ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΡΘΡΟ 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του παρόντος νόμου, που είναι η
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ (όπως ο αριθμός αυτής διορθώθηκε στο ορθό
από το εσφαλμένο 2011/92/ΕΕ και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335 της 17ης Δεκεμβρίου 2011) για την "καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας

και

την

αντικατάσταση

της

απόφασης-πλαίσιο

2004/68/ΔΕΥ

του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", με την οποία θεσπίζονται κανόνες σχετικά με
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της γενετήσιας
εκμετάλλευσης ανηλίκων, την πρόληψη των συγκεκριμένων εγκλημάτων και την
προστασία των θυμάτων. Η εναρμόνιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υφιστάμενες
ρυθμίσεις στους ανωτέρω τομείς, όπως αυτές εμπεριέχονται στον Ποινικό Κώδικα
(άρθρα 8 εδάφιο η΄, 113 παράγραφος 6, 187Β, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος
ανηλίκου, 339, 342, 348Α, 348Β, 349 παράγραφοι 1 και 2, 351 παράγραφος 4, 351Α,
352Α, 352Β), στην Ποινική Δικονομία (άρθρα 59 παράγραφος 4, 226Α, 253Α) και σε
λοιπά νομοθετήματα (ν. 2225/1994, ν. 3064/2002, ν. 3226/2004, ν. 3386/2005, ν.
3500/2006, ν. 3625/2007, ν. 3727/2008, ν. 3811/2009, ν. 4198/2013, ν. 4216/2013,
Π.Δ. 233/2003 κ.ά.), προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες (άρθρο 5
παράγραφος 3, 67 παράγραφος 1, 348Γ ΠΚ).

ΑΡΘΡΟ 2
(Άρθρο 17 παράγραφος 3 της Οδηγίας)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται ενιαία το θέμα εφαρμογής των
ελληνικών ποινικών νόμων στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες
χρησιμοποιούν την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών ως μέσο
τέλεσης, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης, αφού ολοένα πληθαίνουν οι

περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, με τη
ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται μέσω
αυτών, τόπος τέλεσης θεωρείται και η Ελλάδα, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται
πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα.
Η νομοτεχνική αυτή επιλογή κρίθηκε ορθότερη, διότι η μόνη εναλλακτική αυτής
θα ήταν η προσθήκη ειδικής διάταξης σε κάθε κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του
Ποινικού Κώδικα, ώστε να καλύπτεται η δια του διαδικτύου ή άλλου μέσου
επικοινωνίας τέλεση των αντίστοιχων εγκλημάτων. Αυτό όμως θα είχε ως αποτέλεσμα
την

ύπαρξη

πληθώρας,

παρομοίου

περιεχομένου,

διατάξεων

και

εντέλει

την

υποκατάσταση του χαρακτήρα των διατάξεων του Γενικού Μέρους του Ποινικού
Κώδικα.
Η προσθήκη της εν λόγω ρύθμισης αποτελεί υποχρέωση, η οποία προκύπτει από
διάφορα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Οδηγία που
ενσωματώνεται με το παρόν σχέδιο νόμου καθώς και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, για την οποία υφίσταται επίσης υποχρέωση
συμμόρφωσης. Τέλος, μια τέτοια επιλογή εναρμονίζεται και με τις αρχές της καλής
νομοθέτησης.
ΑΡΘΡΟ 3
(Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 8 εδάφιο η’ του Π.Κ. με την εισαγωγή σε
αυτό και των εγκλημάτων των άρθρων 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος
ανηλίκου, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Γ και 349 παράγραφοι 1 και 2, ούτως
ώστε οι ανωτέρω διατάξεις να εναρμονιστούν με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του
άρθρου 17 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ. Τα ανωτέρω εγκλήματα προστίθενται διότι,
στρεφόμενα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του ανηλίκου, συνιστούν, για την
ευρωπαϊκή

έννομη

τάξη,

σοβαρές

παραβιάσεις

θεμελιωδών

δικαιωμάτων

και

ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών (σημείο 1 προοιμίου της Οδηγίας). Για το
λόγο αυτό και προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίωξή τους εντάσσονται στην αρχή
της παγκόσμιας δικαιοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 4
(Άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στο συγκεκριμένο άρθρο του ΠΚ, σε
συμμόρφωση με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας. Διασφαλίζεται η

