλων
και επαγγελµατιών.
15. To άρθρο 71 ορίζει ότι ο συντονισµός των υπηρεσιών και η ανάπτυξη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος νόµου. Έτσι, οι δηµόσιες υπηρεσίες
πρέπει να συνεργάζονται στενά µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συγκεκριµένα δε µε τις αναγνωρισµένες και ενεργές µη κυβερνητικές οργανώσεις που
βοηθούν τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων, ιδιαίτερα
στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαµόρφωση πολιτικών, εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, ε-

ρευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων και στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθώς και στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου των
µέτρων υποστήριξης και προστασίας των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων. Επίσης οι δηµόσιες υπηρεσίες θα
πρέπει να εργάζονται µε συντονισµένο τρόπο και να έχουν συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
16. Mε το άρθρο 72 τροποποιείται η διάταξη της παρ. 6
του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ώστε να συµπεριληφθούν
στο κανονιστικό της εύρος και τα θύµατα, οι οικείοι και οι
ουσιώδεις µάρτυρες των εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά, διότι κρίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένα στον κίνδυνο δευτερογενούς και
επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης από το δράστη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η
πληρέστερη προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε
σχέση µε το άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ.
17. Με το άρθρο 73 ορίζεται το Τµήµα Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως ο αρµόδιος
φορέας για την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος νόµου και για την ανάπτυξη δράσεων για την υλοποίησή του.
18. Με το άρθρο 74 συνιστώνται Αυτοτελή Γραφεία
Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων - «Σπίτια του Παιδιού»,
τα οποία είναι αρµόδια για την ατοµική αξιολόγηση και
την εκτίµηση της αντιληπτικής ικανότητας και της ψυχικής κατάστασης ανήλικων θυµάτων, την παροχή γενικών
υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτά, τη συνδροµή όλων
των αρµοδίων αρχών για την προσήκουσα και φιλική
προς το παιδί εξέτασή του και για τη διαµόρφωση των
κατάλληλων συνθηκών και χώρων για την εξέταση, καθώς και για την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου
µε ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά µέσα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εθνική νοµοθεσία (άρθρο
226Α Κ.Π.Δ., κ.α.) προέβλεπε ήδη τις εν λόγω διαδικασίες (όπως για παράδειγµα την παρουσία παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου κατά την εξέταση του ανήλικου
θύµατος, την εκτίµηση αντιληπτικής ικανότητας και της
ψυχικής κατάστασής του, την καταγραφή της κατάθεσης
σε ηλεκτρονικά µέσα), ώστε να µην επαναθυµατοποιείται το παιδί κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Οι
προβλέψεις αυτές έχουν ήδη θεσπιστεί από την κύρωση
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών,
την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία (ν.
3625/2007) και από την Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης (ν.
3727/2008). Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές είχαν παραµείνει ανεφάρµοστες. Σύµφωνα µάλιστα µε στοιχεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, κατά το έτος 2016 σχηµατίστηκαν τετρακόσιες σαράντα τρεις (443) δικογραφίες που αφορούν
σε κακοποίηση µε θύµατα ανηλίκους.
Η παρούσα διάταξη στοχεύει στην υλοποίηση των εν
λόγω νοµοθετικών προβλέψεων και στην κάλυψη του
τόσο σηµαντικού αυτού κενού που είχε ως αποτέλεσµα
την περαιτέρω θυµατοποίηση των παιδιών κατά τη διερεύνηση των σε βάρος τους διαπραχθέντων ποινικών αδικηµάτων. Έτσι, δηµιουργούνται πέντε Αυτοτελή Γρα-
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φεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων, τα λεγόµενα «Σπίτια του Παιδιού», τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στην ευρύτερη Εφετειακή Περιφέρεια.
Το «Σπίτι του Παιδιού» ξεκίνησε από τις σκανδιναβικές
χώρες πριν από δεκαπέντε (15) περίπου έτη και βασίστηκε στο αµερικάνικο πρότυπο των «Συµβουλευτικών Κέντρων για τα Παιδιά» (“Child Advocacy Centers”), τα οποία αναπτύχθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες ήδη από τη
δεκαετία του 1980. Σκοπός του «Σπιτιού του Παιδιού» είναι να δηµιουργηθούν φιλικότερες προς τα παιδιά δικαστικές διαδικασίες και να αναδειχθεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού ως πρώτη προτεραιότητα κατά τη διερεύνηση ενός ποινικού αδικήµατος που διαπράχθηκε σε
βάρος ή µε µάρτυρα ένα παιδί. Το «Σπίτι του Παιδιού»
βασίζεται στη διεπιστηµονική συνεργασία, όπου οι αστυνοµικές και δικαστικές αρχές συνεργάζονται µε εξειδικευµένους επιστήµονες σε ένα φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον. Η διεπιστηµονική συνεργασία βελτιώνει την
ποιότητα των ερευνών, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την
περαιτέρω θυµατοποίηση του παιδιού.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα περισσότερα κράτη της
Ευρώπης έχουν θεσπιστεί ειδικά µέτρα και υπηρεσίες
για την προστασία των παιδιών από τη δευτερογενή θυµατοποίηση κατά τις δικαστικές διαδικασίες, ενώ έχουν
δηµιουργηθεί και ειδικοί χώροι για την εξέταση ανήλικων
θυµάτων. Στις Η.Π.Α. ειδικοί χώροι υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, ήδη από την δεκαετία του 1980. Ειδικοί χώροι υπάρχουν επίσης στην Κροατία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη
Βουλγαρία κ.ά..
Έτσι, µε τη θέσπιση Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας
Ανήλικων Θυµάτων και τη στελέχωσή τους από εξειδικευµένο προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) γίνονται σηµαντικά βήµατα για την υλοποίηση
νοµοθετικών προβλέψεων που είχαν παραµείνει κενό
γράµµα επί µια δεκαετία.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 προβλέπεται µάλιστα ότι τα εν λόγω Γραφεία θα ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε όλη την Εφετειακή Περιφέρεια στην οποία
ανήκουν.
Με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 74, θα προβλεφθούν οι
διαδικασίες που θα ακολουθούν τα εν λόγω Γραφεία για
την ατοµική αξιολόγηση, την εκτίµηση της αντιληπτικής
ικανότητας και της ψυχικής κατάστασης των ανήλικων
θυµάτων, τη συνδροµή των αρχών κατά την εξέταση του
θύµατος και την καταγραφή της κατάθεσης σε ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά µέσα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων

τους.
19. Με το άρθρο 75 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Οργανισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τις οποίες επιφέρει η σύσταση των ως άνω Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων εντός της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, ενώ µε το άρθρο 76 προβλέπεται η αναγκαία αύξηση των θέσεων της
εν λόγω Υπηρεσίας, η κατανοµή τους στα Γραφεία αυτά
και η πλήρωσή τους µε αποσπάσεις, µετακινήσεις και µετατάξεις προσωπικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τέλος, µε το άρθρο 77 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ως εκ της σύστασης των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων και της ανάγκης αποσαφήνισης του ρόλου του παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου,
ο οποίος παρίσταται κατά την εξέταση ανήλικων θυµάτων των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Στ. Κοντονής

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Α. Ξανθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Τόσκας

Γ. Χουλιαράκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της
Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε
ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003 του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε
το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές
κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας
και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου

ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Α-Π 2003/577/ΔΕΥ,
ΤΗΣ Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, ΤΗΣ Α-Π 2006/783/ΔΕΥ,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Α-Π 2009/299/ΔΕΥ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/42/ΕΕ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 1
Κύρωση της Σύµβασης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28
του Συντάγµατος η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και στη γαλλική
γλώσσα, και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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Άρθρο 2
Αιτήµατα δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων
Όταν υποβάλλεται από τις αρµόδιες αρχές
κράτους - µέρους της Σύµβασης αίτηµα δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή θα µπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείµενο αιτήµατος δήµευσης, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και οι σχετικές µε την
παροχή δικαστικής συνδροµής διατάξεις.
Άρθρο 3
Αιτήµατα δήµευσης περιουσιακών στοιχείων
Όταν υποβάλλεται από τις αρµόδιες αρχές
κράτους - µέρους της Σύµβασης αίτηµα δήµευσης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν αµέσως ή εµµέσως
προϊόν ποινικών αδικηµάτων ή αποκτήθηκαν µε το προϊόν αυτό ή χρησιµοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιµοποιηθούν για τη διάπραξη τέτοιων αδικηµάτων, το αίτηµα υποβάλλεται στο κατά τόπο αρµόδιο Συµβούλιο
Πληµµελειοδικών, το οποίο αποφασίζει µε βούλευµά
του, εφαρµόζοντας αναλόγως την παρ. 2 του άρθρου 46
του ν. 3691/2008. Κατά του βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών επιτρέπεται έφεση και κατά του
βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών αναίρεση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 492 και 504 παρ. 3 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 4
Κεντρική Αρχή
Ως Κεντρική Αρχή για την παραλαβή και αποστολή αιτηµάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διεθνούς
συνεργασίας για την εφαρµογή της Σύµβασης, καθώς
και για τη διαβίβασή τους στις αρµόδιες προς εκτέλεση
αρχές, ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 5
Διαχείριση δεσµευµένων και δηµευµένων
περιουσιακών στοιχείων
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/42/EE)
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και των συναρµόδιων Υπουργών συνιστάται κεντρική υπηρεσία ή καθορίζεται υφιστάµενος φορέας µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των
δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει τη χρήση αυτών για το δηµόσιο συµφέρον,
για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύµατος, καθώς και την αποτελεσµατική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσµεύονται ενόψει πιθανής
δήµευσης. Η αποτελεσµατική διαχείριση των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνει τη δυνατότητα πώλησης ή µεταβίβασης αυτών, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονοµικής τους αξίας.
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
(άρθρα 4 και 6 της Οδηγίας 2014/42/EE)
1. Το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Αντικείµενα που είναι προϊόντα κακουργήµατος ή
πληµµελήµατος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και
το τίµηµά τους, και όσα αποκτήθηκαν µε αυτά αµέσως ή
εµµέσως, επίσης και αντικείµενα που χρησίµευσαν ή
προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης µπορούν
να δηµευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συµµετόχους. Για άλλες αξιόποινες πράξεις δήµευση µπορεί να επιβληθεί µόνο στις περιπτώσεις
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ειδικά ο νόµος. Αν
τα παραπάνω αντικείµενα έχουν αναµειχθεί µε περιουσία που αποκτήθηκε από νόµιµες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήµευση µέχρι την καθορισµένη αξία
των αναµειχθέντων αντικειµένων.
2. Δήµευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει
ότι αυτή είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από
πράγµα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισµό τους ή
να προκαλέσει σε αυτούς υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη
βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισµένη
δήµευση ή να επιβάλει χρηµατική ποινή, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4.
3. Αν τα αντικείµενα της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν
πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει δήµευση (αναπληρωµατική δήµευση) σε ίσης, κατά
το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας
περιουσιακά στοιχεία του δράστη.
4. Αν το δικαστήριο δεν µπορεί να επιβάλει δήµευση
στα αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν µέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν µπορεί να επιβληθεί δήµευση, µπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηµατική ποινή µέχρι του ποσού που
αντιστοιχεί στην αξία των αντικειµένων αυτών.
5. Η δήµευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείµενα ή
περιουσιακά στοιχεία µεταβιβάσθηκαν, άµεσα ή έµµεσα,
από τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή
περιήλθαν µε άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το
χρόνο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι
ενδέχεται να προέρχονται από αξιόποινη πράξη και ότι
σκοπός της µεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήµευση. Η γνώση, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
πρέπει να προκύπτει από το συνδυασµό περισσότερων
ειδικά αναφερόµενων στην απόφαση του δικαστηρίου
περιστατικών, όπως ιδίως ότι η µεταβίβαση ή η απόκτηση
του περιουσιακού στοιχείου πραγµατοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγµα ή µε αντάλλαγµα σηµαντικά κατώτερο από
την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, µε βάση τη συνήθη πρακτική στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η
δήµευση επιβάλλεται στον τρίτο µόνο εφόσον δεν µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του δράστη δήµευση του ανταλλάγµατος που έλαβε για τη µεταβίβαση ή αναπληρωµατική δήµευση. Όταν ο τρίτος είναι νοµικό πρόσωπο,
εξετάζεται αν υπήρχε η προβλεπόµενη γνώση σχετικά
µε την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, σε όποιον έχει εξουσία εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτηµένος για τη λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νοµικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν τοις πράγµασι τα καθήκοντα
αυτά.
6. Η δήµευση των αντικειµένων της παραγράφου 1 επιβάλλεται υποχρεωτικά σε βάρος του κατόχου τους, έ-
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στω και χωρίς την καταδίκη ορισµένου προσώπου για
την τελεσθείσα πράξη, αν από τη φύση τους προκύπτει
κίνδυνος της δηµόσιας τάξης. Η δήµευση εκτελείται και
κατά των κληρονόµων, αν η απόφαση έγινε αµετάκλητη
ενόσω ζούσε εκείνος κατά του οποίου απαγγέλθηκε η
δήµευση. Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισµένου προσώπου ή δεν µπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήµευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε
το δικαστήριο των πληµµελειοδικών µε πρόταση του εισαγγελέα.
7. Σε κάθε περίπτωση δήµευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δηµεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύµατος.»
2. Στο άρθρο 187Α παρ. 6 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Στο έγκληµα του α΄ εδαφίου, για την εφαρµογή των
άρθρων 88 έως 93 του Ποινικού Κώδικα, λαµβάνονται υπόψη και οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
που εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών - µερών της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του έτους 2005
για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.»
Άρθρο 7
Τροποποιήσεις του ν. 3691/2008
(άρθρα 5, 6, 7 παρ. 2, 8 παράγραφοι 4 και 9
της Οδηγίας 2014/42/EE)
1. Στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3691/2008 προστίθεται
περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Στα εγκλήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, για την εφαρµογή των άρθρων
88 έως 93 του Ποινικού Κώδικα, λαµβάνονται υπόψη και
οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν
δικαστήρια άλλων κρατών - µερών της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης του έτους 2005 για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 3691/2008 προστίθεται µετά το εδάφιο α΄ εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ανάµειξης του προϊόντος του αδικήµατος µε περιουσία που προέρχεται από νόµιµες πηγές, η
κατάσχεση και η δήµευση επιβάλλονται µέχρι του ποσού
της αξίας του προϊόντος αυτού.»
3. Το άρθρο 47 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Αποζηµίωση υπέρ του Δηµοσίου
1. Το Δηµόσιο µπορεί, ύστερα από γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, να αξιώσει ενώπιον
των αρµόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αµετακλήτως καταδικασµένο σε στερητική της ελευθερίας ποινή
τουλάχιστον τριών ετών για ποινικό αδίκηµα της παραγράφου 2, κάθε άλλη περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο αδίκηµα της παραγράφου 2 έστω και αν
δεν ασκήθηκε για το αδίκηµα αυτό δίωξη λόγω θανάτου
του υπαιτίου ή η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε οριστικά ή
κηρύχθηκε απαράδεκτη.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται στα παρακάτω ποινικά αδικήµατα, εφόσον αυτά αµέσως ή εµµέσως µπορούν

να οδηγήσουν σε οικονοµικό όφελος:
α) σε εκείνα των στοιχείων α΄ έως και θ΄ του άρθρου
3,
β) σε εκείνα των άρθρων 207 έως 208Α του Ποινικού
Κώδικα,
γ) σε εκείνα των άρθρων 216, 372, 374 έως 375 και
394 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αφορούν σε µέσα
πληρωµής πλην των µετρητών,
δ) σε εκείνα των άρθρων 348Α έως 348Γ, 349 παράγραφοι 1-2 του Ποινικού Κώδικα και
ε) σε εκείνα των άρθρων 292Β παράγραφοι 2-3 και
381Α παρ. 2-3 του Ποινικού Κώδικα.
3. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1
µεταβιβάσθηκε σε τρίτο, ο καταδικασµένος υποχρεούται
σε αποζηµίωση ίση µε την αξία της κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής. Η παραπάνω αξίωση µπορεί να ασκηθεί και κατά τρίτου που απέκτησε από χαριστική αιτία, εφόσον κατά το χρόνο της κτήσης ήταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος κατ` ευθεία γραµµή µε τον καταδικασµένο ή αδελφός του ή θετό τέκνο του, καθώς και εναντίον
κάθε τρίτου που απέκτησε την περιουσία µετά την άσκηση κατά του καταδικασµένου ποινικής δίωξης για το πιο
πάνω έγκληµα, αν κατά το χρόνο που απέκτησε, γνώριζε
την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του καταδικασµένου.
Ο τρίτος και ο καταδικασµένος ευθύνονται εις ολόκληρον.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3691/2008 προστίθενται στο τέλος εδάφια ως εξής:
«Η απαγόρευση δεν θίγει προγενέστερα δικαιώµατα
που έχουν αποκτήσει καλόπιστοι τρίτοι επί του λογαριασµού των τίτλων ή των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
Τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
5. Στο άρθρο 48 του ν. 3691/2008 η παράγραφος 6 αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Τα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε
αίτησή τους που απευθύνεται στην αρχή που αποφάσισε
τη δέσµευση ή µε την προβλεπόµενη στις παραγράφους
4 και 5 προσφυγή, µπορούν να ζητούν την αποδέσµευση
συγκεκριµένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των
γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας τους, των εξόδων για τη νοµική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσµευµένων ως άνω στοιχείων.»
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του ν. 2655/1998 (Α΄ 264)
1. Στο άρθρο τρίτο του ν. 2655/1998 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εισάγει την αίτηση
δήµευσης στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, το οποίο αποφασίζει µε βούλευµά του, εφαρµόζοντας αναλόγως
το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Κατά του
βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών επιτρέπεται έφεση και κατά του βουλεύµατος του Συµβουλίου
Εφετών αναίρεση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων
492 και 504 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
2. Στο άρθρο τέταρτο του ν. 2655/1998 προστίθενται
στοιχεία α΄ και β΄ ως εξής:
«α) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, ότι η παράγραφος 1
του άρθρου 2 της Σύµβασης εφαρµόζεται µόνο στα αδι-
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κήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και στα βασικά αδικήµατα των άρθρων 2 και
3 του ν. 3691/2008.
β) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, ότι η παράγραφος 1
του άρθρου 6 της Σύµβασης εφαρµόζεται µόνον όταν το
βασικό αδίκηµα συγκαταλέγεται σε εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008.»
Άρθρο 9
Επιφυλάξεις και Δηλώσεις σχετικά µε τη Σύµβαση
α) Η Ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 53 της Σύµβασης, του δικαιώµατός της να µην εφαρµόσει το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 7 και την παρ. 6 του άρθρου 9.
β) Η Ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 53 της Σύµβασης, να εφαρµόζει
την παρ. 5 του άρθρου 46 µόνον υπό τον όρο της τήρησης του κανόνα της αµοιβαιότητας.
γ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 3 της Σύµβασης, ότι η παράγραφος 1 του
εν λόγω άρθρου εφαρµόζεται µόνο στα αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και στα βασικά αδικήµατα των άρθρων 2 και 3 του ν.
3691/2008.
δ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 53 της Σύµβασης, ότι δεν θα εφαρµόσει
την παράγραφο 4 του άρθρου 3.
ε) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 9 της Σύµβασης, ότι η παράγραφος 1 του
εν λόγω άρθρου εφαρµόζεται µόνον όταν το βασικό αδίκηµα συγκαταλέγεται σε εκείνα που αναφέρονται στο
άρθρο 3 του ν. 3691/2008.
στ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 17 της Σύµβασης, ότι το εν λόγω άρθρο εφαρµόζεται µόνο στα αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και στα βασικά αδικήµατα των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008.
ζ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 53 της Σύµβασης, ότι θα εφαρµόσει το άρθρο 19 µόνον εφόσον άρει την ανωτέρω υπό α΄ επιφύλαξή της σε σχέση µε το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7.
η) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 24 της Σύµβασης, ότι θα εφαρµόζει την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου µόνο σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τις θεµελιώδεις αρχές του νοµικού της συστήµατος.
θ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 31 της Σύµβασης, ότι δεν αποδέχεται τη
δυνατότητα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της εν
λόγω παραγράφου.
ι) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 33 της Σύµβασης, ότι ορίζει ως Κεντρική
Αρχή για την παραλαβή και αποστολή αιτηµάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για
την εφαρµογή της Σύµβασης, καθώς και για τη διαβίβασή
τους στις αρµόδιες προς εκτέλεση αρχές, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
ια) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 35 της Σύµβασης, ότι είναι έτοιµη να
αποδεχθεί και να εκτελέσει αιτήµατα που διαβιβάζονται
ηλεκτρονικά ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελευταίο επιτρέπει την εξακρίβωση της

