
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

‘’ Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής ‘’ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με 

την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 

1. Το εδάφιο η’ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωματεμπορίας, ασέλγειας με 

ανήλικο έναντι αμοιβής, διενέργειας ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή 

άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου ή πορνογραφίας ανηλίκου,».  

2. Το άρθρο 187 Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

‘’1.Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής 

οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές κατά τις παραγράφους 1 και 3 

του άρθρου 187 ή της συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης ή της συμμετοχής 

σε αυτήν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 187Α ή των άρθρων 323Α και 351, 

καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από 

τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλει ουσιωδώς στην 

εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή της συμμορίας ή της τρομοκρατικής 

οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. 

Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με 

αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και 



υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το 

άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

2.Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει 

κάποιο από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 

ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 187Α ή των 

άρθρων 323Α και 351, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το 

άρθρο 83. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις 

περιστάσεις και ιδίως την επικινδυνότητα της εγκληματικής οργάνωσης, της 

συμμορίας ή της τρομοκρατικής οργάνωσης, την έκταση της συμμετοχής του 

υπαιτίου σε αυτήν και το βαθμό της συμβολής του στην εξάρθρωσή της, μπορεί να 

διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104. 

3.Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από 

εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α και 351, 

ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, 

ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την 

ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με 

αμοιβή προσώπων καθώς και για παραβάσεις λόγω συμμετοχής τους σε 

εγκληματικές δραστηριότητες εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 

γεγονότος ότι αποτέλεσαν παθόντες των αδικημάτων των άρθρων 323Α και 351, 

μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η 

καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική. 

4.Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν 

αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, 

μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα 

εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που 

καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους 

αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

αλλοδαπών.   

 



3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 323A του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 

εξής : 

‘’1.Οποιος, με τη χρήση βίας , απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων , με 

επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας  ή με απαγωγή, προσλαμβάνει, μεταφέρει, προωθεί 

εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς 

αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο, με σκοπό την 

αφαίρεση κυττάρων  ιστών ή οργάνων του σώματος του ή για να εκμεταλλευτεί ο 

ίδιος ή άλλος την εργασία ή την επαιτεία του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών 

και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ’’.   

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 323A του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται 

ως εξής : 

‘’ 4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα  

χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις  

προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη: 

α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή ατόμου σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρου, 

β) τελείται κατ` επάγγελμα, 

γ) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή  

επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με  

οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή 

δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική  ή ψυχική βλάβη του παθόντος ή 

εξέθεσε τη ζωή αυτού σε σοβαρό κίνδυνο’’.   

 
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής : 
 
 ‘’1.Οποιος, με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων , με 

επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας  ή με απαγωγή, προσλαμβάνει, μεταφέρει ή 

προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή 

χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο, με σκοπό να 

προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη 

μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων 



ευρώ’’. 

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται 

ως εξής : 

 

‘’4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα  

χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις  

προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη: 

α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται με την πνευματική αδυναμία ή την  

κουφότητα του παθόντος, 

β) τελέσθηκε από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ’ της  

παραγράφου 2 του άρθρου 349, 

γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από  

τη χώρα, 

δ) τελείται κατ` επάγγελμα, 

ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή  

επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με  

οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή 

στ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική ή ψυχική βλάβη του παθόντος ή 

εξέθεσε τη ζωή αυτού σε σοβαρό κίνδυνο’’. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ευθύνη νομικών προσώπων 

1. Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 323Α και 351 ΠΚ τελέσθηκε, μέσω ή 

προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, από φυσικό πρόσωπο που 

ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και έχει 

εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για την λήψη αποφάσεων για 

λογαριασμό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νομικό 

πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 



Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) διοικητικό πρόστιμο από 15.000 έως 150.000 ευρώ, 

β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του για χρονικό διάστημα έως έξι 

(6) μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το ίδιο 

χρονικό διάστημα, 

γ) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων 

και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του Δημοσίου τομέα για το ίδιο διάστημα. 

Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου α’ επιβάλλεται πάντοτε ανεξαρτήτως της 

επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις των στοιχείων 

β’ και γ’ μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα. 

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό 

την εξουσία του κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 

2 του παρόντος, μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, 

επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες 

κυρώσεις: 

   α. διοικητικό πρόστιμο από 5.000-50.000 ευρώ, 

β. οι προβλεπόμενες στα στοιχεία  β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου 

κυρώσεις για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες. 

      3.Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις 

προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών 

λαμβάνονται υπ’ όψιν ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθμός της 

υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου και η τυχόν 

υποτροπή του.  

4. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων είναι ανεξάρτητη 

από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερομένων σε αυτές φυσικών 



προσώπων. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των 

νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων.  Η κλήση 

κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10)  ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 

του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση  άσκησης ποινικής δίωξης για 

αξιόποινη πράξη του παρόντος νόμου που τελέστηκε από πρόσωπο που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2  του παρόντος άρθρου, οι εισαγγελικές αρχές 

ενημερώνουν αμέσως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και αποστέλλουν σ’ αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.  

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στο Κράτος, 

στους φορείς δημόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του ν. 2225/1994 ‘’Για 

την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες 

διατάξεις’’ 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 226 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος των πράξεων που  

αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο α`, 324, 336, 337 

παράγραφοι 3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 

351Α του Π.Κ., καθώς και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 

3386/2005 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, παιδοψυχολόγος ή 

παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψης τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, 

χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204-208. Η 

εξέταση του ανήλικου θύματος των άρθρων 323 Α και 351 ΠΚ διενεργείται χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους και 



προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό  και με όσο το δυνατόν περιορισμένο 

αριθμό συνεντεύξεων». 

 

2. Μετά το άρθρο 226 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προστίθεται άρθρο 

226 Β, που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 226 Β. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων» 

1.Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του θύματος των πράξεων που αναφέρονται στα 

άρθρα 323Α και 351 του ΠΚ., διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, 

ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των 

άρθρων 204-208 του ΠΚ. 

2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιμάζει τον παθόντα για την εξέταση, 

συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους 

δικαστικούς λειτουργούς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές 

μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του 

παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος 

ή ο ψυχολόγος και ο παθών μπορεί να συνοδεύεται από το 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. 

3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε 

ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική 

προβολή της κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα 

επόμενα στάδια της διαδικασίας. 

4. Η γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται πάντοτε στο ακροατήριο.  

5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παραγράφου 1 στο 

ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 

δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει 



να εξεταστεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα 

γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των 

διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται από ανακριτικό υπάλληλο που τον 

διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. 

6. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και επί ενήλικων 

θυμάτων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η 

κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή 

περιφερειών». 

 

3. Ο τίτλος του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται 

ως εξής:  

"Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων και εγκλημάτων εμπορίας 

ανθρώπων και σωματεμπορίας".  

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

αντικαθίστανται ως εξής : 

<<1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 

και για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 187Α, 323Α και 351 του Ποινικού 

Κώδικα, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια:  

α) ανακριτικής διείσδυσης, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των 

επόμενων παραγράφων και όπως κατά τα λοιπά η διείσδυση προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 25Β του ν. 1729/1987 "Καταπολέμηση της διάδοσης 

των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει, και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 "Υπηρεσία Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις", εφόσον η ανακριτική 

διείσδυση περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη 

διακρίβωση εγκλημάτων, την τέλεση των οποίων τα μέλη της οργάνωσης είχαν 

προαποφασίσει, 



 β) ελεγχόμενων μεταφορών, με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και 

διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά οι μεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 

38 του ν. 2145/ 1993 "Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεων ποινών επιταχύνσεως και 

εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων 

θεμάτων", όπως ισχύει, 

 γ) άρσης του απορρήτου, με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, 

όπως κατά τα λοιπά η άρση αυτή προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ν. 

2225/1994 "Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις", 

δ) καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές 

ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα με την τήρηση των ίδιων 

εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά η καταγραφή προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παραπάνω ν. 2713/1999 και 

 ε) συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την 

τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες και υπό τους ουσιαστικούς όρους 

και προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούμενης παραγράφου διεξάγονται μόνο: 

 α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη των  

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 ή αξιόποινη πράξη των άρθρων 187A, 

323A και 351 του Ποινικού Κώδικα,  

 β) αν η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των  

τρομοκρατικών πράξεων του άρθρου 187 Α ή των πράξεων των άρθρων 323A 

και 351 του Ποινικού Κώδικα είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως 

δυσχερής>>. 

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

<<1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των 

κακουργημάτων που προβλέπονται από: 

α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144,  



146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159 παρ. 3,  168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 

207, 208 παρ. 1,  235 παρ.2, 236 παρ.2, 237 παρ.2 και 3β’,  264περ. β’ και γ’, 

270, 272, 275 περ. β’, 291 παρ. 1 εδ. β’ και γ’, 299, 322, 323A. παρ.1, 2, 4, 5 και 

6, 324 παρ. 2 και 3, 342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ.4, 351 παρ.1, 2, 4 και 5 , 374, 

380, 385 παρ.1 εδ. α’ και β’ του Ποινικού Κώδικα. 

β) τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 64,76, 93 και 97 

του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,  

γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,  

δ) τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του ν. 1729/1987.  

ε) τα άρθρα 89, 90 και 93 του ν.1165/1968.  

στ) το άρθρο δεύτερο παράγραφος 1 περ. β` του ν. 2656/1998,  

ζ) το άρθρο τρίτο παράγραφος 1 περ. β` του ν. 2803/2000,  

η) το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α` και β` του ν. 2331/1995. 

θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986. 

Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 

προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος 

κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 342 του Π.Κ. και των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 348Α του Π.Κ.>>. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Τροποποίηση του ν. 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων 

βίας – αποσυμφόρηση φυλακών κλπ» 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Συνιστάται αρχή με την ονομασία «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης», η οποία 

λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και αποφαίνεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, επί των αιτήσεων 

αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση και των άρθρων 323Α 

και 351 του Ποινικού Κώδικα». 



 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή των άρθρων 323Α και 351 του 

Ποινικού Κώδικα που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή 

τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεως τους, εύλογης και 

προσήκουσας αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο».    

 

                                                                ΑΡΘΡΟ 6  

 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Γραφείο 

Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής 

στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων,  στα επίπεδα της 

πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας 

των θυμάτων εμπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.  

2. Ο Εθνικός Εισηγητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 

3. Σκοπός και αρμοδιότητες του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή είναι:  

α) να συντονίζει όλους τους συναρμόδιους φορείς και τις πιστοποιημένες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης και να προωθεί την τακτική τους 

επιμόρφωση στη διαδικασία αναγνώρισης, εντοπισμού και αρωγής 

πιθανολογούμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 

β) να μεριμνά, να εξασφαλίζει και να εποπτεύει ότι οι αστυνομικές, δικαστικές ή 

άλλες αρχές, που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των 

αδικημάτων εμπορίας ανθρώπων, έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση και 

εξειδίκευση. 

γ) να συνεργάζεται με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με όλους τους 

εμπλεκόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης, καθώς και με τις πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με 

σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων.  



δ) να σχεδιάζει ή και να υλοποιεί προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού, δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, σε συνεργασία με τους αναφερόμενους στο 

παρόν άρθρο φορείς, με σκοπό την αποτροπή της προσφοράς και της ζήτησης 

υπηρεσιών που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων. 

ε) να συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα 

στατιστικά στοιχεία για διαπιστωμένα περιστατικά εμπορίας ανθρώπων και  οι 

εκτιμήσεις σχετικά με τις νέες τάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών  και με 

την οποία ο εθνικός εισηγητής προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Η ετήσια εθνική έκθεση για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων υποβάλλεται από τον Υπουργό 

Εξωτερικών στη Βουλή των Ελλήνων και αποστέλλεται προς τις αρμόδιες εθνικές 

και διεθνείς αρχές. 

στ) να διαβιβάζει στοιχεία της ετήσιας εθνικής έκθεσης για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων στο Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας (Σ.Δ.Ε.) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

ζ) να εκπροσωπεί τη χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών ή ισοδύναμων 

μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων , καθώς και σε 

διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα καταπολέμησης της 

εμπορίας ανθρώπων.  

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου Υπουργού, εκ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ορίζονται 

ως σημεία επαφής με το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή εννέα (9) εκπρόσωποι, με 

τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε αναφερόμενο στο παρόν άρθρο 

υπουργείο. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή ορίζεται ακόμη, ως σημείο επαφής, 

ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης με τον 



αναπληρωτή του, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του 

εποπτεύοντα αυτή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θητεία των ανωτέρω 

προσώπων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Επίσης, σημείο επαφής με 

το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή αποτελεί ο εκάστοτε επικεφαλής του Γραφείου 

Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, με τον αναπληρωτή του . 

5. Για τη λειτουργία, την πραγματοποίηση του έργου και την αποτελεσματική 

επιδίωξη του σκοπού του, το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή συνεργάζεται με εθνικούς 

και διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς , με σκοπό τη συμμετοχή και την 

αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και 

άλλων προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν ερευνητικές, 

επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Γραφείου. 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων Υπουργών, από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο 

Υπουργούς, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και 

λειτουργία του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή, τις επιμέρους αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα του προσωπικού του, τη συνεργασία του με τους αναφερόμενους στο 

παρόν άρθρο φορείς, τη σύσταση, λειτουργία και εποπτεία Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων και Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων 

Εμπορίας Ανθρώπων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

 