δυνατότητα επιβολής στον καταδικασθέντα για τις περιλαμβανόμενες στο άρθρο
αξιόποινες πράξεις αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και
ειδικότερα η

δυνατότητα επιβολής προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης

επαγγέλματος αυτού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υποτροπής του
(σημείο 12 και 40 προοιμίου). Η εν λόγω προσθήκη στο άρθρο 67 του ΠΚ λαμβάνει
υπόψη την ήδη υφιστάμενη υποχρέωση

απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος, η

οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α' του ν. 3727/2008.
Αυτή η πρόβλεψη καταλαμβάνει όχι μόνο τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αλλά
και εκείνα για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όλα τα εγκλήματα του 19ου
κεφαλαίου του ειδικού μέρους του ΠΚ, σε αντίθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση, η
οποία εντασσόμενη στον ΠΚ πρέπει να αναφέρει ρητά τα εγκλήματα για τα οποία
εφαρμόζεται ενώ, θέτοντας ως προϋπόθεση την αμετάκλητη καταδίκη για την επιβολή
της

παρεπόμενης

αυτής

ποινής,

διασφαλίζει

το

τεκμήριο

αθωότητας

του

κατηγορουμένου (το οποίο κατοχυρώνεται με το άρθρο 6 παράγραφο 2 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΣΔΑ και το άρθρο 48
παράγραφο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΧΘΔΕΕ). Άλλωστε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος κατά το άρθρο 67 του ΠΚ
αποτελεί παρεπόμενη ποινή, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο και για την
επιβολή της, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απαραίτητη η αμετάκλητη καταδίκη.

ΑΡΘΡΟ 5
(Άρθρο 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η

παράγραφος 6

του άρθρου 113 Π.Κ. ώστε να

περιληφθούν στα προβλεπόμενα από την παράγραφο αυτή και δύο ακόμη εγκλήματα.
Προστίθεται, αφενός το νεοεισαχθέν με το άρθρο 10 του παρόντος σχεδίου νόμου,
έγκλημα των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (άρθρο 348Γ ΠΚ). Όπως είναι
γνωστό η παράγραφος αυτή του άρθρου 113 ΠΚ προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο
παράγραφος 2 του ν.3625/2007 ώστε να

παρέχεται η ευχέρεια καταγγελίας εκ

μέρους του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής που
ανήλικο, και μετά την ενηλικίωσή του.

τελέστηκαν σε βάρος του, όταν

ήταν

Αφετέρου προστίθεται και το έγκλημα του

άρθρου 348Β του ΠΚ, το οποίο προστέθηκε με το ν. 3727/2008 και όπως προκύπτει
και από το προηγούμενο εδάφιο είναι μεταγενέστερο της ρύθμισης του άρθρου 113
παράγραφος 6 του ΠΚ. Για να ληφθεί υπόψη ένα μεταγενέστερο έγκλημα αλλά και ο

χαρακτήρας αυτού, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 19 του προοιμίου της Οδηγίας,
όπου

χαρακτηρίζεται

"ως

απειλή

με

ειδικά

χαρακτηριστικά

στο

πλαίσιο

του

διαδικτύου", το άρθρο αυτό διαφοροποιείται από την πρόβλεψη του άρθρου 15
παράγραφος 2 της Οδηγίας προσθέτοντας και το έγκλημα του άρθρου 348Β του ΠΚ.
Διασφαλίζεται έτσι το ενδεχόμενο της μη παραγραφής των σοβαρών αυτών
εγκλημάτων για το χρόνο που το θύμα είναι ακόμη ανήλικο, οπότε είναι πιθανότερο
να αποτραπεί από την καταγγελία για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την
ευάλωτη ηλικία-θέση του ή τη σχέση του με το δράστη. Η