γνησιότητας της διαβίβασης.
ιβ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 35 της Σύµβασης, ότι απαιτεί τα αιτήµατα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και τα έγγραφα που υποστηρίζουν τα αιτήµατα αυτά, να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
ιγ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 42 της Σύµβασης, ότι οι πληροφορίες
ή τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από αυτήν,
στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας δεν µπορούν χωρίς προηγούµενη συναίνεσή της να χρησιµοποιηθούν ή
να διαβιβασθούν από τις αρχές του αιτούντος µέρους,
για έρευνες ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που
προσδιορίζονται στην αίτηση.
ιδ) Η Ελληνική Πολιτεία δηλώνει, σύµφωνα µε την
παρ. 13 του άρθρου 46 της Σύµβασης, ότι ορίζει ως Μονάδα Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών
την Α΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2003/577/ΔΕΥ,
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2005/212/ΔΕΥ,
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2006/783/ΔΕΥ,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/42/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Αντικείµενο – Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/42/EE)
1. Αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην Ελλάδα από
τις αρµόδιες δικαστικές αρχές αποφάσεις των αρµοδίων
δικαστικών αρχών άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε. που
εκδίδονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, µε αντικείµενο: α) τη δέσµευση περιουσιακών και αποδεικτικών
στοιχείων, µε σκοπό την εν συνεχεία δήµευση των πρώτων ή την εξασφάλιση των δεύτερων και β) τη δήµευση
περιουσιακών στοιχείων. Με τις κατωτέρω διατάξεις
ρυθµίζεται, επίσης, η διαδικασία διαβίβασης αιτήσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχων αποφάσεων των
αρµόδιων ελληνικών δικαστικών αρχών προς άλλα κράτη - µέλη.
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Τµήµατος:
α) Ως «απόφαση δέσµευσης» νοείται κάθε µέτρο που
λαµβάνει αρµόδια δικαστική αρχή κράτους - µέλους της
Ε.Ε., προκειµένου να εµποδίσει προσωρινά οποιαδήποτε
πράξη καταστροφής, µετατροπής, µετατόπισης, µεταφοράς ή διάθεσης: αα) περιουσιακών στοιχείων για τα οποία θα µπορούσε να εκδοθεί απόφαση δήµευσης ή ββ)
περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το αντικείµενο
εγκλήµατος αναφερόµενου στο άρθρο 10 ή γγ) αποδει-
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κτικών στοιχείων.
β) Ως «απόφαση δήµευσης» νοείται κάθε ποινή ή µέτρο που επιβλήθηκε αµετακλήτως από δικαστήριο κράτους - µέλους της Ε.Ε. µετά από δίκη για ποινικό αδίκηµα, µε περιεχόµενο την οριστική αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία το δικαστήριο έκρινε ότι: αα)
αποτελούν προϊόν εγκλήµατος αναφερόµενου στο άρθρο 10 ή ισοδυναµούν εν όλω ή εν µέρει µε την αξία του
προϊόντος αυτού ή ββ) αποτελούν το όργανο τέτοιου εγκλήµατος ή γγ) υπόκεινται σε δήµευση λόγω εφαρµογής στο κράτος έκδοσης οποιασδήποτε από τις εκτεταµένες εξουσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος ή δδ) υπόκεινται σε δήµευση λόγω εφαρµογής οποιασδήποτε άλλης εκτεταµένης εξουσίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους έκδοσης.
γ) Στα «περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνεται κάθε
είδους περιουσιακό στοιχείο, ενσώµατο ή ασώµατο, κινητό ή ακίνητο, υλικό ή άυλο, καθώς και νόµιµοι τίτλοι ή
έγγραφα οποιασδήποτε µορφής, έντυπης, ηλεκτρονικής
ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο ή δικαίωµα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.
δ) Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται αντικείµενα,
έγγραφα ή δεδοµένα, τα οποία θα µπορούσαν να προσκοµισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία σχετική µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 αδικήµατα.
ε) «Προϊόν εγκλήµατος» σηµαίνει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, που προέρχεται ή αποκτάται άµεσα ή
έµµεσα, µέσω της τέλεσης εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν µετατραπεί ή επανεπενδυθεί
πλήρως ή εν µέρει σε άλλο περιουσιακό στοιχείο.
στ) «Όργανο εγκλήµατος» σηµαίνει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή αντικείµενο, που χρησιµοποιήθηκε
ή προοριζόταν να χρησιµοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν µέρει, για τη διάπραξη µίας ή περισσοτέρων αξιόποινων πράξεων.
ζ) Ως «κράτος έκδοσης» νοείται το κράτος - µέλος του
οποίου αρµόδια δικαστική αρχή έχει εκδώσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικυρώσει απόφαση δέσµευσης ή δήµευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.
η) Ως «κράτος εκτέλεσης» νοείται το κράτος µέλος
στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το περιουσιακό ή αποδεικτικό στοιχείο και στο οποίο διαβιβάζεται η απόφαση
προκειµένου να εκτελεστεί.
Άρθρο 11
Πεδίο εφαρµογής
1. Η αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης ή δήµευσης άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. προϋποθέτει η πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση
να συνιστά έγκληµα, για το οποίο χωρεί αντίστοιχα δέσµευση ή δήµευση, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού
της από το κράτος έκδοσης.
2. Η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης ή δήµευσης επιτρέπεται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας είναι
τουλάχιστον τρία (3) έτη:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,

β) τροµοκρατικές πράξεις,
γ) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία,
δ) εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων,
ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών,
στ) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών,
ζ) εγκλήµατα δωροδοκίας,
η) εγκλήµατα σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.,
θ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
ι) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, περιλαµβανοµένου του ευρώ,
ια) εγκλήµατα σχετικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ιβ) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων
φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιγ) παροχή βοήθειας για την παράνοµη είσοδο και διαµονή στη χώρα,
ιδ) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και βαριά σωµατική
βλάβη,
ιε) παράνοµο εµπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
ιστ) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση, αρπαγή και οµηρία,
ιζ) εγκλήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας,
ιη) οργανωµένες ή ένοπλες ληστείες,
ιθ) παράνοµη εµπορία και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των
έργων τέχνης,
κ) υπεξαίρεση και απάτη,
κα) αθέµιτη προστασία έναντι παράνοµου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,
κβ) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
κγ) πλαστογραφία δηµοσίων εγγράφων και παράνοµη
διακίνηση αυτών,
κδ) πλαστογραφία µέσων πληρωµής,
κε) παράνοµη διακίνηση ορµονικών ουσιών και άλλων
αυξητικών παραγόντων,
κστ) παράνοµη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών
ουσιών,
κζ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
κη) βιασµός,
κθ) εµπρησµός εκ προθέσεως,
λ) εγκλήµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
λα) αεροπειρατεία και πειρατεία,
λβ) δολιοφθορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 12
Αρµοδιότητα
1. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση µιας απόφασης δέσµευσης στην αρµόδια αρχή εκτέλεσης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ορίζεται ο ανακριτής, ο εισαγγελέας ή η
αρµόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε την απόφαση δέσµευσης.
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2. Αρµόδια δικαστική αρχή για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα µιας απόφασης δέσµευσης άλλου
κράτους - µέλους της Ε.Ε. ορίζεται ο ανακριτής στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το περιουσιακό ή αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο αφορά η απόφαση. Αν στην
τελευταία δεν προσδιορίζεται η περιφέρεια όπου ευρίσκεται το αντικείµενο της δέσµευσης, αρµόδιος είναι ο
ανακριτής Αθηνών. O τελευταίος είναι αρµόδιος και αν η
απόφαση αφορά περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία
που ευρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων πρωτοδικείων.
3. Αν η ελληνική δικαστική αρχή, στην οποία διαβιβάσθηκε απόφαση δέσµευσης, δεν έχει αρµοδιότητα να
την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την
εκτέλεσή της, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στον αρµόδιο ανακριτή και ενηµερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή
του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 13
Διαδικασία διαβίβασης
1. Η απόφαση δέσµευσης διαβιβάζεται απευθείας στην
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε
µέσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη για τη διαβίβαση και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς της.
2. Η απόφαση δέσµευσης συνοδεύεται από πιστοποιητικό, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτηµα
Α΄ του παρόντος νόµου, υπογεγραµµένο και επικυρωµένο από την ως άνω αρµόδια αρχή έκδοσης και µεταφρασµένο στην επίσηµη ή σε µια από τις επίσηµες ή σε άλλη
δηλωθείσα γλώσσα του κράτους εκτέλεσης. Επιπλέον, η
απόφαση δέσµευσης συνοδεύεται από αίτηση µεταφοράς του αποδεικτικού στοιχείου στην περιφέρεια του δικαστηρίου του ανακριτή ή περιέχει στο πιστοποιητικό εντολή να παραµείνει το περιουσιακό στοιχείο στο κράτος εκτέλεσης, ενόψει της υποβολής αίτησης για τη δήµευσή του.
3. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι
γνωστή, η ως άνω αρµόδια αρχή έκδοσης προβαίνει σε
κάθε αναγκαία έρευνα, µεταξύ άλλων και µέσω των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή
του εθνικού µέλους της Eurojust, προκειµένου να λάβει
πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης, άλλως απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 14
Διατυπώσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης
1. Ο αρµόδιος ανακριτής αναγνωρίζει αµέσως, χωρίς
άλλη διατύπωση κάθε απόφαση δέσµευσης άλλου κράτους - µέλους που του διαβιβάζεται υπό προϋποθέσεις αντίστοιχες προς εκείνες του προηγούµενου άρθρου και
λαµβάνει αµέσως τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεσή
της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους µη αναγνώρισης ή µη εκτέλεσης ή αναβολής των επόµενων άρθρων.
Όταν είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα των
συλλεγόµενων αποδεικτικών στοιχείων, ο ανακριτής τηρεί, κατά την εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης, τις
διατυπώσεις και διαδικασίες που έχουν υποδειχθεί ρητώς από την αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδο-

σης, εφόσον οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες αυτές δεν
αντιβαίνουν στις θεµελιώδεις αρχές του ελληνικού δικαίου.
Η αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης
γνωστοποιούνται αµελλητί στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε κάθε µέσο υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη.
2. Κάθε επιπρόσθετο κατασταλτικό µέτρο, το οποίο καθίσταται αναγκαίο από την απόφαση δέσµευσης, λαµβάνεται σύµφωνα µε τους ελληνικούς δικονοµικούς κανόνες.
Άρθρο 15
Λόγοι µη αναγνώρισης ή µη εκτέλεσης
1. Ο αρµόδιος ανακριτής αρνείται την αναγνώριση και
εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης µόνο αν:
α) το προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 13
πιστοποιητικό δεν προσκοµισθεί, είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δέσµευσης,
β) βάσει του ελληνικού δικαίου υφίσταται ασυλία ή επαγγελµατικό απόρρητο, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης,
γ) από τις πληροφορίες που παρέχονται µε το πιστοποιητικό καθίσταται αµέσως σαφές, ότι η δήµευση κατά
το άρθρο 21 του Κεφαλαίου Γ΄, για το αδίκηµα σε σχέση
µε το οποίο εκδόθηκε η απόφαση δέσµευσης και η παροχή δικαστικής συνδροµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 16, θα παραβίαζαν την αρχή ne
bis in idem, ή
δ) σε µία από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1
του άρθρου 11 περιπτώσεις, η πράξη επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δέσµευσης, δεν συνιστά αδίκηµα κατά το ελληνικό δίκαιο. Εντούτοις, ειδικώς σε ό,τι αφορά
τα φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα και τα αδικήµατα περί τους δασµούς και περί το συνάλλαγµα, η εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης δεν µπορεί να απορρίπτεται µε την επίκληση του λόγου ότι το ελληνικό δίκαιο
δεν επιβάλλει τον ίδιο τύπο φόρων ή δασµών ή δεν περιέχει τον ίδιο τύπο ρυθµίσεων περί φόρων, δασµών, τελωνείων και συναλλάγµατος µε αυτόν που προβλέπεται
στο δίκαιο του κράτους έκδοσης.
2. Στην περίπτωση του στοιχείου α΄ της παραγράφου
1 ο αρµόδιος ανακριτής µπορεί:
α) να τάσσει προθεσµία για την προσκόµιση, συµπλήρωση ή διόρθωση του πιστοποιητικού,
β) να δέχεται ισοδύναµο έγγραφο ή
γ) αν κρίνει ότι τα προσκοµισθέντα στοιχεία είναι επαρκή, να απαλλάσσει τη δικαστική αρχή του κράτους
έκδοσης από τη σχετική υποχρέωση.
3. Κάθε απόφαση άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης πρέπει να λαµβάνεται και να κοινοποιείται αµελλητί στην αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης µε κάθε µέσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν
την έγγραφη απόδειξη.
4. Αν η απόφαση δέσµευσης είναι πρακτικά αδύνατον
να εκτελεσθεί, επειδή τα περιουσιακά ή τα αποδεικτικά
στοιχεία έχουν εξαφανισθεί ή καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
ή ο τόπος των περιουσιακών ή των αποδεικτικών στοιχείων δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόµη και µετά από διαβούλευση µε το κράτος έκδοσης, ο αρµόδιος ανακριτής ενηµερώνει αµελλητί για τούτο την αρµόδια δικα-
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στική αρχή του τελευταίου.
Άρθρο 16
Λόγοι αναβολής της εκτέλεσης
1. Ο ανακριτής αναβάλλει την εκτέλεση µιας απόφασης δέσµευσης που διαβιβάσθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 13:
α) όταν η εκτέλεσή της µπορεί να βλάψει µια εγχώρια
ποινική έρευνα ή διαδικασία και για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται εύλογο,
β) όταν τα περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία έχουν
ήδη δεσµευθεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και µέχρις ότου αρθεί η απόφαση αυτή,
γ) όταν, στην περίπτωση απόφασης για δέσµευση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
ενόψει µεταγενέστερης δήµευσης αυτών, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποτελούν ήδη αντικείµενο απόφασης
που έχει ληφθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών στην
Ελλάδα και έως ότου αρθεί η απόφαση αυτή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει µόνον όταν η υφιστάµενη απόφαση δέσµευσης έχει προτεραιότητα έναντι τυχόν µεταγενέστερων αποφάσεων δέσµευσης, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά το ελληνικό δίκαιο.
2. Σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης της απόφασης
δέσµευσης, κοινοποιείται αµελλητί στην αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης µε κάθε µέσο, υπό προϋποθέσεις
που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη, σχετική έκθεση, η οποία αναφέρει τους λόγους της αναβολής και, αν
είναι δυνατόν, την προβλεπόµενη διάρκειά της.
3. Όταν εκλείψει ο λόγος αναβολής, ο ανακριτής λαµβάνει αµελλητί τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της
απόφασης δέσµευσης και ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης, µε κάθε µέσο, υπό προϋποθέσεις
που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη.
4. Ο ανακριτής ενηµερώνει, επίσης, την αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης σχετικά µε τυχόν άλλα
περιοριστικά µέτρα που µπορούν να επιβληθούν επί των
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 17
Διάρκεια της δέσµευσης και µεταγενέστερη
µεταχείριση των δεσµευµένων στοιχείων
1. Το περιουσιακό στοιχείο παραµένει υπό δέσµευση
στην Ελλάδα, έως ότου δοθεί οριστική απάντηση στην
αίτηση που υποβάλλεται βάσει της παραγράφου 2 του
άρθρου 13.
2. Μετά από διαβούλευση µε το κράτος έκδοσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
και πρακτική, να θέτει τους προσήκοντες όρους ανάλογα
µε τις περιστάσεις της υπόθεσης, προκειµένου να περιορίζει τη διάρκεια δέσµευσης του περιουσιακού στοιχείου. Αν, σύµφωνα µε τους όρους αυτούς, αντιµετωπίζει
το ενδεχόµενο να προβεί στην άρση του µέτρου, ενηµερώνει το κράτος έκδοσης και του δίνει τη δυνατότητα να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
3. Μετά την κοινοποίηση από τις αρχές του κράτους
έκδοσης στις ελληνικές δικαστικές αρχές της άρσης της
απόφασης δέσµευσης, αίρεται µε επιµέλεια του αρµόδιου ανακριτή, το ταχύτερο δυνατόν, το ληφθέν σε εκτέλεση της απόφασης µέτρο. Όταν κράτος έκδοσης είναι
το ελληνικό, αντίστοιχη υποχρέωση για κοινοποίηση της
άρσης της απόφασης δέσµευσης έχουν και οι ελληνικές

δικαστικές αρχές.
4. Οι αιτήσεις µεταφοράς αποδεικτικών στοιχείων της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 υποβάλλονται στον αρµόδιο ανακριτή µε τη διαδικασία που προβλέπεται για την
υποβολή αίτησης δικαστικής συνδροµής. Οι αιτήσεις αυτές δεν µπορούν ποτέ να απορριφθούν λόγω µη συνδροµής του διττού αξιοποίνου, εφόσον αφορούν αδικήµατα
που αναφέρονται στην παραγράφο 2 του άρθρου 11 και
τα αδικήµατα αυτά τιµωρούνται στο κράτος έκδοσης µε
ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Άρθρο 18
Ένδικα µέσα
1. Η διάταξη δέσµευσης επιδίδεται το συντοµότερο
δυνατόν σε εκείνον σε βάρος του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Σε περίπτωση κοινών περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων, η απόφαση επιδίδεται και στους τρίτους,
οι οποίοι, όπως και ο καθ’ ου η εκτέλεση, έχουν δικαίωµα
να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας από τον ανακριτή.
2. Ο καθ’ ου η εκτέλεση και κάθε τρίτος που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, δικαιούνται να ασκήσουν αντιρρήσεις κατά της διάταξης για λόγους νοµικούς, που αφορούν σε αυτήν και την εκτελεστότητά της, όπως και στο
ληφθέν σε εκτέλεσή της µέτρο. Αντιρρήσεις που αφορούν στους ουσιαστικούς λόγους για την έκδοση της απόφασης δέσµευσης, µπορούν να προβάλλονται µόνο ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους έκδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις που θέτει το οικείο εθνικό δίκαιο.
3. Αν οι αντιρρήσεις ασκούνται στην Ελλάδα ως κράτος εκτέλεσης, η προθεσµία άσκησής τους είναι είκοσι
(20) ηµέρες από την επίδοση της διάταξης. Η εν λόγω
προθεσµία, όπως και η άσκηση των αντιρρήσεων, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης δέσµευσης.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου της εκτέλεσης.
4. Το Συµβούλιο συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του
εισαγγελέα και του ασκήσαντος τις αντιρρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το Συµβούλιο κρίνει ότι
αυτό είναι αναγκαίο, µπορεί να διατάξει την εµφάνιση ενώπιον του του ασκήσαντος τις αντιρρήσεις, οπότε καλείται και ο εισαγγελέας.
5. Σε περίπτωση άσκησης αντιρρήσεων, ενηµερώνεται
η δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, τόσο για την άσκηση των αντιρρήσεων, όσο και για τους λόγους αυτών,
προκειµένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Ενηµερώνεται, επίσης, και για την έκβαση της σχετικής δίκης.
Άρθρο 19
Επιστροφή καταβληθέντων ποσών
1. Αν το κράτος εκτέλεσης ευθύνεται σύµφωνα µε το
δίκαιό του για ζηµία που προκλήθηκε σε ένα από τα µέρη
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 από
την εκτέλεση µιας απόφασης δέσµευσης, το ελληνικό
κράτος, ως κράτος έκδοσης, αποδίδει στο κράτος εκτέλεσης ποσά που καταβλήθηκαν στο εν λόγω µέρος, ως
αποζηµίωση λόγω της ευθύνης αυτής, εκτός αν η ζηµία
οφείλεται αποκλειστικά σε παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις του κράτους εκτέλεσης. Αν µέρος της ζηµίας οφείλεται αποκλειστικά σε παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις του κράτους εκτέλεσης, µειώνεται αναλόγως το
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ποσό που αποδίδεται.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και στην
περίπτωση που το ελληνικό κράτος καταβάλλει αποζηµίωση ως κράτος εκτέλεσης. Η αίτηση απόδοσης των καταβληθέντων ποσών υποβάλλεται στο κράτος έκδοσης
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
3. Με τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν
θίγονται οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου για αξιώσεις
αποζηµίωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 20
Αρµοδιότητα
1. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση στις αρµόδιες αρχές
άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. της απόφασης δήµευσης ελληνικού δικαστηρίου ορίζεται ο Εισαγγελέας Εφετών της περιφέρειας του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, της οποίας επιδιώκεται η αναγνώριση και εκτέλεση.
2. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση και εκτέλεση
στην Ελλάδα της απόφασης δήµευσης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ορίζεται ο Εισαγγελέας Εφετών της περιφέρειας, στην οποία η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι ευρίσκεται
το αντικείµενο της δήµευσης, ή άλλως του τόπου, όπου
το φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε η
καταδικαστική απόφαση, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο,
την έδρα του. Αν δεν προσδιορίζεται η περιφέρεια όπου
ευρίσκεται το αντικείµενο δήµευσης και το φυσικό πρόσωπο είναι αγνώστου διαµονής, καθώς και αν η απόφαση αφορά σε περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται
στην περιφέρεια περισσότερων Εφετείων, αρµόδιος είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών.
3. Αν η αρχή που παραλαµβάνει την απόφαση δεν είναι
αρµόδια για την αναγνώριση και τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει την απόφαση
αυτή στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών και ενηµερώνει
τη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης.
4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως Κεντρική Αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δήµευσης. Το
ανωτέρω Υπουργείο ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου της Ε.Ε. για τις δικαστικές αρχές που είναι αρµόδιες.
Άρθρο 21
Διαδικασία διαβίβασης απόφασης δήµευσης
1. Η απόφαση δήµευσης ή επικυρωµένο αντίγραφό
της, µαζί µε το πιστοποιητικό του Παραρτήµατος Β΄, αφού µεταφραστούν στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες ή σε άλλη δηλωθείσα γλώσσα του κράτους εκτέλεσης, διαβιβάζονται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών
στην αρµόδια αρχή του τελευταίου. Η διαβίβαση γίνεται
απευθείας, µε κάθε µέσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους.
2. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι

γνωστή, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών προβαίνει σε
κάθε αναγκαία έρευνα, όπως µέσω των σηµείων επαφής
του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή της Eurojust, προκειµένου να λάβει πληροφορίες εκ µέρους του κράτους
εκτέλεσης, άλλως απευθύνεται στην Κεντρική Αρχή.
3. Η απόφαση δήµευσης διαβιβάζεται σε ένα (1) µόνο
κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.
4. Απόφαση δήµευσης που αφορά συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να διαβιβάζεται συγχρόνως σε
περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης, όταν:
α) υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες, ότι τα περιουσιακά
στοιχεία ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη εκτέλεσης,
β) η δήµευση κάποιου περιουσιακού στοιχείου προϋποθέτει ενέργειες σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης ή
γ) υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες, ότι κάποιο συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο ευρίσκεται σε ένα από τα περισσότερα προσδιοριζόµενα κράτη εκτέλεσης.
5. Απόφαση δήµευσης που αφορά χρηµατικό ποσό,
µπορεί να διαβιβάζεται συγχρόνως σε περισσότερα του
ενός κράτη εκτέλεσης, όταν ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο, ιδίως όταν:
α) Δεν έχουν δεσµευθεί σε ένα κράτος - µέλος περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχης αξίας, για τους σκοπούς της
ποινικής διαδικασίας για την οποία εκδόθηκε η απόφαση
δήµευσης.
β) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να
δηµευθούν στην ηµεδαπή και σε ένα µόνο κράτος εκτέλεσης, ενδέχεται να µην επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού που προβλέπει η απόφαση δήµευσης.
6. Όταν η απόφαση δήµευσης που αφορά χρηµατικό
ποσό διαβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης, η συνολική αξία που προκύπτει από την εκτέλεσή
της, δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο ποσό που
προσδιορίζεται στην απόφαση δήµευσης.
7. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών εκτέλεσης, µε
οποιοδήποτε µέσο υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν
την έγγραφη απόδειξη:
α) αν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να λάβει χώρα εκτέλεση πέρα από το µέγιστο ποσό,
β) αν, µετά από αναβολή εκτέλεσης της απόφασης στο
κράτος εκτέλεσης, έπαυσε να υφίσταται ο προαναφερόµενος κίνδυνος,
γ) αν η απόφαση δήµευσης έχει εκτελεστεί εν όλω ή
εν µέρει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος εκτέλεσης.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται µνεία του ακριβούς ποσού
που αποµένει για την πλήρη εκτέλεση της απόφασης.
8. Η διαβίβαση της απόφασης δήµευσης σε ένα ή περισσότερα κράτη δεν εµποδίζει την Ελλάδα να την εκτελέσει ή να λάβει σε εκτέλεση αυτής χρηµατικά ποσά που
καταβάλλονται αυτοβούλως από τον καθ’ ου. Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει το κράτος ή τα κράτη στα οποία έχει διαβιβάσει την απόφαση για το εναποµείναν
χρηµατικό ποσό, ως προς το οποίο µπορεί να εκτελεστεί
η απόφαση.
9. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε κάθε
µέσο υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη
απόδειξη, για οποιαδήποτε απόφαση ή µέτρο συνεπεία
του οποίου, η απόφαση δήµευσης παύει να είναι εκτελεστή.
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Άρθρο 22
Διατυπώσεις της αναγνώρισης
και εκτέλεσης απόφασης δήµευσης
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών αναγνωρίζει χωρίς άλλη διατύπωση, κάθε απόφαση δήµευσης που του
διαβιβάζεται και λαµβάνει αµέσως τα αναγκαία µέτρα
για την εκτέλεσή της, εκδίδοντας διάταξη περί κατάσχεσης του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή του
χρηµατικού ποσού που αφορά η απόφαση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους µη αναγνώρισης, µη εκτέλεσης ή αναβολής των επόµενων άρθρων. Η διάταξη επιδίδεται στον καθ’ ου η εκτέλεση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ο Εισαγγελέας ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την ολική ή µερική εκτέλεση της απόφασης.
2. Αν µία απόφαση δήµευσης αφορά συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο και αυτό δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει
βρεθεί ή δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχεται
και δηµεύεται χρηµατικό ποσό ίσης αξίας προς εκείνη
του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον το ποσό αυτό έχει
προσδιορισθεί από το δικαστήριο του κράτους έκδοσης.
3. Αν µία απόφαση δήµευσης αφορά χρηµατικό ποσό
και δεν επιτευχθεί η καταβολή αυτού, η απόφαση εκτελείται επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου διαθέσιµου προς το σκοπό αυτόν.
4. Στην περίπτωση δήµευσης προϊόντων εγκλήµατος,
αν η απόφαση έχει εκτελεσθεί εν µέρει σε άλλη χώρα, εκτελείται στην Ελλάδα µόνο κατά το υπόλοιπο µέρος.
5. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών µετατρέπει, εφόσον απαιτείται, το προς δήµευση ποσό σε ευρώ, µε βάση
την ισοτιµία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης δήµευσης.
6. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης δήµευσης:
α) αν ενηµερωθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους
έκδοσης για οποιαδήποτε απόφαση ή µέτρο, συνεπεία
του οποίου η απόφαση δήµευσης παύει να είναι εκτελεστή,
β) αν το έγκληµα αµνηστεύθηκε σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους.
Άρθρο 23
Λόγοι µη αναγνώρισης ή µη εκτέλεσης
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών αρνείται την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήµευσης αν:
α) το προβλεπόµενο πιστοποιητικό του Παραρτήµατος
Β΄ δεν προσκοµισθεί, είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήµευσης,
β) η εκτέλεση της απόφασης θα παραβίαζε την αρχή
ne bis in idem,
γ) η απόφαση δεν συνδέεται µε συµπεριφορά η οποία
συνιστά αδίκηµα, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού της χαρακτηρισµού, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 11. Ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα και αδικήµατα περί το συνάλλαγµα, η
εκτέλεση της απόφασης δήµευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι το ελληνικό δίκαιο
δεν επιβάλλει τον ίδιο τύπο δασµών ή φόρων ή δεν περιέχει τον ίδιο τύπο ρυθµίσεων περί δασµών ή φόρων,
τελωνείων και συναλλάγµατος µε τον προβλεπόµενο α-

πό το δίκαιο του κράτους έκδοσης,
δ) σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους η
δήµευση έχει παραγραφεί και η απόφαση δήµευσης συνδέεται µε αξιόποινες πράξεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων,
ε) η απόφαση δήµευσης συνδέεται µε πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης
και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους απαγορεύεται η δίωξη για τέτοια αδικήµατα, αν έχουν διαπραχθεί εκτός του ελληνικού εδάφους,
στ) σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του Παραρτήµατος
Β΄ το συγκεκριµένο πρόσωπο, κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δήµευσης, δεν παρέστη αυτοπροσώπως
στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός αν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το εν λόγω
πρόσωπο, βάσει του δικαίου του κράτους έκδοσης:
αα) είχε κλητευθεί σε εύλογο χρόνο αυτοπροσώπως ή
είχε ενηµερωθεί, πραγµατικά και επίσηµα, µε άλλα µέσα,
σχετικά µε την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και τον
τόπο διεξαγωγής της δίκης, κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει αυτών, και είχε επίσης ενηµερωθεί σε εύλογο χρόνο, ότι µπορούσε να εκδοθεί σε βάρος του απόφαση δήµευσης ακόµη και αν το
ίδιο δεν εµφανιζόταν στη δίκη ή
ββ) τελούσε εν γνώσει της προγραµµατισµένης δίκης,
είχε δε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε
είτε το ίδιο είτε το κράτος να το εκπροσωπήσει στη δίκη
και εκπροσωπήθηκε όντως απ’ αυτόν ή
γγ) αφού του επιδόθηκε η απόφαση δήµευσης και ενηµερώθηκε ρητά ότι είχε το δικαίωµα να δικασθεί εκ νέου
ή να ασκήσει ένδικο µέσο, ότι θα µπορούσε να παρασταθεί στη νέα δίκη, ότι η ουσία της υπόθεσης, περιλαµβανοµένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταζόταν και ότι η δίκη µπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή της αρχικής απόφασης, αυτό είτε δήλωσε ρητώς
ότι δεν αµφισβητεί την απόφαση δήµευσης είτε δεν ζήτησε να δικασθεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο µέσο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας,
ζ) προσβάλλονται δικαιώµατα του καθ’ ου ή καλόπιστων τρίτων τα οποία καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση
της απόφασης δήµευσης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αναγνωρίζονται µετά από άσκηση προσφυγής
κατ’ άρθρο 25 ή
η) σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους υφίσταται ασυλία ή η πράξη έχει αµνηστευθεί.
2. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών µπορεί να αρνηθεί
την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήµευσης
αν η τελευταία συνδέεται µε πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν εν όλω ή εν µέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξοµοιούµενο προς αυτό έδαφος.
3. Αν η απόφαση δήµευσης εµπίπτει στις περιπτώσεις
γγ΄ ή δδ΄ του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών την εκτελεί
κατά το βαθµό που προβλέπεται σε παρόµοιες εσωτερικές υποθέσεις, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
4. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων,
ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών, προτού αποφανθεί για
τη µη αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης, προχωρά
σε διαβούλευση µε κάθε κατάλληλο και πρόσφορο µέσο
µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για να διακριβωθεί η συνδροµή
των ουσιαστικών τους προϋποθέσεων.
5. Εφόσον η απόφαση δήµευσης είναι αδύνατον να εκτελεσθεί, διότι το υπό δήµευση περιουσιακό στοιχείο έ-
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χει ήδη εν όλω ή εν µέρει δηµευθεί, έχει εξαφανισθεί, έχει καταστραφεί, δεν ανευρίσκεται στον τόπο που µνηµονεύεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόµη
και έπειτα από διαβούλευση µε το κράτος έκδοσης, ενηµερώνεται αµελλητί η αρµόδια αρχή του τελευταίου. Το
ίδιο συµβαίνει σε κάθε άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης µιας απόφασης για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 24
Λόγοι αναβολής της εκτέλεσης
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών αναβάλλει την εκτέλεση µίας απόφασης δήµευσης που διαβιβάστηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 20:
α) όταν υπάρχει κίνδυνος η συνολική αξία που θα προέλθει από την εκτέλεση να υπερβεί το ποσό που αναφέρεται σε αυτή λόγω ταυτόχρονης εκτέλεσής της σε περισσότερα από ένα κράτη - µέλη,
β) όταν η εκτέλεση µπορεί να παραβλάψει διεξαγόµενη ποινική έρευνα ή διαδικασία και για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται εύλογο,
γ) στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, η απόφαση ή µέρος αυτής να µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα µε έξοδα του ελληνικού κράτους, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη µετάφραση της απόφασης,
δ) στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη κινηθεί στην Ελλάδα διαδικασία, που µπορεί να οδηγήσει στη δήµευση των
ίδιων περιουσιακών στοιχείων.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν διαθέσιµα για την εκτέλεση της απόφασης δήµευσης, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών εφαρµόζει τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του άρθρου 48
του ν. 3691/2008.
3. Σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης της απόφασης
δήµευσης, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών ενηµερώνει την
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης µε κάθε µέσο υπό
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη. Στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1,
κοινοποιείται αµελλητί, µε τον ίδιο τρόπο, έκθεση προς
την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης σχετικά µε την
αναβολή εκτέλεσης της απόφασης δήµευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους της αναβολής αυτής, και αν είναι
δυνατόν την προβλεπόµενη διάρκειά της.
4. Όταν εκλείψει ο λόγος αναβολής, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών λαµβάνει αµελλητί τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της απόφασης δήµευσης και ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης µε κάθε
µέσο υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη
απόδειξη.
Άρθρο 25
Ένδικα µέσα - εγγυήσεις
1. Ο καθ’ ου η εκτέλεση και κάθε τρίτος που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον δικαιούνται να προσφύγουν εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο 22, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπο Συµβουλίου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν. Η προσφυγή ασκείται κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 322 παρ. 3

του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Κατά του βουλεύµατος
επιτρέπεται αναίρεση στον εισαγγελέα και τον προσφεύγοντα µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση
του βουλεύµατος.
2. Με την προσφυγή δεν µπορούν να αµφισβητηθούν
οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσης της απόφασης
δήµευσης.
3. Η υποβολή της προσφυγής και η προθεσµία της αναστέλλουν τη διάθεση των δηµευµένων περιουσιακών
στοιχείων κατ’ άρθρο 27.
4. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου
Εφετών, ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 26
Πολλαπλές αποφάσεις δήµευσης
Αν στον αρµόδιο για την εκτέλεση Εισαγγελέα Εφετών έχουν διαβιβασθεί:
α) δύο ή περισσότερες αποφάσεις δήµευσης, οι οποίες
αφορούν χρηµατικό ποσό και έχουν εκδοθεί σε βάρος
του ίδιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων, ή
β) δύο ή περισσότερες αποφάσεις δήµευσης, οι οποίες
αφορούν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο,
ο Εισαγγελέας αποφασίζει ποια απόφαση θα εκτελεσθεί, µε βάση καταρχήν την ηµεροµηνία διαβίβασης των
αποφάσεων αυτών, µετά από συνεκτίµηση όλων των περιστάσεων, ιδίως της ηµεροµηνίας έκδοσης των αποφάσεων, της ύπαρξης δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων, της βαρύτητας των αντίστοιχων αδικηµάτων και του
τόπου τέλεσής τους.
Άρθρο 27
Διάθεση δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων
1. Αν δεν συµφωνηθεί άλλως µεταξύ του αρµόδιου Εισαγγελέα Εφετών και της αρµόδιας αρχής του κράτους
έκδοσης,
α) χρηµατικά ποσά αξίας µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 552Α του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, ενώ
β) µεγαλύτερα ποσά περιέρχονται κατά 50% στο Ελληνικό Δηµόσιο και κατά το υπόλοιπο µέρος µεταβιβάζονται στο κράτος έκδοσης.
2. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία:
α) είτε περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού
Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
552Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εκποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, όπως
αυτές κάθε φορά ισχύουν, και στη συνέχεια εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος,
β) είτε µεταφέρονται στο κράτος έκδοσης, εκτός αν
αυτά αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην εθνική πολιτιστική κληρονοµιά, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 133/1998 (Α΄ 106).
3. Ο τρόπος διάθεσης των δηµευµένων περιουσιακών
στοιχείων κατά τις προηγούµενες παραγράφους ορίζεται µε τη διάταξη που εκδίδει ο αρµόδιος Εισαγγελέας
Εφετών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22.
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Άρθρο 28
Αποζηµίωση
1. Όταν το κράτος εκτέλεσης καθίσταται µε αµετάκλητη απόφαση, βάσει του δικαίου του, υπεύθυνο για βλάβη
που προκλήθηκε στον καθ’ ου ή στον καλόπιστο τρίτο από την εκτέλεση απόφασης που του διαβιβάστηκε από
το Ελληνικό Κράτος, το τελευταίο αποζηµιώνει το κράτος εκτέλεσης για το ποσό που αυτό υποχρεώθηκε να
καταβάλει, στο µέτρο που η ζηµιά δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κράτους εκτέλεσης. Υπό τις αυτές προϋποθέσεις, η Ελλάδα ως κράτος εκτέλεσης ζητεί από το
κράτος έκδοσης αποζηµίωση για κάθε ποσό που κατέβαλε σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τις αξιώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων προς αποκατάσταση της ζηµίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών µπορεί να καθορισθεί κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά τη διαδικασία αποζηµίωσης της παραγράφου
1.
Άρθρο 29
Έξοδα
1. Αν από την εκτέλεση της απόφασης στην Ελλάδα
προκαλούνται δαπάνες επί του Ελληνικού εδάφους, αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Αν από την εκτέλεση της απόφασης στην Ελλάδα
προκαλούνται δαπάνες που θεωρούνται υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών
προτείνει στη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης τον
επιµερισµό των δαπανών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Σχέση µε άλλες συµφωνίες
Διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις µεταξύ
Ελλάδας και κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος Μέρους
στο µέτρο που συµβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας αναγνώρισης και
εκτέλεσης των αποφάσεων δέσµευσης και δήµευσης.
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
1. Ο τίτλος του άρθρου 552 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: «Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής».
2. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 552Α µε το εξής περιεχόµενο:
«Άρθρο 552Α
Εκτέλεση της ποινής της δήµευσης
1. Αν η δήµευση αφορά απαίτηση, ο εισαγγελέας του
δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου που εξέδωσε