παρούσα τροποποίηση,

όπως προαναφέρθηκε, ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 της
Οδηγίας, η οποία λαμβάνει υπόψη και τις συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις σύμφωνα με
το σημείο 5 του προοιμίου.
Άρθρο 6
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου
187Β ΠΚ, ώστε και το θύμα των εγκλημάτων των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 349
ΠΚ να μπορεί να τύχει της ευνοϊκής μεταχείρισης που ο νόμος, με τα καλούμενα
μέτρα επιείκειας, παρέχει στα θύματα εγκληματικών οργανώσεων και εγκλημάτων
εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας. Με την παρούσα διάταξη ενσωματώνεται το
άρθρο 14 της Οδηγίας, προκειμένου να μην ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του
ανήλικου θύματος για συγκεκριμένα εγκλήματα, ούτε αυτό να απελαύνεται, όταν η
συμμετοχή του σε εγκληματικές δραστηριότητες ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος
ότι ο ανήλικος υπήρξε θύμα των εγκλημάτων αυτών (αποφυγή δευτερογενούς
θυματοποίησης, σημείο 24 προοιμίου).

Άρθρο 7
(Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 4
εναρμόνιση με το άρθρο 3 παράγραφοι 2
άρθρο

αυτό

συμπεριφορές,

που

του άρθρου 339 ΠΚ σε

και 3 της Οδηγίας. Οι προβλεπόμενες στο

εξαναγκάζουν

ή

εξωθούν

τον

ανήλικο

να

παρακολουθήσει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
βλάβη της ψυχολογικής υγείας του ανηλίκου και πιθανότατα σε πρόκληση κινδύνου
σοβαρής βλάβης της προσωπικότητάς του, αφού θα του δημιουργούσαν μια
παραμορφωμένη εικόνα τόσο για την γενετήσια συμπεριφορά, όσο και για τις

προσωπικές σχέσεις και ειδικά στην περίπτωση που ο ανήλικος γινόταν μάρτυρας
γενετήσιας κακοποίησης. Αυτά επιχείρησε ο νομοθέτης να αντιμετωπίσει με το άρθρο
3 παράγραφος 6 του ν. 3727/2008, με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 4 στο
άρθρο 339 ΠΚ, σε συμφωνία και με τις ρητές προβλέψεις του άρθρου 22 της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2007 για την προστασία των παιδιών
κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία η χώρα μας κύρωσε
με τον ίδιο νόμο. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν άρθρο διαφοροποιούν
την ποινική μεταχείριση του δράστη ανάλογα με το είδος της πράξης γενετήσιου
χαρακτήρα, στην οποία παρίσταται ο ανήλικος. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την
απαξία τέτοιου είδους συμπεριφορών και τις επιπτώσεις τους στο ανήλικο θύμα, για το
αξιόποινο της συμπεριφοράς του δράστη δε λαμβάνεται πλέον υπόψη η ηλικία του
θύματος.
Άρθρο 8
(άρθρα 2, 5 παράγραφος 3 και 9 της Οδηγίας)
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 3 και
4 του άρθρου 348Α του ΠΚ. Ειδικότερα, στην ισχύουσα παράγραφο 2 του άρθρου
348Α του ΠΚ αντικαθίσταται ο όρος "δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με
τη χρήση διαδικτύου" με τον όρο "μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και
επικοινωνιών" τον οποίο χρησιμοποιεί και η Οδηγία στον αντίστοιχο ορισμό για την
παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας και στοιχείο 18 του
προοιμίου). Η αντικατάσταση αυτή διασφαλίζει την υπαγωγή περισσότερων μέσων
στην τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος και καλύπτει κατ’ αυτόν το τρόπο την
εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία συνεχώς παρέχει νέα μέσα και άρα νέους τρόπους
τέλεσης.
Περαιτέρω,

αντικαθίσταται

η

περιέχουσα

τον

ορισμό

του

υλικού

παιδικής

πορνογραφίας παράγραφος 3 του άρθρου 348Α ΠΚ με την προσθήκη σε αυτήν της
φράσης "των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου". Με την
αλλαγή αυτή προσαρμόζεται ο ορισμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας με τον
προβλεπόμενο στην Οδηγία ορισμό (άρθρο 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση ιιι) και
ταυτόχρονα

εξειδικεύεται με την αναφορά στα γεννητικά όργανα ο όρος "της

γενετήσιας διέγερσης" που χρησιμοποιείται στο ίδιο άρθρο. Η χρήση του όρου "του
σώματος εν γένει του ανηλίκου" επιχειρεί να συμπεριλάβει, περιορίζοντας το αξιόποινο
με την αναφορά σε γεννητικά όργανα, και περιπτώσεις απεικόνισης που αναφέρονται
στο σώμα του ανηλίκου και συνεπώς σε μέρη αυτού χωρίς να περιλαμβάνουν τα
γεννητικά

όργανα.