τη σχετική απόφαση ή βούλευµα, αντίστοιχα, επιµελείται της άµεσης λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών µέτρων από τον διευθυντή του δηµόσιου ταµείου, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική διάταξη ορίζει διαφορετικά.
2. Αν η δήµευση αφορά ακίνητο, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου που εξέδωσε τη
σχετική απόφαση ή βούλευµα, αντίστοιχα, κοινοποιεί αντίγραφό τους στον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών ή
προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου, ο οποίος υποχρεούται να προβεί την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το έγγραφο
που του κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το βούλευµα
είναι αµετάκλητα, να τα µεταγράψει.»
Άρθρο 32
Συλλογή και τήρηση στατιστικών δεδοµένων
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/42/EE)
1. Όλες οι εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές, περιλαµβανοµένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της Αρχής Καταπολέµησης
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, των
Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών Γραφείων της
χώρας και των δικαστικών, εισαγγελικών και φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, τηρούν πλήρη και ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τοµείς ή θέµατα της
αρµοδιότητάς τους.
2. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
α) τον αριθµό των αποφάσεων δέσµευσης που εκτελέστηκαν,
β) τον αριθµό των αποφάσεων δήµευσης που εκτελέστηκαν,
γ) την εκτιµώµενη αξία των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων, τουλάχιστον εκείνων που δεσµεύονται ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήµευσης κατά τη στιγµή της δέσµευσης,
δ) την εκτιµώµενη αξία των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά τη στιγµή της δήµευσης,
ε) τον αριθµό των αιτήσεων έκδοσης αποφάσεων δέσµευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο
κράτος - µέλος,
στ) τον αριθµό των αιτήσεων έκδοσης αποφάσεων δήµευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος µέλος,
ζ) την αξία ή την εκτιµώµενη αξία των περιουσιακών
στοιχείων που ανακτήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης απόφασης σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µεριµνούν επίσης
για τη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των ως άνω στατιστικών στοιχείων, ζητώντας πληροφορίες από
τις ανωτέρω αρχές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζονται η διαδικασία
και οι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων.
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ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ
Ή ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)
ΑΡΙΘ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 1347/2000
Άρθρο 33
Κεντρική Αρχή
1. Κεντρική Αρχή για τη λήψη αιτηµάτων τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, που υποβάλλονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο
56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2003, ορίζεται το Τµήµα Διεθνούς
Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η ανωτέρω υπηρεσία πληροφορεί άµεσα την αιτούσα αρχή ότι απαιτείται έγκριση των
ελληνικών αρχών για την τοποθέτηση του ανηλίκου και
την ενηµερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 34, 35, 36, και
37 του παρόντος.
2. Αρµόδιοι για την έγκριση των αναφερόµενων στην
παράγραφο 1 αιτηµάτων για την τοποθέτηση των ανηλίκων σε ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα είναι ο Εισαγγελέας του Τµήµατος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και
ο αναπληρωτής του. Ο παραπάνω Εισαγγελέας, εντός
δύο (2) µηνών από την υποβολή σε αυτόν του αιτήµατος
και των συνοδευτικών εγγράφων από το Τµήµα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές
Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτηµα µε Πράξη του αφού λάβει τη γνώµη ενός επιµελητή
της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων Αθηνών, τον οποίο
ορίζει ανά υπόθεση. Ο Επιµελητής Ανηλίκων συλλέγει
πληροφορίες για την υπάρχουσα διαθεσιµότητα στα ιδρύµατα ή στις δοµές παιδικής προστασίας, καθώς και
αν αυτά πληρούν τις σύµφωνα µε το άρθρο 35 προϋποθέσεις για την ασφαλή εγκατάστασή του και υποβάλλει
έκθεση στον παραπάνω Εισαγγελέα προτείνοντας το
καταλληλότερο για την τοποθέτηση του ανηλίκου. Έκθεση υποβάλλεται από τον Επιµελητή Ανηλίκων και όταν
το αίτηµα από τις αλλοδαπές αρχές αφορά στην τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα.
Άρθρο 34
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Με το αίτηµα έγκρισης της τοποθέτησης του ανηλίκου συνυποβάλλονται από την αιτούσα αρχή του κράτους - µέλους τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία, επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα:
α) Ονοµατεπώνυµα και εθνικότητα γονέων, ονοµατε-

πώνυµο, ηµεροµηνία, τόπος γέννησης και τόπος κατοικίας του ανηλίκου, καθώς και αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχει.
β) Ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία, τόπος γέννησης και
τόπος κατοικίας του προσώπου που ασκεί τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια του ανηλίκου, αριθµός τηλεφώνου
και ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού, αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχει, καθώς και δήλωση συναίνεσής του για την τοποθέτηση. Αν δεν επισυνάπτεται δήλωση συναίνεσης, αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο αυτή δεν απαιτείται.
γ) Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο της αρµόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ποινική κατάσταση του ανηλίκου. Αν δεν υφίσταται τέτοιο πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, σχετική βεβαίωση αρµόδιας αρχής.
δ) Αναλυτική έκθεση κοινωνικού λειτουργού ή επιµελητή ανηλίκων ή άλλου υπαλλήλου αρµόδιας υπηρεσίας
του τόπου της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του ανηλίκου πριν την τοποθέτηση, για την κατάσταση και την
προσωπικότητα του ανηλίκου, την αναγκαιότητα και
τους λόγους της τοποθέτησης, καθώς και την προτεινόµενη διάρκεια αυτής (ηµεροµηνία έναρξης – λήξης).
Στην έκθεση αναφέρονται ιδίως το αναλυτικό οικογενειακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό ιστορικό του ανηλίκου,
οι λόγοι αποµάκρυνσης από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι λόγοι για τους οποίους το αρµόδιο όργανο εισηγείται την αποµάκρυνση του ανηλίκου και την τοποθέτησή του σε άλλο κράτος - µέλος ως µέτρο προστασίας
του, οι διαπροσωπικές σχέσεις του ανηλίκου µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του, οι ασχολίες του και τα
ενδιαφέροντά του, καθώς και συνοπτική αξιολόγηση του
χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς του. Στην ίδια
έκθεση αναφέρεται και η άποψη του ανηλίκου και, αν
δεν ελήφθη, οι λόγοι που δεν ελήφθη αυτή. Μπορεί, επίσης, να προτείνεται ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας
ή ανάδοχη οικογένεια τοποθέτησης.
ε) Πιστοποιητικό υγειονοµικής (ιατροφαρµακευτικής)
κάλυψης του ανηλίκου από δηµόσιο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης και πιστοποιητικό της κατάστασης της υγείας
του, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στο τελευταίο
τρίµηνο πριν την αποστολή του και να αναφέρει ιδίως
την εµβολιαστική κάλυψη του ανηλίκου, αν χρήζει και
ποιας φαρµακευτικής περίθαλψης, αν πάσχει και από
ποιο µεταδοτικό νόσηµα, καθώς και αν έχει νοσηλευθεί
για οποιαδήποτε αιτία.
στ) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση των ενήλικων µελών της ανάδοχης οικογένειας, όταν αυτή
προτείνεται, καθώς και αριθµό φορολογικού µητρώου ή
µητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτοί υπάρχουν.
ζ) Προτάσεις για την επικοινωνία του ανηλίκου µε γονείς ή άλλα οικεία πρόσωπα και τα πλήρη στοιχεία αυτών.
η) Πλήρη τεκµηρίωση από αρµόδια υπηρεσία του τόπου της τελευταίας κατοικίας του ανηλίκου για τις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες, εφόσον υπάρχουν.
θ) Έγγραφη δήλωση του φυσικού ή νοµικού προσώπου
που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου ή άλλου αρµόδιου
φορέα για την ανάληψη της υποχρέωσης περί καλύψεως
όλων των εξόδων τοποθέτησης και παραµονής του ανηλίκου. Η δήλωση αυτή συνιστά ρητή αναγνώριση χρέους
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και πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος,
τη διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τον αριθµό φορολογικού του µητρώου ή τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτά προβλέπονται στην οικεία νοµοθεσία
του κράτους - µέλους στο οποίο ο αιτών έχει την κατοικία του ή, αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου, την έδρα του.
ι) Αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων αρχών που αφορούν στον ανήλικο, αν υφίστανται.
Άρθρο 35
Δοµές παιδικής προστασίας
1. Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο αν το ίδρυµα ή η δοµή παιδικής προστασίας διαθέτει τις απαιτούµενες εγκρίσεις και εποπτεύεται από τις ελληνικές
αρχές, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τον νόµο.
2. Όταν πρόκειται να γίνει τοποθέτηση του ανηλίκου
σε ανάδοχη οικογένεια, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο αν η οικογένεια είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων που προβλέπεται στο άρθρο 6
του π.δ. 86/2009 ή αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2082/1992, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 36
Διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων
Η Πράξη του Εισαγγελέα του Τµήµατος Ανηλίκων της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών µε την οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτηµα τοποθέτησης του ανηλίκου
σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια διαβιβάζεται µέσω του Τµήµατος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην αιτούσα αρχή του κράτους µέλους. Η Πράξη µε την οποία εγκρίνεται το παραπάνω αίτηµα συνοδεύεται από κατάλογο των ιδρυµάτων ή των
δοµών παιδικής προστασίας ή των αναδόχων οικογενειών, στα οποία ο ανήλικος µπορεί να τοποθετηθεί.
Άρθρο 37
Δικαστική απόφαση
1. Η αιτούσα αρχή, µετά τη λήψη της Πράξης του Εισαγγελέα του Τµήµατος Ανηλίκων της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας
ή ανάδοχη οικογένεια, αποστέλλει στον παραπάνω Εισαγγελέα δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους, επίσηµα µεταφρασµένη στα ελληνικά, µε την οποία αποφασίζεται η τοποθέτηση του ανηλίκου σε συγκεκριµένο ίδρυµα, δοµή παιδικής
προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα. Η απόφαση συνοδεύεται από βεβαίωση για το ότι αυτή, σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του κράτους - µέλους, έχει
ισχύ δεδικασµένου και παράγει άµεσα τις έννοµες συνέπειες που η ίδια καθορίζει.
2. Ο Εισαγγελέας του Τµήµατος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εισάγει στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την αναγνώριση του δε-

δικασµένου της απόφασης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά προτεραιότητα µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Με την αίτηση αυτή προτείνεται και το κατάλληλο για
την τοποθέτηση του ανηλίκου ίδρυµα, δοµή παιδικής
προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα µέτρο
από όσα αντίστοιχα αναφέρονται στο αίτηµα έγκρισης
της τοποθέτησης που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
34. Η πρόταση δεν είναι δεσµευτική για το δικαστήριο
που αποφαίνεται πάντα µε γνώµονα το συµφέρον του ανηλίκου. Οι διατάξεις των άρθρων 904 και 905 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Όταν η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο
και κάνει δεκτή τη σχετική εισαγγελική αίτηση καταστεί
τελεσίδικη, ο Εισαγγελέας του Τµήµατος Ανηλίκων της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τη διαβιβάζει µέσω
του Τµήµατος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην
αιτούσα αρχή του κράτους - µέλους, οπότε ο ανήλικος
µπορεί να τοποθετηθεί (εγκατασταθεί) στο ίδρυµα, στη
δοµή παιδικής προστασίας ή στην ανάδοχη οικογένεια
στην Ελλάδα.
Άρθρο 38
Προκαταβολή εξόδων – Διαδικασία ανατροπής
Το ποσό που αφορά στις συνήθεις ανάγκες διαβίωσης
του ανηλίκου προκαταβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο
ή το νοµικό πρόσωπο ή τον φορέα που ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων του απευθείας στο ίδρυµα, στη δοµή
παιδικής προστασίας ή στην ανάδοχη οικογένεια, καλύπτει τουλάχιστον διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών και δεν
µπορεί να είναι µικρότερο εκείνου που προβλέπεται
στην κείµενη νοµοθεσία για την κάλυψη των εν γένει αναγκών διαβίωσης των ανηλίκων που τοποθετούνται σε
ιδρύµατα ή δοµές παιδικής προστασίας ή σε ανάδοχες
οικογένειες. Για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του ανηλίκου, ιδίως εκπαιδευτικών και ιατρικών, εφόσον υπάρχουν, το ίδρυµα, η δοµή παιδικής προστασίας ή η ανάδοχη οικογένεια ενηµερώνει το φυσικό ή το νοµικό
πρόσωπο ή τον φορέα που ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων του. Αν δεν προκαταβληθούν τα έξοδα αυτά, ο δικαιούχος της προκαταβολής µπορεί να ζητήσει την ανατροπή της διαδικασίας τοποθέτησης του ανηλίκου. Η αίτηση απευθύνεται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών
και δικάζεται κατά προτεραιότητα, εντός τριάντα (30) ηµερών, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Αν η
αίτηση περί ανατροπής γίνει δεκτή, ο ανήλικος, εφόσον
είχε ήδη έρθει στην Ελλάδα, επιστρέφει στο πρόσωπο,
φυσικό ή νοµικό, µε πρωτοβουλία του οποίου είχε υποβληθεί η αίτηση του άρθρου 34 και µε έξοδα του τελευταίου, µε µέριµνα όµως του αιτούντος την ανατροπή.
Στην τελευταία περίπτωση, η απόφαση περί ανατροπής
της διαδικασίας τοποθέτησης του ανηλίκου, ορίζει σαφώς τον τρόπο επιστροφής του ανηλίκου στην αλλοδαπή, καθώς και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία θα το
συνοδεύουν µέχρι την ασφαλή παράδοσή του στο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό (ή στον πληρεξούσιο ή νόµιµο αντιπρόσωπο του τελευταίου) που είχε υποβάλει την αίτηση του άρθρου 34.
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Άρθρο 39
Μεταβολή στοιχείων
1. Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου που ασκεί
τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια του ανηλίκου, η αιτούσα αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως τη µεταβολή
αυτή και τα νέα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων αυτών στην Κεντρική Αρχή της παραγράφου 1 του
άρθρου 33, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο στοιχείο β΄
του άρθρου 34. Επίσης, οφείλει να διαβιβάζει στην Κεντρική Αρχή κάθε νέο στοιχείο, καθώς και κάθε δικαστική ή άλλη απόφαση που αφορά τον ανήλικο, τα οποία ανέκυψαν µετά την τοποθέτησή του. Η Κεντρική Αρχή υποβάλλει τα έγγραφα αυτά προς εκτίµηση στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.
2. Μετά την τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών ενηµερώνεται εγγράφως κάθε
έξι (6) µήνες και πιο τακτικά, αν το ζητήσει, για την κατάσταση και εξέλιξη του ανηλίκου. Η ενηµέρωση γίνεται από το ίδρυµα ή τη δοµή παιδικής προστασίας ή από τον
κοινωνικό λειτουργό που παρακολουθεί την ανάδοχη οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, αρµόδια να παρέχει σχετικές πληροφορίες είναι και η κατά τόπον αρµόδια Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων. Τα έγγραφα µε τα οποία γίνεται η παραπάνω ενηµέρωση κοινοποιούνται και στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας όπου κατοικεί η ανάδοχη οικογένεια ή έχει την έδρα του το ίδρυµα
ή η δοµή παιδικής προστασίας, στα οποία έχει τοποθετηθεί ο ανήλικος.
3. Το ίδρυµα ή η δοµή παιδικής προστασίας ή η ανάδοχη οικογένεια όπου τοποθετήθηκε ο ανήλικος οφείλουν
να γνωστοποιούν αµέσως στην Κεντρική Αρχή την επιστροφή του ανηλίκου στο κράτος - µέλος που υπέβαλε
το αίτηµα τοποθέτησης.
Άρθρο 40
Τοποθέτηση ηµεδαπών ανηλίκων στην αλλοδαπή
Για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ίδρυµα που εδρεύει
σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ανάδοχη οικογένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και, όπου αυτός δεν υπάρχει, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του
ανηλίκου, µετά από έγγραφο αίτηµα των γονέων ή του
επιτρόπου ή του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί µε
δικαστική απόφαση η άσκηση της γονικής µέριµνας ή
της επιµέλειας του ανηλίκου ή και αυτεπαγγέλτως, καταθέτει σχετική αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, η
οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Άρθρο 41
Έγκριση από δηµόσια αρχή
Πριν την κατάθεση της αίτησης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, κατά το προηγούµενο άρθρο, ο Εισαγγελέας
Ανηλίκων και, όπου αυτός δεν υπάρχει, ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών, απευθύνεται στο Τµήµα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, για να διερευνήσει µέσω της Κεντρικής
Αρχής του άλλου κράτους - µέλους αν για την τοποθέτη-

ση ανηλίκου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια απαιτείται έγκριση από δηµόσια αρχή του συγκεκριµένου κράτους, τη διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση
και για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του ανηλίκου,
καθώς και αν το ίδρυµα ή η δοµή παιδικής προστασίας ή
η ανάδοχη οικογένεια όπου πρόκειται να τοποθετηθεί ο
ανήλικος, είτε αυτό προτείνεται από τις ελληνικές αρχές
είτε ορίζεται από την αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους, εποπτεύεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τους
νόµους του τελευταίου. Αν απαιτείται έγκριση για την
τοποθέτηση του ανηλίκου, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων υποβάλλει µέσω του Τµήµατος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην αρµόδια αρχή του άλλου κράτους - µέλους αίτηση έγκρισης.
Άρθρο 42
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την τοποθέτηση ηµεδαπών ανηλίκων
Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και, όπου αυτός δεν υπάρχει, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, καταθέτει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, µαζί µε την αίτηση του άρθρου 40, τα
ακόλουθα έγγραφα:
α) Έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του ανηλίκου (ονοµατεπώνυµο και εθνικότητα, ονοµατεπώνυµα και εθνικότητα γονέων, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας).
β) Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ή Επιµελητή Ανηλίκων για την κατάσταση και την προσωπικότητα του ανηλίκου, τους λόγους που υπαγορεύουν την αποµάκρυνσή
του από το περιβάλλον του και την αναγκαιότητα της τοποθέτησής του σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια άλλου
κράτους - µέλους. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται η προτεινόµενη χρονική διάρκεια τοποθέτησης του ανηλίκου
(έναρξη – λήξη αυτής), ο τρόπος επικοινωνίας του µε
τους οικείους του και αναφέρονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ανηλίκου, εφόσον υπάρχουν.
γ) Έγκριση της τοποθέτησης του ανηλίκου από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους στο οποίο ζητείται να
γίνει η τοποθέτηση ή, αν τέτοια έγκριση δεν απαιτείται,
το έγγραφο της Κεντρικής Αρχής του άλλου κράτους µέλους από το οποίο να προκύπτει η µη αναγκαιότητά
της.
δ) Έγγραφο µε τα στοιχεία του ιδρύµατος ή της δοµής
παιδικής προστασίας ή της ανάδοχης οικογένειας που
πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος.
ε) Βεβαίωση από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ότι το ίδρυµα
ή η δοµή παιδικής προστασίας λειτουργεί και εποπτεύεται ή ότι η ανάδοχη οικογένεια υπόκειται σε έλεγχο και
εποπτεία µε βάση τους νόµους του κράτους αυτού.
στ) Δήλωση των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα ή επιµέλεια του ανηλίκου ότι συναινούν στην τοποθέτηση, αν η αίτηση του Εισαγγελέα Ανηλίκων υποβάλλεται µετά από αίτηµα των προσώπων αυτών.
ζ) Πιστοποιητικά περί της κατάστασης της υγείας του
ανηλίκου.
η) Δήλωση του φυσικού ή του νοµικού προσώπου που
έχει την επιµέλεια του ανηλίκου ή άλλου αρµόδιου φορέα για την ανάληψη της υποχρέωσης για κάλυψη των εξόδων τοποθέτησης και παραµονής του.
θ) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, ιδίως δικαστικές απο-
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φάσεις ή αποφάσεις διοικητικών οργάνων, που αφορούν
στον υπό τοποθέτηση ανήλικο.
Άρθρο 43
Συζήτηση της υπόθεσης
Το δικαστήριο αποφασίζει για την τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια άλλης χώρας, αφού συνεκτιµήσει όλα τα
στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκοµιζόµενα στο άρθρο 42 έγγραφα. Πριν από την έκδοση της απόφασης µπορεί να καλεί σε ακρόαση τους πλησιέστερους συγγενείς του ανηλίκου και κάθε άλλο πρόσωπο
που συνδέεται µε αυτόν. Με διαταγή του δικαστηρίου
που επιδίδεται στο πρόσωπο µε το οποίο διαµένει ο ανήλικος καλείται να παρουσιαστεί και ο ανήλικος, εκτός αν
η ακρόασή του αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας ή του
βαθµού ωριµότητάς του. Η επικοινωνία µε τον ανήλικο
γίνεται ιδιαιτέρως και δεν επιτρέπεται να παρευρίσκεται
άλλο πρόσωπο, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόµενο της συνοµιλίας δεν συντάσσεται
έκθεση. Κατά της συζήτηση της υπόθεσης παρίσταται υποχρεωτικά ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ο οποίος κλητεύεται προς τούτο µε επιµέλεια της Γραµµατείας του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τη δικάσιµο.
Άρθρο 44
Διαβίβαση απόφασης
Η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου για την τοποθέτηση του ανηλίκου, εφόσον καταστεί τελεσίδικη,
διαβιβάζεται από τον οικείο Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, µέσω της ελληνικής Κεντρικής Αρχής, στην Κεντρική Αρχή του άλλου κράτους - µέλους. Η τοποθέτηση (εγκατάσταση) του ανηλίκου ολοκληρώνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άλλο κράτος - µέλος.
Άρθρο 45
Ενηµέρωση για την κατάσταση του ανηλίκου
Μετά την τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα ή δοµή
παιδικής προστασίας ή σε ανάδοχη οικογένεια σε άλλο
κράτος - µέλος, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ζητά εγγράφως κάθε έξι (6) µήνες και πιο τακτικά, αν το κρίνει σκόπιµο, να ενηµερώνεται για την κατάσταση και εξέλιξη
του ανηλίκου. Το αίτηµα ενηµέρωσης υποβάλλεται στην
Κεντρική Αρχή του κράτους - µέλους ή απευθείας στην
αρχή του κράτους - µέλους που θα υποδειχθεί από την
Κεντρική Αρχή ότι εποπτεύει το ίδρυµα, τη δοµή παιδικής προστασίας ή την ανάδοχη οικογένεια.

άλλου κράτους - µέλους για τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 33 έως και 39 και ζητά την εντός τριών (3) µηνών συµπλήρωση του φακέλου
προκειµένου να τον υποβάλει στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.
Αν δεν αποσταλούν εµπρόθεσµα τα αιτούµενα στοιχεία από την αιτούσα αρχή του άλλου κράτους - µέλους,
ο φάκελος υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Τµήµατος
Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/48/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Άρθρο 47
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και
µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας.
2. Τα δικαιώµατα της παραγράφου 1 ισχύουν για όποιους είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται για την τέλεση αξιόποινης πράξης, από το χρόνο κατά τον οποίον ενηµερώνονται σχετικά από τις αρµόδιες αρχές, µε επίσηµη κοινοποίηση ή µε άλλον τρόπο, και καθ’ όλη τη διάρκεια της
ποινικής διαδικασίας, καθώς και για τα πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης (εκζητούµενοι) από το χρόνο σύλληψής τους
στο κράτος - µέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 46

Άρθρο 48
Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
(άρθρα 3 και 9 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Για τα αιτήµατα τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, τα οποία έχουν υποβληθεί από κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκκρεµούν προς έγκριση, η ελληνική Κεντρική Αρχή ενηµερώνει την αιτούσα αρχή του

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται
πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 96 παράγραφος 3 και 97 παράγραφος 1 εφαρµόζονται αναλόγως.»

175
Άρθρο 49
Τροποποίηση άρθρου 100 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η επικοινωνία αυτή είναι απόρρητη.»
Άρθρο 50
Προσθήκη άρθρου 99Β στον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας
(άρθρα 5, 7, 8 και 13 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο
99Β ως εξής:
«1. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη
στέρηση της ελευθερίας του ένα πρόσωπο της επιλογής
του. Εφόσον ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, ενηµερώνεται ο ασκών τη γονική µέριµνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο συµφέρον του ανηλίκου, οπότε ενηµερώνεται
κάποιο άλλο ενδεδειγµένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή.
2. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µην επιτρέπουν προσωρινά την ενηµέρωση τρίτου προσώπου για τη στέρηση
της ελευθερίας του κατηγορουµένου όταν ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης το δικαιολογούν, για έναν από
τους ακόλουθους λόγους: α) όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή,
την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα προσώπου ή
β) όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί µια
κατάσταση κατά την οποία µπορεί να παρουσιαστεί σηµαντικός κίνδυνος για την ποινική διαδικασία.
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο
πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούµενο,
µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά. Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων
αρχή ενηµερώνεται στην περίπτωση αυτή.
3. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.»
Άρθρο 51
Προσθήκη άρθρου 99Γ στον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας
(άρθρα 6, 7 και 8 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο
99Γ ως εξής:
«1. Ο κατηγορούµενος που στερείται την ελευθερία
του έχει δικαίωµα επικοινωνίας, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, µε ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για
να αποτραπεί άµεσος κίνδυνος, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του
ανωτέρω δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται

πρώτα αν ο κατηγορούµενος µπορεί να επικοινωνήσει µε
ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει.
2. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Έχει επίσης
δικαίωµα επίσκεψης από τις προξενικές του αρχές, δικαίωµα συνοµιλίας και αλληλογραφίας µαζί τους και δικαίωµα να κανονίζεται η νοµική του εκπροσώπηση από
αυτές, εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.».
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 96
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
Στο άρθρο 96 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν
την υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από το διορισµό του
συνηγόρου. Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 και πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης
βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο κατηγορούµενος µπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.»
Άρθρο 53
Δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο, ενηµέρωσης τρίτου
προσώπου και επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισαγγελέας εφετών, αφού βεβαιώσει την ταυτότητά του, τον ενηµερώνει για την ύπαρξη και το περιεχόµενο του εντάλµατος, για το δικαίωµά του να προσφύγει
στις υπηρεσίες νοµικού παραστάτη και διερµηνέα στο
κράτος - µέλος εκτέλεσης και στο κράτος - µέλος έκδοσης, για το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου και
επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος, καθώς και
για τη δυνατότητα που του παρέχεται να συγκατατεθεί
στην προσαγωγή του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Για
την ανωτέρω ενηµέρωση και τις σχετικές δηλώσεις του
εκζητουµένου συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα άρθρα 99Β, 99Γ, 233 παράγραφος 1 και 236Α
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση συλληφθέντος εκζητουµένου
βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.»
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IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/29/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
2001/220/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Σκοποί
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι να εξασφαλίσει
ότι τα θύµατα αξιόποινων πράξεων τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας προκειµένου να συµµετέχουν στην ποινική διαδικασία. Τα
θύµατα αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, ευαισθησία, εξατοµικευµένη, επαγγελµατική και
χωρίς διακρίσεις προσέγγιση λόγω της φυλής, του χρώµατος, της εθνικότητας, της εθνότητας, της γλώσσας,
της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της περιουσιακής κατάστασης, του σεξουαλικού προσανατολισµού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης αυτού, σε κάθε επαφή
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόµο ή κάθε άλλη αρµόδια αρχή, που ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Τα δικαιώµατα που θεσπίζονται στον παρόντα
νόµο ισχύουν για όλα τα θύµατα χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή υπηκοότητάς τους και του
καθεστώτος διαµονής τους.
2. Αν το θύµα εγκληµατικής πράξης είναι ανήλικος,
πρωταρχικό κριτήριο κατά την εφαρµογή του παρόντος
νόµου, είναι το βέλτιστο συµφέρον του ανήλικου θύµατος, το οποίο αξιολογείται σε εξατοµικευµένη βάση. Κάθε ανήλικο θύµα προσεγγίζεται µε ευαισθησία, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη της ηλικίας, του βαθµού ωριµότητας, των απόψεων, των αναγκών και των ανησυχιών αυτού, χωρίς καµία διάκριση σε βάρος αυτού ή των γονέων
του ή των νοµίµων εκπροσώπων του. Ο ανήλικος και ο ασκών τη γονική του µέριµνα ή τυχόν άλλος νόµιµος εκπρόσωπός του, ενηµερώνονται για τυχόν µέτρα ή δικαιώµατα που τον αφορούν.
Άρθρο 55
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Στον παρόντα νόµο οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία:
α) Ως «θύµα» νοείται:
αα) το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζηµία, συµπεριλαµβανοµένης της βλάβης του σώµατος ή της υγείας ή της τιµής ή της ηθικής βλάβης ή της οικονοµικής
ζηµίας, ή της στέρησης της ελευθερίας του, η οποία προκλήθηκε αµέσως από αξιόποινη πράξη,
ββ) οι οικείοι, προσώπου, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε αµέσως από αξιόποινη πράξη και οι οποίοι έ-

χουν αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα ή τελούσαν σε άµεση υλική αλληλεξάρτηση µε αυτό.
β) Ως «οικείοι» νοούνται οι σύζυγοι, το πρόσωπο που
συνοικεί µε το θύµα σε στενή σταθερή και συνεχή σχέση
ετερόφυλης ή οµόφυλης δέσµευσης, οι µνηστευµένοι, οι
συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι αδελφοί και οι
σύζυγοι και οι µνηστήρες των αδελφών και τα εξαρτώµενα από το θύµα πρόσωπα, πέραν των συντηρούµενων
τέκνων του.
γ) «Ανήλικος» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών.
δ) Ως «υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων» νοούνται οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας.
ε) Ως «αποκαταστατική δικαιοσύνη» νοούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται ρητά σε διάταξη νόµου, µέσω
των οποίων το θύµα και ο δράστης αξιόποινης πράξης
µπορούν, εφόσον δώσουν την ελεύθερη συναίνεσή
τους, ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή εισαγγελικής
αρχής, να συµµετάσχουν ενεργά στην επίλυση των µεταξύ τους διαφορών ή απαιτήσεων που απορρέουν από
την αξιόποινη πράξη.
2. Oι ανωτέρω ορισµοί δεν επιδρούν ούτε τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις νόµιµης παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος
ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Άρθρο 56
Δικαίωµα των θυµάτων να κατανοούν
και να γίνονται κατανοητά
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. H Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή, κατά την πρώτη
της επαφή µε το θύµα, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για
να βοηθά το θύµα να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό,
από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω αναγκαία
επικοινωνία του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας,
καθώς και να κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται
από αυτήν.
2. Κατά την πρώτη της επαφή µε το θύµα, η Αστυνοµία
ή άλλη αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή στην επικοινωνία µε το θύµα, προφορικά ή γραπτά. Για αυτό το σκοπό λαµβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύµατος, ιδίως, η ηλικία, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και διανοητικές ικανότητες, το µορφωτικό επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήµατα ακοής ή όρασης, καθώς και η έντονη συναισθηµατική
φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχοµένως επηρεάζουν την
ικανότητά του να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για
αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωµάτων διατυπωµένος στις πιο συχνά καθοµιλούµενες γλώσσες, καθώς
και στη γραφή Mπράιγ (Braille).
3. Κατά την πρώτη επαφή µε την Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή, το θύµα µπορεί να συνοδεύεται από πρόσωπο της επιλογής του, όταν, λόγω των επιπτώσεων του εγκλήµατος, το θύµα χρειάζεται βοήθεια για να κατανοή-
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σει ή για να γίνει κατανοητό, εκτός αν αυτό αντιβαίνει
στα συµφέροντα του θύµατος ή βλάπτει την πορεία της
διαδικασίας ή το πρόσωπο αυτό εµπλέκεται στην υπό
διερεύνηση αξιόποινη πράξη.
Άρθρο 57
Δικαίωµα λήψης πληροφοριών
από την πρώτη επαφή µε την αρµόδια αρχή
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Στα θύµατα, από την πρώτη τους επαφή µε την Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή, παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε κάθε δυνατό κάθε φορά
µέσο οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) για το είδος της υποστήριξης που µπορούν να λάβουν, καθώς και τον αρµόδιο φορέα παροχής αυτής, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά µε την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη,
οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένης
της ψυχολογικής βοήθειας και της στέγασης σε ξενώνες,
β) για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής έγκλησης και του δικαιώµατος δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας,
γ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής µέτρων προστασίας,
δ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νοµικής βοήθειας,
ε) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης
αποζηµίωσης,
στ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής
του δικαιώµατος διερµηνείας και µετάφρασης,
ζ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε
την οποία ασκούνται τα δικαιώµατά τους σε αν διαµένουν σε έτερο κράτος - µέλος,
η) για τις υφιστάµενες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών αν τα δικαιώµατά τους δεν γίνονται σεβαστά από
την αρµόδια αρχή,
θ) για τα στοιχεία επαφής, για λόγους επικοινωνίας
και πληροφόρησης, σχετικά µε την υπόθεσή τους,
ι) για τις υφιστάµενες διαδικασίες αποκαταστατικής
δικαιοσύνης και τις αρµόδιες προς τούτο αρχές,
ια) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής
τυχόν εξόδων της συµµετοχής τους στην ποινική διαδικασία.
2. Η έκταση και η εξειδίκευση των πληροφοριών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάσταση
του θύµατος, καθώς και µε το είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξης. Κάθε αρµόδια αρχή, µπορεί περαιτέρω
να παρέχει πρόσθετες λεπτοµέρειες σε µεταγενέστερα
στάδια ανάλογα µε τις ανάγκες του θύµατος και τη χρησιµότητα, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αυτών των
λεπτοµερειών.
Άρθρο 58
Δικαίωµα των θυµάτων κατά την υποβολή καταγγελίας
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Τα θύµατα λαµβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της έγκλησης που υπέβαλαν. Για το σκοπό αυτό,

ο αρµόδιος υπάλληλος που παραλαµβάνει την έγκληση
υποχρεούται να πληροφορεί τα θύµατα για το παραπάνω
δικαίωµά τους.
2. Τα θύµατα που δεν κατανοούν ή δεν οµιλούν την ελληνική γλώσσα µπορούν να υποβάλλουν την έγκλησή
τους σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή να λαµβάνουν
την αναγκαία γλωσσική βοήθεια, πάντοτε όµως µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή σε άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.
3. Τα θύµατα τα οποία δεν κατανοούν ή δεν οµιλούν
την ελληνική γλώσσα, λαµβάνουν, εφόσον το ζητήσουν,
δωρεάν µετάφραση του εγγράφου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, σε γλώσσα την οποία κατανοούν.
Άρθρο 59
Δικαίωµα των θυµάτων να λαµβάνουν πληροφορίες
σχετικά µε την υπόθεσή τους
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Το θύµα ενηµερώνεται χωρίς περιττή καθυστέρηση
σχετικά µε το δικαίωµά του να λαµβάνει πληροφορίες, εφόσον το ζητήσει, αναφορικά µε την ποινική διαδικασία
που κινήθηκε, κατόπιν της εκ µέρους του καταγγελίας
της αξιόποινης πράξης, όσον αφορά ειδικότερα:
α) Οποιαδήποτε διάταξη ή βούλευµα τα οποία αποφαίνονται να µη γίνει η κατηγορία ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να µην ασκηθεί δίωξη κατά του δράστη, συµπεριλαµβανοµένων και των λόγων ή σύντοµης περίληψης
των λόγων της εν λόγω διάταξης ή βουλεύµατος.
β) Το χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη.
γ) Πληροφορίες σχετικά µε την πορεία της ποινικής
διαδικασίας και την οριστική απόφαση που εκδόθηκε,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, εφόσον καταστεί νόµιµα διάδικος στην ποινική δίκη.
δ) Πληροφορίες σχετικά µε την άρση ή αντικατάσταση
της προσωρινής κράτησης από το εκάστοτε αρµόδιο δικαστικό όργανο. Πληροφορίες σχετικά µε την αποφυλάκιση ή την απόδραση ή τη χορήγηση άδειας του καταδικασθέντος από τα αρµόδια όργανα του Καταστήµατος
Κράτησης, καθώς και τυχόν µέτρα για την προστασία
του σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται, κατόπιν έγκρισης της εισαγγελικής αρχής, εφόσον υπάρχει ενδεχόµενος ή διαπιστωµένος κίνδυνος βλάβης του θύµατος,
εκτός αν υπάρχει διαπιστωµένος κίνδυνος βλάβης του
δράστη λόγω της κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών.
2. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να αποστέλλονται σε προσωπική ηλεκτρονική ταχυδροµική
διεύθυνση, την οποία έχει υποδείξει το θύµα ή να παραδίδονται στο θύµα αυτοπροσώπως ή στον διορισθέντα
πληρεξούσιο δικηγόρο του, αν έχει δηλωθεί παράσταση
πολιτικής αγωγής.
3. Το θύµα δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί την αίτησή του αναφορικά µε την άσκηση του συνόλου ή µέρους
των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο δικαιωµάτων του,
εξαιρουµένων των δικαιωµάτων πληροφόρησης που απορρέουν από την ιδιότητά του ως πολιτικώς ενάγων.
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Άρθρο 60
Δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί θύµα, το οποίο δεν οµιλεί ή
δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση δωρεάν διερµηνεία. Εφόσον
τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για την επικοινωνία µεταξύ του θύµατος που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και του πληρεξούσιου δικηγόρου του σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το,
κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει την προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Αν η διερµηνεία είναι µε άλλον
τρόπο αδύνατη, µπορεί να λαµβάνει χώρα διερµηνεία
της διερµηνείας µέσω τρίτης γλώσσας.
2. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του
διερµηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη.
3. Στο θύµα που δεν κατανοεί ή δεν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, παρέχεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και εφόσον το έχει ζητήσει εγγράφως:
α) γραπτή µετάφραση των πληροφοριών που είναι ουσιώδεις για την άσκηση των δικαιωµάτων του κατά την
ποινική διαδικασία, σε γλώσσα που κατανοεί, δωρεάν και
στο βαθµό που οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των θυµάτων στην ελληνική γλώσσα,
β) γραπτή µετάφραση σε γλώσσα που κατανοεί, των
πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 59 του παρόντος νόµου.
4. Στο θύµα που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και δεν κατανοεί τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή
χωρίων εγγράφων της διαδικασίας, τα οποία είναι ουσιώδη για την άσκηση των δικαιωµάτων του κατά την
ποινική διαδικασία. Το θύµα που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ή ο διορισθείς πληρεξούσιος δικηγόρος του µπορούν να υποβάλλουν αιτιολογηµένο αίτηµα για το χαρακτηρισµό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων
ως ουσιωδών. Δεν υφίσταται απαίτηση µετάφρασης χωρίων ουσιωδών εγγράφων, τα οποία δεν συµβάλλουν
στην ενεργή συµµετοχή των θυµάτων στην ποινική διαδικασία.
5. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η έγγραφη
µετάφραση µπορεί να αντικατασταθεί από προφορική
µετάφραση ή προφορική σύνοψη του περιεχοµένου των
ουσιωδών εγγράφων υπό τον όρο ότι αυτή η προφορική
µετάφραση ή προφορική σύνοψη δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.
6. Το θύµα που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ή ο διορισθείς πληρεξούσιος δικηγόρος του µπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε
την οποία κρίνεται ότι δεν απαιτείται µετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν είναι
επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την
προδικασία ο Εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το
Δικαστικό Συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το
Δικαστήριο.
7. Το θύµα έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει
προηγουµένως συµβουλευθεί συνήγορο ή ότι έχει µε

άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο
ή αίρεση.
8. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, η αρµόδια
διωκτική, εισαγγελική ή δικαστική αρχή εξακριβώνει µε
κάθε πρόσφορο µέσο, κατά πόσον το θύµα οµιλεί και κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται
τη συνδροµή διερµηνέα. Το θύµα έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η
ποιότητα της διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο Εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το Δικαστικό Συµβούλιο
και κατά την κύρια διαδικασία το Δικαστήριο.
9. Η διερµηνεία και η µετάφραση, καθώς και η τυχόν εξέταση προσβολής απόφασης για τη µη παροχή διερµηνείας ή µετάφρασης, δυνάµει του παρόντος άρθρου, δεν
καθυστερεί αδικαιολόγητα την ποινική διαδικασία.
10. Ως προς τη διαδικασία διορισµού του διερµηνέα,
τα προσόντα του, τα κωλύµατά του, την υποχρέωσή του
αποδοχής των καθηκόντων του και τον όρκο του εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 233, του άρθρου 234, 235 και 236 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
11. Όταν πρόκειται να γίνει µετάφραση εγγράφων που
απαιτεί οπωσδήποτε µακρόχρονη απασχόληση, ορίζεται
προθεσµία στην οποία ο διερµηνέας θα πρέπει να παραδώσει τη µετάφραση. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί
και αν περάσει άπρακτη, παύεται ο διερµηνέας που είχε
διοριστεί και διορίζεται άλλος. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που διορίστηκε ασκεί τα έργα του κατά τρόπο ανεπαρκή ή αµελή. Κατ’ εξαίρεση, όταν το θύµα αγνοεί
την ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται δυσχερής ο διορισµός κατάλληλου διερµηνέα, µπορεί, κατά την ανάκριση, να καταθέσει γραπτώς σε ξένη γλώσσα. Η κατάθεση
εντάσσεται στη δικογραφία µαζί µε τη µετάφραση, που
γίνεται αργότερα σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.
12. Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, µπορεί
κατ’ εξαίρεση να διοριστεί διερµηνέας του διερµηνέα.
13. Για την εξέταση του θύµατος σε κάθε στάδιο της
ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται µε τη συνδροµή
διερµηνέα ή όταν γίνεται προφορική µετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την παραίτηση του ανωτέρω
από το δικαίωµα της µετάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή
γίνεται ειδική µνεία στην έκθεση που συντάσσεται από
το αρµόδιο κάθε φορά όργανο.
Άρθρο 61
Δικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες
υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Το θύµα, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δικαιούται να
έχει πρόσβαση σε δωρεάν και εµπιστευτικές υπηρεσίες
γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας, πριν, κατά
και, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µετά το πέρας της
ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να επεκταθεί και στους οικείους του θύµατος, ανάλογα µε τις
ανάγκες τους και µε τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της αξιόποινης πράξης που τελέστηκε εις
βάρος του θύµατος.
2. Η Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή, στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία του θύµατος, ενηµερώνει και πα-
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ραπέµπει το θύµα, κατόπιν αίτησής του, σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας, ανάλογα µε τις ανάγκες του
και τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστη από την αξιόποινη πράξη.
3. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων του παρόντος δεν εξαρτάται από τη νοµότυπη ή µη υποβολή της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης.
4. Οι υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και
φροντίδας θυµάτων παρέχονται από την Αστυνοµία και
κάθε αρµόδια αρχή, καθώς και από δηµόσιους φορείς όπως, ιδίως, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθµού, οι δοµές ψυχικής
υγείας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους, οι συµπαραστάτες του δηµότη, τα Κέντρα Κοινότητας, τα συµβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων,
υποστηρικτικές δοµές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εξειδικευµένες υπηρεσίες ανηλίκων θυµάτων, όπως τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπου λειτουργούν, καθώς και από µη κυβερνητικές οργανώσεις σε επαγγελµατική ή σε εθελοντική βάση, ανάλογα µε τη φύση των υπηρεσιών.
5. Τα τέκνα γυναικών θυµάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής βίας,
εµπορίας ανθρώπων, σωµατεµπορίας, καθώς και εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά έχουν δικαίωµα
στα µέτρα υποστήριξης και φροντίδας του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 62
Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Οι υπηρεσίες γενικής υποστήριξης και φροντίδας
θυµάτων παρέχουν τουλάχιστον:
α) πληροφορίες, συµβουλές και υποστήριξη σχετικά
µε την άσκηση των δικαιωµάτων του θύµατος, µεταξύ
άλλων και της δυνατότητάς του να αξιώσει αποζηµίωση
για τη ζηµία που υπέστη από την αξιόποινη πράξη, καθώς και τον τρόπο συµµετοχής του στην ποινική διαδικασία, είτε ως πολιτικώς ενάγων, είτε ως µάρτυρας,
β) πληροφορίες σχετικά µε τις υπάρχουσες σχετικές
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή άµεση παραποµπή σε
αυτές,
γ) συναισθηµατική και ψυχολογική υποστήριξη,
δ) συµβουλές σχετικά µε οικονοµικά και πρακτικά θέµατα που ανακύπτουν από το έγκληµα,
ε) συµβουλές σχετικά µε τον κίνδυνο και την αποτροπή δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης, εκτός αν παρέχονται
µε άλλο τρόπο από άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες.
2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων
οφείλουν να εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τις ειδικές
ανάγκες του θύµατος που υπέστη σηµαντική βλάβη λόγω της σοβαρότητας του εγκλήµατος.
3. Εκτός από τις περιπτώσεις που παρέχονται µε άλλο
τρόπο από άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων
παρέχουν τουλάχιστον τα εξής:

α) κέντρα υποδοχής ή άλλη κατάλληλη προσωρινή
στέγαση του θύµατος, που χρειάζεται ασφαλή τόπο παραµονής λόγω άµεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης,
β) στοχευµένη και ολοκληρωµένη υποστήριξη για το
θύµα µε ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι το θύµα ρατσιστικής βίας, σεξουαλικής βίας, βίας λόγω ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών
διαπροσωπικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετατραυµατικής υποστήριξης και συµβουλευτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 63
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
Δικαίωµα διασφαλίσεων στο πλαίσιο υπηρεσιών
αποκαταστατικής δικαιοσύνης
1. Για την προφύλαξη του θύµατος από δευτερογενή
και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση και από εκφοβισµό, κατά την παροχή ενδεχόµενων υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όπου αυτές προβλέπονται από
ειδικότερες διατάξεις:
α) Τα µέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης προσφέρονται από προσωπικό εκπαιδευµένο να αναγνωρίζει τις
µεταβλητές επιπτώσεις της προσφοράς στο θύµα και να
αξιολογεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Στο θύµα παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το πού µπορεί να έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη στήριξη και συµβουλές. Το θύµα
αποφασίζει για το αν δέχεται ή απορρίπτει την προσφορά µετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) εβδοµάδων από την πρόταση της προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεσή του, η οποία µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.
β) Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητος και λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των αρµοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, οι διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης εφαρµόζονται µόνο αν είναι προς
το συµφέρον του θύµατος και τα µέτρα αποσκοπούν να
αποκαταστήσουν τη ζηµία που υπέστη το θύµα από την
τέλεση της αξιόποινης πράξης και να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω ζηµίας.
γ) Ο δράστης πρέπει να έχει αναγνωρίσει τα βασικά
περιστατικά της υπόθεσης.
δ) Το θύµα λαµβάνει πλήρεις και αντικειµενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και την πιθανή έκβαση
της εν λόγω διαδικασίας, καθώς και σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής ενδεχόµενης συµφωνίας και τα αποτελέσµατα αυτής.
ε) Στο θύµα προσφέρεται υποστήριξη πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά τη συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία εφαρµογής µέτρων αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
στ) Στο θύµα που προτιµά να µην συναντήσει τον δράστη, δίνεται η επιλογή της έµµεσης διαµεσολάβησης ή
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέτρο εκτός αν οι αρµόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές κρίνουν άλλως. Η
τυχόν διαφορετική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Σε κάθε περίπτωση, ο τυχόν πληρεξούσιος δικηγόρος του δράστη δύναται να υποβάλλει ερωτήσεις προς
το θύµα δια µέσου του ενεργούντος τη διαδικασία της
διαµεσολάβησης.
ζ) Οι συνοµιλίες στις διαδικασίες αποκαταστατικής δι-
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καιοσύνης που δεν διεξάγονται δηµοσίως, είναι εµπιστευτικές και δεν δηµοσιοποιούνται στη συνέχεια, εκτός
αν συµφωνούν τα εµπλεκόµενα µέρη ή αν αυτό επιβάλλεται από λόγους υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος
κατά την κρίση της αρµόδιας δικαστικής ή εισαγγελικής
αρχής.
η) Κάθε συµφωνία που συνάπτεται εκουσίως από αµφότερα τα µέρη και επικυρώνεται από τον αρµόδιο δικαστή ή εισαγγελέα µε σύµπραξη γραµµατέα, έχει την αποδεικτική δύναµη δηµοσίου εγγράφου, µπορεί δε να
λαµβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής
διαδικασίας µεταξύ των ίδιων διαδίκων.
θ) Κατά τη διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης,
µπορούν να παρέχονται στο θύµα ή στον δράστη, περισσότερες από µία ακροάσεις, κατόπιν αίτησης των τελευταίων, έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητή η διαδικασία και τα αποτελέσµατα αυτής.
ι) Το θύµα που έλαβε µέρος στη διαδικασία µέτρων αποκαταστατικής δικαιοσύνης ενηµερώνεται για τη δυνατότητα του δράστη να εκπληρώσει τους όρους της συµφωνίας.
ια) Κατά τη διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης
παρέχονται στους διαδίκους µέρη πληροφορίες που είναι επωφελείς για αµφότερα τα µέρη.
ιβ) Κατά τη διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης
αµφότερα τα διάδικα µέρη µπορούν να παρίστανται µε
συνήγορο ή και αυτοπροσώπως.
2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων,
όταν ενδείκνυται η εφαρµογή διαδικασίας αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ενθαρρύνουν το θύµα να επισκεφθεί
τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

στέρηση και δια του Εισαγγελέως Εφετών, την αρµόδια
δικαστική αρχή του κράτους - µέλους στο οποίο τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη.

Άρθρο 64
Δικαιώµατα θυµάτων που κατοικούν
σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Οι διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές διασφαλίζουν ότι, στον βαθµό που δεν τίθεται σε κίνδυνο η
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας:
α) η εξέταση των θυµάτων διενεργείται χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση µετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης προς την αρµόδια αρχή και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο και αναγκαίο αριθµό καταθέσεων από πλευράς θύµατος,
β) τα θύµατα, εφόσον δεν παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους ή τον τυχόν αυτεπαγγέλτως διορισθέντα, µπορούν να συνοδεύονται από τον
νόµιµο εκπρόσωπό τους ή από άλλο φυσικό πρόσωπο
της επιλογής τους, εκτός αν έχει ληφθεί αιτιολογηµένη
απόφαση για το αντίθετο σχετικά µε ένα ή και τα δύο αυτά πρόσωπα,
γ) οι ιατρικές εξετάσεις περιορίζονται στο ελάχιστο
και διενεργούνται µόνο όταν είναι αυστηρά αναγκαίο για
τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας και προς διερεύνηση της αλήθειας των καταγγελλοµένων,
δ) αν το θύµα είναι ανήλικο, εκείνος που το εξετάζει
καταγράφει κατά λέξη στην έκθεση και τις ερωτήσεις
που του απευθύνει.

1. Όταν το θύµα κατοικεί σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από εκείνο της τέλεσης της
αξιόποινης πράξης: α) καλείται να καταθέτει αµέσως µετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης και β) εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εικονοτηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικής διάσκεψης που προβλέπονται στη Σύµβαση για
την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 29ης Μαΐου 2000 για την ακρόαση θυµάτων που κατοικούν στο εξωτερικό.
2. Όταν το θύµα κατοικεί στην ηµεδαπή και η αξιόποινη σε βάρος του πράξη τελέσθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να υποβάλλει την
έγκλησή του στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου κατοικίας του, ο οποίος, εφόσον τα ελληνικά ποινικά
δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία, τη διαβιβάζει χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση στην αρµόδια δικαστική αρχή του
αντίστοιχου κράτους - µέλους, δια του Εισαγγελέως Εφετών.
3. Δεν υφίσταται υποχρέωση διαβίβασης της έγκλησης στο κράτος - µέλος του τόπου τέλεσης της αξιόποινης πράξης, σε περίπτωση που εφαρµόζονται οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι και έχει κινηθεί η ποινική δίωξη. Σε αυτή την περίπτωση για σκοπούς ενηµέρωσης και προκειµένου να ενισχυθεί η αµοιβαία δικαστική συνδροµή, ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών του δικαστηρίου στο οποίο
εκκρεµεί η δικογραφία, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 65
Δικαίωµα να αποφεύγεται η επαφή
µεταξύ θύµατος και δράστη
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Το θύµα µπορεί να ζητήσει εγγράφως τη λήψη µέτρων για την αποφυγή της επαφής µεταξύ αυτού και, εφόσον απαιτείται, των µελών της οικογένειάς του και
του δράστη στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Για την παραπάνω αίτηση αποφαίνεται αµετακλήτως το Τριµελές Πληµµελειοδικείο του τόπου διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο
και αν αυτή ευρίσκεται, δικάζοντας µε την αυτόφωρη
διαδικασία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για τους µάρτυρες, στο σχεδιασµό νέων
δικαστικών κτηρίων πρέπει να προβλέπονται χωριστοί
χώροι αναµονής για τα θύµατα.
Άρθρο 66
Δικαίωµα προστασίας των θυµάτων
κατά την ποινική έρευνα
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 67
Δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, οι αρµόδιες διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, λαµβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύµατος, που προκύπτουν από τη διαδικασία
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ατοµικής αξιολόγησης, κατά το άρθρο 68 του παρόντος
νόµου και της εικόνας των θυµάτων και των µελών της
οικογένειάς τους και ιδίως, για να αποτραπεί η διάδοση
κάθε πληροφορίας που µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των ανήλικων θυµάτων ή των θυµάτων που χρήζουν ειδικής προστασίας.
2. Αν η δηµοσιότητα της συνεδρίασης είναι επιβλαβής
στα χρηστά ήθη ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι να προστατευθεί ο ιδιωτικός ή οικογενειακός βίος των διαδίκων, ιδίως αν η δηµοσιότητα σε δίκη εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία ή το διασυρµό του θύµατος και µάλιστα
ανηλίκου, το δικαστήριο διατάσσει τη διεξαγωγή της δίκης ή ενός µέρους της χωρίς δηµοσιότητα. Για τον αποκλεισµό της δηµοσιότητας, το δικαστήριο, αφού ακούσει
τον εισαγγελέα και τους διαδίκους, εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση και την απαγγέλει σε δηµόσια συνεδρίαση.
3. Η ιδιωτική ζωή και η ταυτότητα του θύµατος προστατεύεται από κάθε εµπλεκόµενη υπηρεσία και η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
4. Η ολική ή µερική µετάδοση από την τηλεόραση ή το
ραδιόφωνο, καθώς και η κινηµατογράφηση και µαγνητοσκόπηση της δίκης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει τις ενέργειες αυτές, εφόσον συναινούν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και συντρέχει ουσιώδες δηµόσιο
συµφέρον.
5. Η µετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηµατογράφηση ή µαγνητοσκόπηση ή φωτογράφηση των θυµάτων
που εµφανίζονται ενώπιον των εισαγγελικών ή αστυνοµικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται.
Άρθρο 68
Ατοµική αξιολόγηση των θυµάτων για τον
προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, οι διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ενώπιον των οποίων εκκρεµεί η υπόθεση, ενηµερώνουν
και παραπέµπουν το θύµα, κατόπιν αίτησής του, στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που διενεργούν εγκαίρως ατοµική αξιολόγηση του θύµατος για τον προσδιορισµό τυχόν ειδικών αναγκών προστασίας του, ώστε να εκτιµηθεί, αν,
και σε ποιο βαθµό, το θύµα µπορεί να επωφεληθεί από
ειδικά µέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής
διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 69, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υποστεί δευτερογενή
και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, εκφοβισµό και αντεκδίκηση.
2. Στην ατοµική αξιολόγηση λαµβάνονται κυρίως υπόψη:
α) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύµατος, όπως η
ηλικία, η φυλή, το χρώµα, η θρησκεία, η εθνικότητα ή εθνοτική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, η
ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου ή η αναπηρία, το

καθεστώς διαµονής ή κατοικίας, οι δυσκολίες επικοινωνίας, η σχέση συγγένειας ή έτερης άλλης εξάρτησης µε
τον δράστη, καθώς και το ιστορικό προηγούµενης θυµατοποίησης,
β) ο βαθµός της βλάβης που υπέστη το θύµα, το είδος,
η σοβαρότητα και η φύση του εγκλήµατος, ιδίως, τροµοκρατία, οργανωµένο έγκληµα, εµπορία ανθρώπων, βία
λόγω φύλου, ρατσιστική βία, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική βία ή εκµετάλλευση ή έγκληµα µίσους,
γ) οι περιστάσεις του εγκλήµατος.
3. Το ανήλικο θύµα χρήζει ειδικής ανάγκης προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστεί δευτερογενή
και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, εκφοβισµό και αντεκδίκηση και για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σε ατοµική αξιολόγηση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος από
τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων
της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και όπου δεν υπάρχουν, από τα
Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής, σε συνεργασία µε ειδικό παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο των δοµών ψυχικής υγείας και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγο ή ψυχίατρο και αποφασίζεται αν και σε ποιο βαθµό επωφελείται από τα ειδικά µέτρα του άρθρου 69. Η ατοµική αξιολόγηση των ενήλικων
θυµάτων διενεργείται από τα Τµήµατα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής και τα Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της ως άνω Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η ατοµική αξιολόγηση από τα ως άνω
Αυτοτελή Γραφεία ασκείται από τους επιµελητές κάθε
κλάδου ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος.
4. Η λήψη των ειδικών µέτρων προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 69 γίνεται κατόπιν της σύµφωνης
γνώµης του θύµατος.
5. Η ατοµική αξιολόγηση επικαιροποιείται καθ' όλη τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, σε αν ουσιωδώς µεταβάλλονται οι περιστάσεις που αποτέλεσαν τη βάση
της.
Άρθρο 69
Δικαίωµα προστασίας θυµάτων µε ιδιαίτερες ανάγκες
προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
(άρθρα 23 και 24 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Τα θύµατα µε ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας επωφελούνται ειδικών µέτρων, τα οποία αποφασίζονται µετά από τη διενέργεια ατοµικής αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68. Ειδικό µέτρο που αποφασίσθηκε µετά από ατοµική αξιολόγηση
δεν εφαρµόζεται, αν δυσχεραίνεται η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας ή όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξέτασης του θύµατος και η παράλειψη εξέτασής του θα
µπορούσε να βλάψει το θύµα ή άλλο πρόσωπο ή να θίξει
την πορεία της διαδικασίας.
2. Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, τα θύµατα
µε ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που αναγνωρίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 68 έχουν στη
διάθεσή τους τα ακόλουθα µέτρα:
α) το θύµα εξετάζεται σε χώρους που έχουν σχεδιασθεί ή προσαρµοσθεί εδικά για το σκοπό αυτόν,
β) η εξέταση του θύµατος διεξάγεται από ειδικά εκπαι-
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δευµένους για το σκοπόν αυτό προανακριτικούς υπαλλήλους ή εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς,
γ) κάθε εξέταση του θύµατος διεξάγεται από τα ίδια
πρόσωπα, εκτός αν αυτό δυσχεραίνει την ορθή απονοµή
της δικαιοσύνης,
δ) κάθε εξέταση θυµάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω
φύλου ή ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον δεν διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή, διεξάγεται από πρόσωπο
του ίδιου µε το θύµα φύλου, εφόσον το επιθυµεί το θύµα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η πορεία
της ποινικής διαδικασίας.
3. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παράγραφος 4, 323Β εδάφιο α΄, 324, 336, 337 παράγραφοι
3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α,
348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς
και στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του
ν. 4251/2014 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται
στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος
διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.
Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει
τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για
την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση
του ανηλίκου και συντάσσει γραπτή έκθεση µε τις διαπιστώσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους
προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να
συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός εάν
ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου
αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.
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 παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.
Η γραπτή κατάθεση του ανηλίκου αναγιγνώσκεται πάντοτε στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως.
4. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α και 351 του
Ποινικού Κώδικα, διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως
208 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς τούτο µε
τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν
χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική
κατάσταση του παθόντος και συντάσσει γραπτή έκθεση
µε τις διαπιστώσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται
ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός εάν ο
ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο,
ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.
Η κατάθεση του παθόντος συντάσσεται εγγράφως και
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό µέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του παθόντος αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα
στάδια της διαδικασίας.
5. Αν το θύµα είναι κωφός ή άλαλος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κωφό, αφού καταγραφούν από τον
γραµµατέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν γραπτώς ή στη νοηµατική
γλώσσα. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις
δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς ή στη
νοηµατική γλώσσα. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον κωφό ή άλαλο, αφού µονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία.
Αν ο κωφός ή ο άλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να
γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση διορίζει έναν ή δύο διερµηνείς, που, αν είναι δυνατό, εκλέγονται κατά προτίµηση µεταξύ των προσώπων
που συνήθισαν να συνεννοούνται µε τον κωφό ή άλαλο.
Κατά τα άλλα τηρούνται αν είναι δυνατό οι διατάξεις
που αναφέρονται στους διερµηνείς.
6. Κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας, τα
θύµατα µε ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 1 του παρόντος, έχουν στη διάθεσή τους τα ακόλουθα µέτρα:
α) Κατάθεση του θύµατος που δόθηκε κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, η οποία έχει συνταχθεί εγγράφως ή µε τη χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού µέσου, αναγιγνώσκεται πάντοτε στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέτασή του, αν δεν έχει εξετασθεί στην προδικασία ή πρέπει να εξετασθεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντος 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 ή σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε τη χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού µέσου, η οποία αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του
στο ακροατήριο, ώστε να αποφεύγεται κάθε οπτική επαφή µεταξύ αυτού και του δράστη. Οι υποπαράγραφοι 1
και 2 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές.
β) Η γραπτή κατάθεση του ανηλίκου θύµατος που δόθηκε κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, η οποία έχει
συνταχθεί εγγράφως ή µε τη χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού µέσου, αναγιγνώσκεται πάντοτε στο α-
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κροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να
παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως
αναγκαίο. Ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο 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 αυτό βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση.
Οι υποπαράγραφοι 1 και 2 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές.
γ) Κατά την εξέταση αποφεύγονται ερωτήσεις σχετικά
µε την ιδιωτική ζωή του θύµατος που δεν έχουν σχέση
µε την αξιόποινη πράξη.
7. Όταν το θύµα είναι ανήλικο και οι δικαιούχοι της γονικής µέριµνας αυτού αποκλείονται από την εκπροσώπησή του, λόγω σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών
και του ανηλίκου ή στην περίπτωση που το ανήλικο θύµα
είναι ασυνόδευτο ή ζει χωριστά από την οικογένειά του,
η αρµόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, ανάλογα µε το
στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όπου εκκρεµεί η υπόθεση, διορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο του ανήλικου θύµατος
έναν Επιµελητή Ανηλίκων. Όταν το ανήλικο θύµα δικαιούται συνήγορο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3226/2004, δικαιούται να έχει νοµικές συµβουλές και νοµικό εκπρόσωπο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόµατός του, σε
διαδικασίες όπου υπάρχει ή θα µπορούσε να υπάρξει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ του ανήλικου θύµατος
και των δικαιούχων της γονικής µέριµνας.
8. Όταν είναι αβέβαιο αν η ηλικία του θύµατος είναι
κάτω ή άνω των δεκαοκτώ ετών, τεκµαίρεται ότι το θύµα
είναι ανήλικο για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.