Επιπλέον, με

την αντικατάσταση

της παραγράφου αυτής,

διασφαλίζεται ενιαία διατύπωση και με τον ορισμό των πορνογραφικών παραστάσεων,
ο οποίος περιέχεται στο νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ του ΠΚ, όπως άλλωστε ισχύει και για
τους αντίστοιχους ορισμούς στην Οδηγία (άρθρο 2 περιπτώσεις γ' υποπερίπτωση ιιι
και ε' υποπερίπτωση ιι).
Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ εναρμονίζεται η
ισχύουσα διάταξη με τις τυποποιούμενες στην Οδηγία επιβαρυντικές περιστάσεις
(άρθρο 9). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση β' προστίθεται η έκθεση της ζωής του
ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο, περίσταση προβλεπόμενη από την Οδηγία και εισάγεται
νέα

περίπτωση

γ'

για

την

τυποποίηση

ως

επιβαρυντικής

περίστασης

της

εκμετάλλευσης ορισμένης ιδιότητας από το δράστη ή ορισμένης θέσης του θύματος
(περίπτωση β' άρθρο 9). Οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες
ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα για τον κίνδυνο ζωής αλλά και για τον προσδιορισμό
του κύκλου των προσώπων που εκμεταλλεύονται μια ιδιότητα τους ή μια ιδιαίτερη
κατάσταση του θύματος (άρθρο 342 παράγραφος 2 του ΠΚ). Τέλος, με διορθωτική
παρέμβαση στην ισχύουσα παράγραφο 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ επιχειρείται
ευθυγράμμιση των πλαισίων της απειλούμενης χρηματικής ποινής με τη βαρύτητα της
πράξης. Αυτό επιβάλλεται, διότι υπό την ισχύουσα μορφή το πλαίσιο της χρηματικής
ποινής για το έγκλημα της παραγράφου 2 κυμαίνεται από πενήντα χιλιάδες έως
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ενώ για τη διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ το αντίστοιχο πλαίσιο
δεν μπορεί κατά ανώτατο όριο να ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες ευρώ.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο
348Α ΠΚ προκειμένου να ποινικοποιηθεί η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε υλικό
παιδικής πορνογραφίας, όπως η Οδηγία 2011/93/ΕΕ απαιτεί (άρθρο 5 παράγραφος 3).
Διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ποινικοποιείται γενικά η απλή θέαση αλλά, για τη
στοιχειοθέτηση

του συγκεκριμένου εγκλήματος, απαιτείται

ρητά η

εν γνώσει

απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο υλικό, στοιχείο που προκύπτει από την καταβολή
σχετικού αντιτίμου ή την κατά συνήθεια τέλεση της πράξης, μέσω της τεχνολογίας
των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα κριτήρια αυτά για τη θεμελίωση του
εκούσιου χαρακτήρα της απόκτησης πρόσβασης σε τέτοιο υλικό- και άρα τη
στοιχειοθέτηση αξιόποινης πράξης- απαριθμούνται ενδεικτικά στο σημείο 18 του
προοιμίου της Οδηγίας. Η εθνική μας έννομη τάξη, όταν εισήγαγε στον ΠΚ το άρθρο
348Α, επέλεξε την εισαγωγή του αξιοποίνου της πορνογραφίας, εφόσον αυτή γίνεται
από κερδοσκοπία και αφορά στους ανήλικους, κατά τη ρητή διατύπωση της
εισηγητικής εκθέσεως επί του σχεδίου του μεταγενέστερου ν. 3064/2002 (σημείο 13).

Η θεωρία άλλωστε επισημαίνει ορθά ότι η απλή θέαση

του πορνογραφικού υλικού

π.χ. σε μια οθόνη Η/Υ ή ενός κινητού τηλεφώνου, δεν αποτελεί πραγματική εξουσίαση
επί του υλικού φορέα των ηλεκτρονικών δεδομένων ή επ' αυτού και δε μπορεί να
θεωρείται κατοχή, ενώ ακόμα και το άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή αρχείου που περιέχει (μη εμφανώς) τέτοιο υλικό δε συνιστά κατοχή του, αφού
ακόμη και αν θεωρηθεί πράξη εξουσίασης, δεν καλύπτεται από σχετικό δόλο (βλ.
Μ.Καιάφα- Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ ΞΒ/2012,
σελ. 168-169). Προς επίρρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση
του εγκλήματος που εισάγεται με την παρούσα ρύθμιση και

προς αποφυγή

οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνευτικής εκδοχής, καθώς και σε συμφωνία με την
απορρέουσα από το άρθρο 7 του Συντάγματος αρχή της ορισμένης διατύπωσης των
ποινικών νόμων («…έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να
ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της»), περιέχεται
στην προς εισαγωγή

πέμπτη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ ένας λόγος αποχής

από τη δίωξη της ακούσιας πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Άρθρο 9
(άρθρο 6 παράγραφος

1 της Οδηγίας)

Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η ήδη υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 348Β
ΠΚ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 του κεφαλαίου Α του ν.3727/2008, σε
συμμόρφωση με τις προβλέψεις του άρθρου 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης

του

2007

για

την

προστασία

των

παιδιών

κατά

της

γενετήσιας

εκμετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία κύρωσε η χώρα μας με τον ίδιο νόμο. Η
διάταξη αυτή καλύπτει την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς λόγους, αποδίδεται σε
διεθνές επίπεδο με τον όρο «grooming», και μάλιστα μέσω της χρήσης της σύγχρονης
τεχνολογίας, κυρίως του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, στα οποία οι
ανήλικοι έχουν διαρκώς αυξανόμενη πρόσβαση. Με τις επερχόμενες τροποποιήσεις
τυποποιείται ως αξιόποινη η προσέλκυση ανηλίκου
ενήλικο,

κάτω

των δεκαπέντε ετών από

μέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, χωρίς να

απαιτείται ως αναγκαία η μεσολάβηση και άλλου ενηλίκου, όπως μέχρι τώρα
προέβλεπε η νομοτυπική μορφή της διάταξης. Η προσέλκυση θα πρέπει να γίνεται με
σκοπό την τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α ΠΚ
σε βάρος του ανήλικου, απαιτούνται δηλαδή συγκριμένα σκοπούμενα εγκλήματα και
δεν διευρύνεται γενικά το αξιόποινο, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1 της Οδηγίας (σημείο 19 του προοιμίου). Με τις βελτιώσεις αυτές

συμμορφώνεται η εθνική μας έννομη τάξη τόσο με τις διατάξεις της Οδηγίας, όσο και
με την πρόβλεψη του άρθρου 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μη
ορθή μεταφορά του οποίου είχε επισημανθεί και από τη θεωρία (βλ.

Μ. Καιάφα-

Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ. 170).

Άρθρο 10
(άρθρο 4 παράγραφοι 1,2, 3 και 4 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται νέο άρθρο 348Γ στον Ποινικό Κώδικα προκειμένου
η εθνική έννομη τάξη να εναρμονιστεί με την επιλογή της Οδηγίας για θέσπιση
αξιοποίνου των πράξεων που συνδέονται με πορνογραφικές παραστάσεις. Στα πλαίσια
της ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιχειρεί για σοβαρά αδικήματα (σημείο 6 του
προοιμίου), όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (άρθρο 4 παράγραφοι 5,6,7
της Οδηγίας), η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 3 της Οδηγίας) και η
παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 της Οδηγίας),