και την ευαισθητοποίηση των µελών τους σχετικά µε τις
αρχές της προστασίας των θυµάτων που περιέχονται
στον παρόντα νόµο.
3. Στα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
των προηγούµενων παραγράφων δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα θύµατα που χρήζουν ειδικής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν να λαµβάνονται και στις
περιπτώσεις των κατά άρθρο 81Α ΠΚ εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά για την προστασία των παθόντων, των οικείων τους ή των ουσιωδών µαρτύρων.»

Άρθρο 70
Εκπαίδευση των επαγγελµατιών του κλάδου
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, εξασφαλίζει την ειδική επιµόρφωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των παιδοψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων και κοινωνικών λειτουργών που στελεχώνουν τα Αυτοτελή
Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων ή διορίζονται
ως πραγµατογνώµονες για τους σκοπούς του άρθρου
226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, των επιµελητών
ανηλίκων και των επιµελητών κοινωνικής αρωγής, των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης
και φροντίδας θυµάτων και αποκαταστατικής δικαιοσύνης και των γενικών και ειδικών ανακριτικών και προανακριτικών υπαλλήλων, σε θέµατα που αφορούν την προστασία των θυµάτων και τις αρχές που περιέχονται στον
παρόντα νόµο.
2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ενισχύουν την εκπαίδευση

Άρθρο 71
Συνεργασία και συντονισµός των υπηρεσιών
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
1. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να προωθούν τη συνεργασία µε άλλες χώρες και ιδιαίτερα µε τα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα των θυµάτων
της εγκληµατικότητας, µεταξύ άλλων, µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και συνδράµοντας τα ευρωπαϊκά δίκτυα που ασχολούνται µε θέµατα τα οποία αφορούν άµεσα στα δικαιώµατα των θυµάτων.
2. Οι αρµόδιες αρχές διοργανώνουν, µεταξύ άλλων και
µέσω του διαδικτύου, προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, εφόσον ενδείκνυται σε συνεργασία µε τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος θυµατοποίησης, να ελαχιστοποιηθούν ο αντίκτυπος του εγκλήµατος και οι κίνδυνοι δευτερογενούς και
επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης, µε στόχο ιδίως οµάδες κινδύνου, όπως τα
παιδιά και τα θύµατα βίας λόγω φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών διαπροσωπικών σχέσεων και να ενηµερώνονται σχετικά µε τα δικαιώµατά τους τα θύµατα που κατοικούν σε έτερο κράτος - µέλος.
Άρθρο 72

Άρθρο 73
Τo Τµήµα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως αρµόδιος φορέας για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος νόµου και
ιδίως για το συντονισµό και τη συνεργασία των υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων, την κατάρτιση ενηµερωτικού υλικού για τα δικαιώµατα των θυµάτων,
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελµατιών του κλάδου σύµφωνα µε το
άρθρο 70 του παρόντος, καθώς και την ανάληψη δράσεων στο πλαίσιο του άρθρου 71 του παρόντος.
Άρθρο 74
1. Συνιστώνται στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά,
Πατρών και Ηρακλείου του άρθρου 26 παράγραφος 2
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του π.δ. 101/2014 (Α΄168) Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων – «Σπίτι
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του Παιδιού», µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Ατοµική αξιολόγηση ανήλικων θυµάτων για τον
προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας σύµφωνα µε
το άρθρο 68 του παρόντος.
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης στα ανήλικα θύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του παρόντος νόµου.
γ) Συνδροµή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για την προσήκουσα εξέταση ανήλικων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις.
δ) Εκτίµηση αντιληπτικής ικανότητας και ψυχικής κατάστασης ανηλίκων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις
από εξειδικευµένο προσωπικό.
ε) Διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών και χώρων για
την εξέταση από τις προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ανήλικων θυµάτων και προµήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισµού για
την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου µε ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά µέσα σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
2. Τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε όλη την Εφετειακή Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία εκτίµησης της αντιληπτικής ικανότητας και της ψυχικής κατάστασης των
ανήλικων θυµάτων, για τη διαµόρφωση των κατάλληλων
συνθηκών και χώρων για την εξέτασή τους και για την
καταγραφή της κατάθεσής τους, για τον τρόπο και τη µεθοδολογία της συνδροµής των Αυτοτελών Γραφείων
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων προς τις προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για
την εξέταση των ανήλικων θυµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης
και λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας
Ανηλίκων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού», τα Τµήµατα και
τα αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών και Ηρακλείου ασκούν µόνο τις αρµοδιότητες του άρθρου 68 παράγραφος 3 του παρόντος.
Άρθρο 75
Τροποποίηση του π.δ. 101/2014
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014
(Α΄168) προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ) Η ατοµική αξιολόγηση θυµάτων αξιόποινων πράξεων για τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας
κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε) Η προστασία ανήλικων θυµάτων.»
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του
π.δ. 101/2014 (Α΄168) προστίθεται Αυτοτελές Γραφείο
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων που ασκεί τις κατά το
προηγούµενο άρθρο αρµοδιότητες, ως υποπερίπτωση
γγ΄, ως εξής:
«γγ) Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας ανήλικων θυµάτων - Σπίτι του Παιδιού».
3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του
π.δ. 101/2014 (Α΄168) προστίθεται Αυτοτελές Γραφείο

Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων που ασκεί τις κατά το
προηγούµενο άρθρο αρµοδιότητες, ως υποπερίπτωση
γγ΄, ως εξής:
«γγ) Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας ανήλικων θυµάτων - Σπίτι του Παιδιού».
4. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του
π.δ. 101/2014 (Α΄168) προστίθεται Αυτοτελές Γραφείο
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων που ασκεί τις κατά το
προηγούµενο άρθρο αρµοδιότητες, ως υποπερίπτωση
γγ΄, ως εξής:
«γγ) Προστασίας ανήλικων θυµάτων - Σπίτι του Παιδιού».
5. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του
π.δ. 101/2014 (Α΄168) προστίθεται υποπερίπτωση ιζιζ΄
ως εξής:
«ιζιζ) Η ατοµική αξιολόγηση ενήλικων θυµάτων αξιόποινων πράξεων για τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών
προστασίας κατά τις κείµενες διατάξεις».
Άρθρο 76
Αύξηση θέσεων προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής
1. Οι θέσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 39 του π.δ. 101/2014 (Α΄168), αυξάνονται ως εξής:
α. Του Κλάδου ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων κατά επτά
(7).
β. Του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού κατά τρεις (3).
γ. Του Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά οκτώ (8).
δ. Του ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής κατά πέντε (5).
2. Οι ως άνω θέσεις κατανέµονται ως ακολούθως:
ΥΕΑ και ΚΑ Αθηνών, θέσεις: 9
Τµήµα Επιµελητών Ανηλίκων: 1 ΠΕ Διοικητικού
Τµήµα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής: 1 ΠΕ Διοικητικού
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων Σπίτι του Παιδιού: 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 3 ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων, 1 ΠΕ Διοικητικού.
ΥΕΑ και ΚΑ Θεσσαλονίκης, θέσεις: 4
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων Σπίτι του Παιδιού: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων.
ΥΕΑ και ΚΑ Πειραιά, θέσεις: 4
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων Σπίτι του Παιδιού: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων.
ΥΕΑ και ΚΑ Πάτρας, θέσεις: 3
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων Σπίτι του Παιδιού: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων.
ΥΕΑ και ΚΑ Ηρακλείου, θέσεις: 3
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων Σπίτι του Παιδιού: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανηλίκων.
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3. Οι θέσεις της παραγράφου 1 καλύπτονται είτε µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται
στο εδάφιο α΄ της παρούσας είτε µε µετάταξη ή µετακίνηση δηµοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου
χρόνου στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 226Α
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 226Α του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παράγραφος 4, 323Β εδάφιο α’, 324, 336, 337 παράγραφοι
3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α,
348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς
και στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του
ν. 4251/2014 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται
στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. Η εξέταση ως µάρτυρα
του ανήλικου θύµατος διενεργείται υποχρεωτικά στα
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της
Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν,
σε χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους
για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε
όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.

2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς
τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους
δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται
για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση
του ανηλίκου και συντάσσει γραπτή έκθεση µε τις διαπιστώσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους
προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να
συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο
ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο,
ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.»
2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 226Α
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως
και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό
µέσο.»
3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 226Α
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.»
Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Η ισχύς της υπό κύρωση Σύµβασης και των Παραρτηµάτων αυτής αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 49 της Σύµβασης.
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Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Στ. Κοντονής

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Α. Ξάνθος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Τόσκας

Γ. Χουλιαράκης

Αριθµ. 117/8/ 2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «I) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση
της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε
ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003 του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε
το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές
κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας
και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Κυρώνεται η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης,
για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, που υπεγράφη στη
Βαρσοβία στις 16.5.2005 και εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις αυτής. Ειδικότερα:
1. Με την κυρούµενη Σύµβαση, αναθεωρείται, κατά βάση, προγενέστερη σχετική Σύµβαση (ν. 2655/1998) και επεκτείνεται η εφαρµογή της, πέραν της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και στη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται στη λήψη µέτρων για την έρευνα, δέσµευση, κατάσχεση και δήµευση
περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί ή χρησιµοποιηθεί για την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
β. Προσδιορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο (µέτρα δήµευσης περιουσιακών στοιχείων, ανακριτικά και προσωρινά µέτρα, ένδικα µέσα, µέτρα που
αποσκοπούν στην αναβολή ύποπτων συναλλαγών κ.λπ.),
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για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και επανακαθορίζονται τα αδικήµατα για τα οποία εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της Σύµβασης.
γ. Εισάγεται η έννοια της εταιρικής ευθύνης για τα νοµικά πρόσωπα και τους αντιπροσώπους αυτών σχετικά
µε τα αδικήµατα που καλύπτει η Σύµβαση και προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένων
και των χρηµατικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
δ. Θεσπίζεται η υποχρέωση κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους για την ίδρυση Μονάδας Χρηµατοπιστωτικών Πληροφοριών (ΜΧΠ), µε σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε ενέργειες νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες.
ε. Προσδιορίζεται το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και ιδίως, µεταξύ άλλων:
- Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες διαχείρισης
αιτηµάτων πληροφόρησης για τραπεζικούς λογαριασµούς, τραπεζικές συναλλαγές και παρακολούθησης αυτών στο πλαίσιο της υλοποίησης της ερευνητικής συνδροµής µεταξύ των Μερών, καθώς και τα µέτρα τα οποία
λαµβάνονται από τα Μέρη σε προληπτικό ιδίως επίπεδο.
- Καθιερώνεται η διεθνής συνεργασία για την αναβολή
των ύποπτων συναλλαγών, καθώς και η συνεργασία µεταξύ των ΜΧΠ µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών
και εκτέλεση λειτουργιών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
στ. Καθορίζεται ο µηχανισµός ελέγχου και διευθέτησης των διαφορών και ορίζεται η Διάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών (ΔΣΜ) αρµόδια για την παρακολούθηση
της εφαρµογής της Σύµβασης, η οποία διεξάγει τακτικές
συνεδριάσεις προς εκτέλεση του σκοπού της. Προβλέπεται δε πραγµατοποίηση επιτόπιων επισκέψεων από οµάδες αξιολόγησης της ΔΣΜ στο πλαίσιο του µηχανισµού ελέγχου.
(άρθρο 1)
2. Εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις
της κυρούµενης Σύµβασης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Προσδιορίζεται η εφαρµοζόµενη διαδικασία για την
εκτέλεση αποφάσεων δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων επί αιτήµατος των αρµόδιων αρχών άλλου κράτους µέρους της Σύµβασης.
β. Ορίζεται το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών αρµόδιο
για την εκτέλεση αποφάσεων δήµευσης περιουσιακών
στοιχείων και παρέχεται το δικαίωµα έφεσης και αναίρεσης κατά του εκδιδόµενου βουλεύµατος.
γ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται Κεντρική Αρχή για τη διαβίβαση των σχετικών αιτηµάτων, που υποβάλλονται στο
πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.
δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη σύσταση, µε υπουργική απόφαση, Κεντρικής Υπηρεσίας ή τον καθορισµό υφιστάµενου φορέα, αρµόδιου για την αποτελεσµατική διαχείριση των δεσµευµένων και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων για τους οριζόµενους σκοπούς.
(άρθρα 2- 5)
3. Επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και στις διατάξεις των νόµων 3691/2008 και 2655/1998. Συγκεκριµένα:
α. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τη δήµευση αντικειµένων, αποκτηθέντων αµέσως ή εµµέσως
από εγκληµατικές πράξεις και προβλέπονται οι περιπτώσεις σχετικά µε:
- τη δήµευση περιουσίας που αποκτήθηκε από νόµιµες
πηγές µε ανάµειξη των προαναφερόµενων αντικειµένων

και µέχρι την καθορισµένη αξία των αναµειχθέντων αντικειµένων,
- τη µη επιβολή δήµευσης όταν κρίνει το δικαστήριο ότι είναι δυσανάλογη στη συγκεκριµένη περίπτωση,
- τη δυνατότητα επιβολής από το αρµόδιο δικαστήριο
αναπληρωµατικής δήµευσης σε ίσης αξίας περιουσιακά
στοιχεία του δράστη ή την επιβολή χρηµατικής ποινής αντίστοιχου ποσού, όταν τα προαναφερόµενα αντικείµενα δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί ή δεν επαρκούν ή ανήκουν σε τρίτο, κατά περίπτωση,
- την επιβολή δήµευσης σε τρίτο, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις, στην περίπτωση µεταβίβασης από το
δράστη σε αυτόν αντικειµένων ή περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων κατά τα προαναφερόµενα.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίζει αν τα δηµευθέντα αντικείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς
σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύµατος.
γ. Προβλέπεται ότι, για τον καθορισµό των προβλεποµένων ποινών, σε περιπτώσεις υποτροπής εγκληµάτων
που έχουν σχέση µε την τροµοκρατία και τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, λαµβάνονται υπόψη και οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα δικαστήρια άλλων κρατών µερών
της Σύµβασης.
δ. Εξειδικεύονται τα ποινικά αδικήµατα, για τα οποία
µπορεί να προβλέπεται αποζηµίωση υπέρ του Δηµοσίου
στις περιπτώσεις αµετάκλητης καταδίκης µε στερητική
της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών ετών.
ε. Προβλέπεται η προστασία των καλόπιστων τρίτων
από την απαγόρευση εκποίησης για δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει επί του λογαριασµού των τίτλων ή των
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τα οποία έχει αποφασισθεί δέσµευση, να ζητήσουν την αποδέσµευση συγκεκριµένων ποσών αναγκαίων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας τους, των εξόδων νοµικής υποστήριξης και των εξόδων διατήρησης των δεσµευµένων.
ζ. Επιτρέπεται η άσκηση έφεσης και αναίρεσης κατά
βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών επί αιτηµάτων δήµευσης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
προγενέστερης Σύµβασης (ν. 2655/1998). (άρθρα 6-8)
4. Παρατίθενται οι επιφυλάξεις και δηλώσεις που διατυπώθηκαν από την Ελληνική Πολιτεία επί συγκεκριµένων άρθρων της κυρούµενης Σύµβασης και µεταξύ άλλων, ορίζεται ως Μονάδα Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών της χώρας µας η Α΄ Μονάδα της
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης
της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
(άρθρο 9)

ΤΜΗΜΑ Β΄
Ενσωµατώνονται στην εθνική νοµοθεσία οι µνηµονευόµενες Αποφάσεις του ενωσιακού δικαίου και η Οδηγία
2014/42/ΕΕ, σχετικά µε την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων των δικαστικών αρχών άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), που αφορούν στη
δέσµευση και τη δήµευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων. Συγκεκριµένα:
1. Επιτρέπονται η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης και δήµευσης άλλου κράτους -
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µέλους της Ε.Ε. χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου για
τις ρητά οριζόµενες αξιόποινες πράξεις, που επιφέρουν
τη στερητική της ελευθερίας ποινή έως τρία έτη.
(άρθρα 10- 11)
2. Ορίζονται οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας για την
διαβίβαση, την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης, καθορίζονται δε η σχετική διαδικασία
διαβίβασης και οι διατυπώσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης. Η απόφαση δέσµευσης συνοδεύεται από πιστοποιητικό, καθώς και από αίτηµα µεταφοράς του αποδεικτικού
στοιχείου στην περιφέρεια του δικαστηρίου του αρµόδιου ανακριτή.
- Παρατίθενται οι λόγοι µη αναγνώρισης των αποφάσεων αυτών ή µη εκτέλεσης ή αναβολής της εκτέλεσης.
(άρθρα 12-16, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α΄)
3. Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στη διάρκεια
και τη µεταχείριση των δεσµευµένων στοιχείων στη χώρα µας έως την οριστική απάντηση στο αίτηµα µεταφοράς ή δέσµευσής τους, καθώς και στην ενδεχόµενη άρση της δέσµευσης.
(άρθρο 17)
4.α. Προσδιορίζονται τα ένδικα µέσα που διατίθενται
στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά των σχετικών δικαστικών αποφάσεων δέσµευσης στο πλαίσιο εκτέλεσης
των αποφάσεων αυτών, καθώς και η ευθύνη του ελληνικού κράτους, ως κράτους έκδοσης, προς αποζηµίωση
κράτους µέλους της Ε.Ε., στο οποίο εξετελέσθη απόφαση δέσµευσης των ελληνικών αρχών, µε τις οριζόµενες
επιφυλάξεις σχετικά µε τις αξιώσεις περί αποζηµίωσης
τρίτων.
β. Κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα αστικού δικαίου των
προσώπων τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση της
αλλοδαπής απόφασης σε περίπτωση ζηµίας αυτών.
γ. Παράλληλα, προβλέπεται η απόδοση από το κράτος
έκδοσης τυχόν ποσών που καταβλήθηκαν ως αποζηµίωση από το κράτος εκτέλεσης, εξαιτίας παράνοµων πράξεων ή παραλείψεων του κράτους έκδοσης, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
- Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση που η χώρα µας καταβάλλει αποζηµίωση ως κράτος εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση
απόδοσης των καταβληθέντων ποσών υποβάλλεται στο
κράτος έκδοσης από τον Υπουργό Οικονοµικών.
(άρθρα 18-19)
5.α. Καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές αναγνώρισης, εκτέλεσης και διαβίβασης των αποφάσεων δήµευσης.
β. Προσδιορίζεται η διαδικασία διαβίβασης των ηµεδαπών αποφάσεων και του µεταφρασµένου πιστοποιητικού
που τις συνοδεύει σε ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης.
γ. Καθορίζονται οι διατυπώσεις της αναγνώρισης και
εκτέλεσης των αποφάσεων δήµευσης άλλων κρατών µελών.
δ. Παρατίθενται οι λόγοι µη αναγνώρισης ή µη εκτέλεσης της απόφασης δέσµευσης, καθώς και οι λόγοι αναβολής της εκτέλεσης, µε ταυτόχρονη διασφάλιση των
περιουσιακών στοιχείων.
ε. Προβλέπεται η ενηµέρωση των αρµόδιων αλλοδαπών αρχών, καθώς και η διαβούλευση µε αυτές, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια
της προαναφερόµενης διαδικασίας.
(άρθρα 22-24, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Β΄)
6.α. Ορίζονται τα υφιστάµενα ένδικα µέσα κατά αποφάσεων δήµευσης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται αυτά.

β. Καθορίζονται: i) η σχετική διαδικασία και τα κριτήρια
για την ικανοποίηση από τον αρµόδιο Εισαγγελέα απόφασης εκτέλεσης δήµευσης, σε περίπτωση αποστολής
πολλαπλών αποφάσεων δήµευσης, ii) ο τρόπος διάθεσης
των δηµευθέντων περιουσιακών στοιχείων (περιέλευση
εν όλω ή εν µέρει στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατά περίπτωση).
(άρθρα 25-27)
7.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης για βλάβη, η οποία µπορεί να προκύψει κατά
τη διαδικασία υλοποίησης αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που το κράτος
έκδοσης είναι η Ελλάδα, οι σχετικές δαπάνες αποζηµίωσης βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο, ενώ η Ελλάδα ως
κράτος εκτέλεσης αξιώνει αποζηµίωση από το κράτος
έκδοσης για κάθε ποσό που κατέβαλε σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
- Η σχετική διαδικασία αποζηµίωσης καθορίζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση.
β. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιβαρύνεται, επίσης, µε τις
δαπάνες που ενδέχεται να προκληθούν επί του ελληνικού εδάφους από την εκτέλεση της απόφασης.
- Εάν στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω δαπάνες θεωρηθούν υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, µπορεί ο αρµόδιος Εισαγγελέας να προτείνει στη δικαστική αρχή του
κράτους έκδοσης τον επιµερισµό των δαπανών.
(άρθρα 28- 29)
8.α. Ρυθµίζεται η σχέση των προτεινόµενων διατάξεων µε άλλες συµφωνίες που αφορούν στη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων δέσµευσης και
δήµευσης.
β. Συµπληρώνεται ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας όσον αφορά στη λεπτοµερέστερη ρύθµιση του τρόπου εκτέλεσης των αποφάσεων δήµευσης.
γ. Εισάγεται η υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων
δηµόσιων αρχών, για τη συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τα θέµατα της αρµοδιότητάς
τους.
- Η σχετική διαδικασία και οι λεπτοµέρειες για τη συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία των εν λόγω στατιστικών στοιχείων προσδιορίζονται µε υπουργική απόφαση.

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων σε ιδρύµατα ή ανάδοχες οικογένειες από και προς κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον µνηµονευόµενο Ευρωπαϊκό Κανονισµό για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές
και διαφορές γονικής µέριµνας. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Το Τµήµα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται Κεντρική Αρχή για τη λήψη αιτηµάτων τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυµα, δοµή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, που υποβάλλονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Αρµόδιοι για την έγκριση των σχετικών αιτηµάτων
για την τοποθέτηση των ανηλίκων, είναι ο Εισαγγελέας
του Τµήµατος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ο αναπληρωτής του.
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γ. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Αρχής
και του Εισαγγελέα Ανηλίκων.
(άρθρο 33)
2. Προσδιορίζονται: i) τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(έγγραφα και στοιχεία), που συνυποβάλλονται µε το αίτηµα έγκρισης της τοποθέτησης ανηλίκου από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους, ii) οι αναγκαίες προϋποθέσεις και iii) η σχετική διαδικασία για την τοποθέτηση
του ανηλίκου σε ίδρυµα ή δοµή παιδικής προστασίας ή
σε ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα.
(άρθρα 3437)
3.α. Καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των εξόδων διαβίωσης του ανηλίκου και συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι,
το ποσό που αφορά στις συνήθεις ανάγκες διαβίωσης
του ανηλίκου προκαταβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο
ή το νοµικό πρόσωπο ή τον φορέα που ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων του απευθείας στο ίδρυµα, στη δοµή
παιδικής προστασίας ή στην ανάδοχη οικογένεια.
Το ποσό αυτό καλύπτει τουλάχιστον διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών και το ύψος του δεν µπορεί να είναι µικρότερο εκείνου που προβλέπεται στην ελληνική νοµοθεσία για την κάλυψη των εν γένει αναγκών διαβίωσης
των ανηλίκων που τοποθετούνται σε ίδρυµα ή δοµές παιδικής προστασίας ή σε ανάδοχες οικογένειες.
β. Παρέχεται στον δικαιούχο της προκαταβολής η δυνατότητα ανατροπής της διαδικασίας τοποθέτησης του
ανηλίκου, στην περίπτωση της µη προκαταβολής των ανωτέρω εξόδων και καθορίζεται η διαδικασία για την ασφαλή επιστροφή του ανηλίκου στην αλλοδαπή, εφόσον
είχε ήδη έρθει στην Ελλάδα.
γ. Προβλέπεται η υποχρέωση ενηµέρωσης: i) της Κεντρικής Αρχής από την αιτούσα αρχή κράτους - µέλους
σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του προσώπου
που ασκεί τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια του ανηλίκου, καθώς και για την επιστροφή του ανηλίκου στο αιτούν κράτος - µέλος και ii) του Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών από την αρµόδια κατά τόπον Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων σχετικά µε την κατάσταση και την εξέλιξη
του ανηλίκου.
(άρθρα 38-39)
4.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την τοποθέτηση ηµεδαπών ανηλίκων στην αλλοδαπή και συγκεκριµένα,
καθορίζονται: i) οι προϋποθέσεις (τελεσίδικη δικαστική
απόφαση), ii) τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται (έγγραφα, πιστοποιητικά) και iii) η ακολουθούµενη διαδικασία (συζήτηση της υπόθεσης, διαβίβαση της
δικαστικής απόφασης), για την έγκριση και την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του ανηλίκου σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση ενηµέρωσης
του Εισαγγελέα Ανηλίκων και της Κεντρικής Αρχής για
την κατάσταση και την εξέλιξη του ανηλίκου.
(άρθρα 40-45)
5. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις
σχετικά µε την ακολουθούµενη διαδικασία για εκκρεµείς
υποθέσεις που αφορούν σε αιτήµατα τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα
και έχουν υποβληθεί από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(άρθρο 46)

ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά µε την: i) πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας

εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, ii) το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και iii) το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές κατά
τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας. Ειδικότερα:
1. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας και συγκεκριµένα,
τα προαναφερόµενα δικαιώµατα ισχύουν για όσους είναι
ύποπτοι ή κατηγορούνται για την τέλεση αξιόποινης
πράξης, καθώς και για πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης (εκζητούµενοι).
(άρθρο 47)
2. Συµπληρώνονται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας (κατά βάση, ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας), όσον
αφορά στη δυνατότητα: i) παράστασης του κατηγορούµενου µε συνήγορο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, ii)
ενηµέρωσης τρίτου προσώπου επιλογής του κατηγορουµένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του, iii) επικοινωνίας του κατηγορούµενου, εάν είναι αλλοδαπός,
µε τις προξενικές αρχές του κράτους που είναι υπήκοος,
iv) εφαρµογής των προαναφερόµενων δικαιωµάτων και
στην περίπτωση συλληφθέντος εκζητούµενου βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης κ.λπ.. (άρθρα 48–53)

IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Προσαρµόζεται η εθνική νοµοθεσία προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την
προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας καθώς και για
την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου. Ειδικότερα:
1. Προσδιορίζεται ο σκοπός των προτεινοµένων διατάξεων και δίδονται οι έννοιες των όρων για την εφαρµογή
αυτών.
(άρθρα 54-55)
2. Ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα παροχής πληροφοριών και υποστήριξης των θυµάτων στο πλαίσιο της
ποινικής διαδικασίας και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων:
Διευκολύνεται η επικοινωνία των θυµάτων κατά την
πρώτη τους επαφή µε τις αρµόδιες αρχές, ώστε να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά και παρέχονται σε αυτά
όλες οι προβλεπόµενες πληροφορίες, η έκταση και η εξειδίκευση των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα µε τις
ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάσταση του θύµατος, καθώς και µε το είδος της αξιόποινης πράξης.
(άρθρα 56–57)
3. Προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των θυµάτων τόσο
κατά την υποβολή της καταγγελίας (λήψη αντιγράφου
και δωρεάν µετάφραση του εγγράφου της υποβληθείσας
έγκλησης), όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής
διαδικασίας [λήψη πληροφοριών, δωρεάν διερµηνεία ακόµα και µε χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη, διαδίκτυο κ.λπ.) και γραπτή δωρεάν µετάφραση
των εγγράφων και λοιπών εγγράφων].
Όσον αφορά στη διαδικασία διορισµού του διερµηνέα
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.
(άρθρα 58–60)
4.α. Παρέχεται στο θύµα και στους οικείους του, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, το δικαίωµα πρόσβασης σε
δωρεάν και εµπιστευτικές υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας.
β. Προβλέπονται οι παροχές των υπηρεσιών γενικής
και ειδικής υποστήριξης και φροντίδας, που οφείλουν
κατ’ ελάχιστον να προσφέρουν στα θύµατα (πληροφο-
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ρίες, συµβουλές, ψυχολογική υποστήριξη, στέγαση, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ.).
(άρθρα 61- 62)
5.α. Καθορίζεται ο τρόπος διασφάλισης των δικαιωµάτων του θύµατος στο πλαίσιο υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης και µεταξύ άλλων προβλέπεται: i) η
προσφορά των σχετικών µέτρων από εξειδικευµένο προσωπικό λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών
του θύµατος, ii) η παροχή στους διαδίκους, κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας, πληροφοριών, περισσότερων ακροάσεων, παράστασης µε συνήγορο ή αυτοπροσώπως κ.λπ..
β. Διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των θυµάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διαφορετικό από εκείνο της τέλεσης της αξιόποινης
πράξης.
(άρθρα 63-64)
6. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία των θυµάτων και την αναγνώριση αυτών µε ειδικές
ανάγκες προστασίας. Ειδικότερα:
α. Επιτρέπεται στο θύµα να ζητήσει τη λήψη µέτρων
για την αποφυγή της επαφής του µε τον δράστη στους
χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας.
β. Διασφαλίζεται, κατά την ποινική έρευνα, η προστασία των θυµάτων, καθώς και της ιδιωτικής ζωής αυτών
κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, µε την εφαρµογή από τις διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές κατάλληλων µέτρων (διεξαγωγή της δίκης χωρίς δηµοσιότητα, απαγόρευση της µετάδοσης ή µαγνητοφώνησης της δίκης και της φωτογράφισης των θυµάτων
κ.λπ.).
γ. Εισάγεται ειδική διαδικασία, για την ατοµική αξιολόγηση των θυµάτων και τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας µε ειδική αναφορά για το ανήλικο θύµα, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκβιασµού και αντεκδίκησης.
Καθορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν
την ατοµική αξιολόγηση των θυµάτων (ενηλίκων και ανηλίκων).
δ. Προσδιορίζονται τα µέτρα που έχουν στη διάθεσή
τους τα θύµατα µε ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας (ανήλικοι, κωφοί, άλαλοι κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της ποινικής
διαδικασίας (εξέταση σε ειδικούς χώρους από ειδικά εκπαιδευµένους υπαλλήλους, διορισµός ειδικού παιδοψυχολόγου, παιδοψυχιάτρου κατά την εξέταση ως µάρτυρα ανήλικου θύµατος των µνηµονευόµενων πράξεων,
χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού µέσου κ.λπ.).
(άρθρα 65-69)
7.α. Διασφαλίζεται η υποχρέωση των αρµόδιων φορέων (Υπουργεία, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
Δικηγορικοί Σύλλογοι κ.λπ.) για τη διαρκή εκπαίδευση
και επιµόρφωση των υπαλλήλων και λειτουργών, που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυµάτων, αποκαταστατικής δικαιοσύνης, έχουν ανακριτικά
καθήκοντα σε θέµατα προστασίας των θυµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προγράµµατα σχετικά µε τα θύµατα
που χρήζουν ειδικής προστασίας.
β. Προβλέπεται η ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού των αρµόδιων αρχών µε άλλες χώρες και κυρίως
µε τα κράτη - µέλη της Ε.Ε., για τα δικαιώµατα των θυµάτων της εγκληµατικότητας, µε την ανταλλαγή πρακτικών, διοργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης, καθώς
και ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, προ-

κειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης.
(άρθρα 70-71)
8.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (ν. 2928/2001) όσον αφορά στην προστασία µαρτύρων και ορίζεται ότι, τα µνηµονευόµενα µέτρα (φύλαξη, µετακίνηση κ.λπ.) λαµβάνονται και για τις περιπτώσεις εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά για την
προστασία των παθόντων, των οικείων τους ή των ουσιωδών µαρτύρων.
β. Ορίζεται ο αρµόδιος φορέας, για την παρακολούθηση και εφαρµογή των προτεινοµένων διατάξεων, την κατάρτιση ενηµερωτικού υλικού, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση του προσωπικού, την ανάληψη
δράσεων για τη συνεργασία των υπηρεσιών κ.λπ..
(άρθρα 72-73)
9.α. Συνιστώνται πέντε (5) Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων – «Σπίτι του Παιδιού», στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών και Ηρακλείου.
Καθορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών (ατοµική αξιολόγηση ανηλίκων θυµάτων, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα ανήλικα θύµατα κ.λπ.), οι οποίες ασκούνται σε όλη την Εφετειακή Περιφέρεια όπου ανήκουν.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών.
β. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
Οργανισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (π.δ. 101/2014) και επανακαθορίζονται η αποστολή, η διάρθρωση, οι αρµοδιότητες
και η κατανοµή των οργανικών θέσεων του προσωπικού
των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, µετά την προσθήκη των προαναφερόµενων νέων
Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων.
γ. Αυξάνεται, συνολικά κατά είκοσι τρεις (23), ο αριθµός των οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ (16) και ΤΕ (7) διαφόρων κλάδων των ανωτέρω Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και γίνεται η κατανοµή αυτών.
- Η πλήρωση των νέων θέσεων γίνεται µε απόσπαση ή
µετάταξη προσωπικού µόνιµου ή µε σύµβαση εργασίας
Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (π.δ. 258/1986), όσον αφορά στην εξέταση ως µαρτύρων ανηλίκων θυµάτων των
ρητά οριζόµενων στον Ποινικό Κώδικα πράξεων από ειδικά εκπαιδευόµενους πραγµατογνώµονες.
(άρθρα 74-77)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων στέγασης και λειτουργίας των πέντε (5) νέων Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων, που δηµιουργούνται στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών
και Ηρακλείου. (άρθρο 74) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα
µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό των
σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) ευρώ, περίπου.
2. Εφάπαξ δαπάνη, από την προµήθεια του αναγκαίου
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εξοπλισµού των προαναφερόµενων πέντε (5) νέων Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων. (άρθρο 74) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον
Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, περίπου.
3. Δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων:
α) εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των υπαλλήλων και
λειτουργών, που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης
και φροντίδας θυµάτων, αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή
έχουν ανακριτικά καθήκοντα σε θέµατα προστασίας των
θυµάτων της εγκληµατικότητας,
(άρθρο 70)
β) διοργάνωσης προγραµµάτων ενηµέρωσης, καθώς
και ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για
τη µείωση του κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης.
(άρθρο 71)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (διάρκεια και συχνότητα προγραµµάτων, αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.).
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) απόδοση ποσών στο κράτος εκτέλεσης µιας απόφασης δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων, που εξέδωσε
το Ελληνικό Δηµόσιο, για ζηµία που προκλήθηκε σε ένα
των µερών σε βάρος των οποίων γίνεται η εκτέλεση,
(άρθρο 19)
β) καταβολή αποζηµίωσης στο κράτος εκτέλεσης, για
βλάβη που προκλήθηκε σε ένα των µερών σε βάρος των
οποίων γίνεται η εκτέλεση, κατά τη διαδικασία υλοποίησης αµετάκλητης δικαστικής απόφασης δήµευσης περιουσιακών στοιχείων, που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δηµόσιο,
(άρθρο 28)
γ) κάλυψη των εξόδων, που τυχόν προκύψουν επί του
ελληνικού εδάφους, κατά την εκτέλεση της απόφασης
δήµευσης, όταν η χώρα µας είναι το κράτος εκτέλεσης.
(άρθρο 29)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν λήψη πρόσθετων
µέτρων για: i) την προστασία των θυµάτων της εγκληµατικότητας (διερµηνείς, δωρεάν µετάφραση εγγράφων,
στέγαση, ιατρική φροντίδα κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια
της ποινικής διαδικασίας και ii) την προστασία των παθόντων, των οικείων και των µαρτύρων (φύλαξη, µετακίνηση κ.λπ.) σε περιπτώσεις εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά, στο µέτρο που δεν προβλέπονται ήδη από
το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο.
(άρθρα 58-62, 69, 72, 73)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή της µισθοδοσίας και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
στους υπαλλήλους που θα καταλάβουν τις νέες θέσεις
(συνολικά 23) προσωπικού στις Υπηρεσίες Επιµελητών
Ανηλίκων, στην περίπτωση που καλυφθούν µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού από φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης (άρθρο 76). Η εν λόγω δαπάνη στην περίπτωση αυτή εκτιµάται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα
χιλιάδων (350.000) ευρώ περίπου, ετησίως.
6. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων ή/και
της δηµόσιας περιουσίας από τυχόν είσπραξη χρηµατικών ποινών ή/και περιέλευση στο Ελληνικό Δηµόσιο περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις δήµευσης αυτών, κατ’ εφαρµογή της κυρούµενης Σύµβασης, σχετικά
µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στο
πλαίσιο που δεν προβλέπεται ήδη από την υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία.
(άρθρα 1, 6, 7)

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της
16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π
2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
2201/2003 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003,
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές
γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές κατά τη
διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και
την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για
την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων στέγασης και λειτουργίας των πέντε (5) νέων Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων, που δηµιουργούνται στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών
και Ηρακλείου (άρθρο 74). Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα
µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό των
σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) ευρώ, περίπου.
2. Εφάπαξ δαπάνη, από την προµήθεια του αναγκαίου
εξοπλισµού των προαναφερόµενων πέντε (5) νέων Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυµάτων (άρθρο 74). Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον
Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, περίπου.
3. Δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων:
α) εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των υπαλλήλων και
λειτουργών, που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης
και φροντίδας θυµάτων, αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή
έχουν ανακριτικά καθήκοντα σε θέµατα προστασίας των
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θυµάτων της εγκληµατικότητας,
(άρθρο 70)
β) διοργάνωσης προγραµµάτων ενηµέρωσης, καθώς
και ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για
τη µείωση του κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης.
(άρθρο 71)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (διάρκεια και συχνότητα προγραµµάτων, αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.).
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) απόδοση ποσών στο κράτος εκτέλεσης µιας απόφασης δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων, που εξέδωσε
το Ελληνικό Δηµόσιο, για ζηµία που προκλήθηκε σε ένα
των µερών σε βάρος των οποίων γίνεται η εκτέλεση,
(άρθρο 19)
β) καταβολή αποζηµίωσης στο κράτος εκτέλεσης, για
βλάβη που προκλήθηκε σε ένα των µερών σε βάρος των
οποίων γίνεται η εκτέλεση, κατά τη διαδικασία υλοποίησης αµετάκλητης δικαστικής απόφασης δήµευσης περιουσιακών στοιχείων, που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δηµόσιο,
(άρθρο 28)
γ) κάλυψη των εξόδων, που τυχόν προκύψουν επί του
ελληνικού εδάφους, κατά την εκτέλεση της απόφασης
δήµευσης, όταν η χώρα µας είναι το κράτος εκτέλεσης.
(άρθρο 29)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν λήψη πρόσθετων
µέτρων για: i) την προστασία των θυµάτων της εγκληµατικότητας (διερµηνείς, δωρεάν µετάφραση εγγράφων,
στέγαση, ιατρική φροντίδα κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια
της ποινικής διαδικασίας και ii) την προστασία των παθόντων, των οικείων και των µαρτύρων (φύλαξη, µετακίνηση κ.λπ.) σε περιπτώσεις εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά, στο µέτρο που δεν προβλέπονται ήδη από
το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο.
(άρθρα 58-62, 69, 72, 73)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή της µισθοδοσίας και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
στους υπαλλήλους που θα καταλάβουν τις νέες θέσεις
(συνολικά 23) προσωπικού στις Υπηρεσίες Επιµελητών
Ανηλίκων, στην περίπτωση που καλυφθούν µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού από φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης (άρθρο 76). Η εν λόγω δαπάνη στην περίπτωση αυτή εκτιµάται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα
χιλιάδων (350.000) ευρώ περίπου, ετησίως.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Στ. Κοντονής
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