η Οδηγία 2011/93/ΕΕ οριοθετεί

εννοιολογικά τις "πορνογραφικές παραστάσεις" και θέτει στο επίκεντρο της έννοιας
αυτών την οργανωμένη απευθείας έκθεση ανηλίκων (είτε σε ζωντανή -"live"παράσταση είτε δια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας- όπως "skype"), η οποία είναι
προορισμένη για ακροατήριο. Περιεχόμενο της έκθεσης αυτής συνιστά η προβολή είτε
ανηλίκου που επιδίδεται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (πραγματικές ή εικονικές),
είτε των γεννητικών οργάνων ή του σώματος αυτού με τρόπο που να προκαλεί
γενετήσια διέγερση. Στην έννοια της οργανωμένης έκθεσης είναι προφανές ότι
εμπίπτει η απευθείας έκθεση του ανηλίκου, η οποία μπορεί να γίνεται είτε ενώπιον
κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόμενης τεχνολογίας, είτε μέσω της
τεχνολογίας αυτής με απευθείας μετάδοση που δεν αποτυπώνεται σε υλικό φορέα
(οπότε και θα συνιστούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας). Συνεπώς, σύμφωνα με τον
ανωτέρω ορισμό, για τη στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος, δεν είναι
απαραίτητη οποιουδήποτε είδους

άμεση προσωπική επικοινωνία του εκτιθέμενου

ανηλίκου με τους θεατές ή των θεατών μεταξύ τους (σημείο 8 του προοιμίου).
Οι τυποποιούμενες με το άρθρο αυτό αξιόποινες συμπεριφορές αφορούν στην
εξώθηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, ή στην παράσυρση του ανηλίκου για συμμετοχή
σε τέτοιου είδους παραστάσεις, στη διοργάνωση αυτών, αλλά και στην εν γνώσει, μετά
από καταβολή αντιτίμου, παρακολούθησή τους. Όταν, για την τέλεση των ανωτέρω
συμπεριφορών, γίνεται χρήση εξαναγκαστικών ή βίαιων μέσων ή επιδιώκεται από
αυτές οικονομικό όφελος, θεσπίζεται στο προς εισαγωγή στον ΠΚ άρθρο επιβαρυντική

περίσταση. Τέλος, για τη διαμόρφωση των πλαισίων της απειλούμενης ποινής
λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο η ηλικία του ανηλίκου κατά το χρόνο τέλεσης της
πράξης, σε συμφωνία τόσο με τα ήδη ισχύοντα στην εθνική έννομη τάξη (339 ΠΚ),
όσο και με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 4 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα, για τη
διαμόρφωση του πλαισίου της απειλούμενης ποινής λαμβάνεται υπόψη η απαξία της
κάθε συμπεριφοράς και η αντίστοιχη με αυτή πρόβλεψη της Οδηγίας, ώστε εκείνος
που παρακολουθεί τέτοια παράσταση να τιμωρείται με φυλάκιση.

ΑΡΘΡΟ 11
(Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Με την παρούσα

ρύθμιση αντικαθίσταται το τέταρτο άρθρο του ν. 3625/2007

προκειμένου να συμπληρωθούν οι ισχύουσες διατάξεις για την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων σε βάρος νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αδικήματα σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας. Η ρύθμιση αυτή
δεν είναι νεοπαγής, καθώς τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία
διατάξεις

ομοίου

περιεχομένου,

σε

εκπλήρωση

διεθνών

συμβατικών

μας

υποχρεώσεων, όπως το άρθρο 41 του ν. 3251/2004 (οργανωμένο έγκλημα), το άρθρο
10 του ν. 3560/2007 (διαφθορά), το άρθρο 51 του ν. 3691/2008 (ξέπλυμα χρήματος)
και το άρθρο 3 του ν. 4198/2013 (εμπορία ανθρώπων).
Κατά το πρότυπο των προαναφερόμενων διατάξεων για την ευθύνη των νομικών
προσώπων, το παρόν άρθρο δεν περιορίζεται στις πράξεις που τελούνται «προς
όφελος» του εμπλεκόμενου νομικού προσώπου (όπως προβλέπεται στην Οδηγία).
Καλύπτει επιπλέον όλες τις περιπτώσεις αδικημάτων που τελέσθηκαν «μέσω ή προς
όφελος ή για λογαριασμό» νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία
εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις περιπτώσεις
αδικημάτων που η τέλεσή τους κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου
ενός τέτοιου προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή της ύπαρξης σκοπού προσπορισμού
οποιουδήποτε οφέλους υπέρ του νομικού προσώπου. Οι διοικητικές κυρώσεις
επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, μπορούν δε να είναι: α)πρόστιμο από 20.000 έως 3.000.000 ευρώ,
β)ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου για χρονικό
διάστημα από ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη ή απαγόρευση άσκησης της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα, γ)αποκλεισμός από
δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, για το
ίδιο χρονικό διάστημα. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση

των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ Α΄ 45). Για
την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της
παράβασης, η έκταση της βλάβης που αυτή προκάλεσε, ο βαθμός της υπαιτιότητας και
η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς και η τυχόν υποτροπή του,
λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων του νόμου για τη διάλυση των σωματείων
(βλ. άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του Συντάγματος και άρθρα 103-105 Α.Κ.), ενώ η
επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο φυσικών προσώπων. Τέλος, οι πιο πάνω
διατάξεις δεν εφαρμόζονται στο Κράτος, στα δημόσια νομικά πρόσωπα κατά την
άσκηση δημόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Το είδος των επιβαλλόμενων σε νομικά πρόσωπα κυρώσεων καθορίζεται σε συμφωνία
με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, αλλά και της βασικής αρχής του ποινικού
συστήματος της χώρας μας, κατά την οποία δεν αναγνωρίζεται ποινική ευθύνη σε
νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 12
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε εναρμόνιση με το άρθρο 14 της Οδηγίας, ώστε να είναι
εφικτή η υπό προϋποθέσεις αναστολή της ποινικής δίωξης και για τα θύματα

των

εγκλημάτων της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και
των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ). Η
προσθήκη των συγκεκριμένων αδικημάτων κρίθηκε απαραίτητη διότι, προκειμένου το
θύμα να κάνει χρήση των προβλεπόμενων στο άρθρο 187Β παράγραφος 3 ΠΚ μέτρων
επιείκειας, θα πρέπει να καταγγείλει το ίδιο τις σε βάρος του τελεσθείσες αξιόποινες
πράξεις. Ειδικά όμως για την ευαίσθητη ηλικία της ανηλικότητας και δεδομένης της
απαξίας των αναφερομένων στο άρθρο 59 παρ. 4 ΚΠΔ εγκλημάτων, η αναβολή της
άσκησης ποινικής δίωξης δεν μπορεί να εξαρτάται από την καταγγελία του παθόντα.
'Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο, ο νομοθέτης με το ν. 3875/2010 (άρθρο πέμπτο
παράγραφος 1) προσέθεσε την παράγραφο 4 στο άρθρο 59 ΚΠΔ, καθιερώνοντας ως
υποχρεωτική

την

αναβολή

της

άσκησης

ποινικής

δίωξης

στις

συγκεκριμένες

περιπτώσεις, σε αντίθεση με το άρθρο 187Β ΠΚ με το οποίο αναγνωρίζεται στον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών η δυνητική ευχέρεια για προσωρινή αποχή από την
ποινική δίωξη.
ΑΡΘΡΟ 13
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 226Α του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε εναρμόνιση με το άρθρο 20 της Οδηγίας.
Ειδικότερα

προστίθενται

προσέλκυσης

παιδιών

στην

για

ήδη

υφιστάμενη

γενετήσιους

λόγους

διάταξη
(άρθρο

τα
348Β

εγκλήματα
ΠΚ)

και

πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), ώστε

της
των
η

προβλεπόμενη δυνατότητα εξέτασης των ανήλικων θυμάτων να παρέχεται και στις
περιπτώσεις των αδικημάτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
Με το παρόν άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα εφαρμογής των ανακριτικών πράξεων
που διαλαμβάνονται στο άρθρο 253Α του ΚΠΔ και στα αναφερόμενα στο παρόν σχέδιο
νόμου εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής
πορνογραφίας, προκειμένου οι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ανωτέρω
αδικημάτων αρχές να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά ερευνητικά εργαλεία. Η
επιλογή αυτή δικαιολογείται από την δυσκολία των παιδιών να καταγγείλουν τις σε
βάρος τους αξιόποινες πράξεις αλλά και από την ανωνυμία των δραστών στο διαδίκτυο
(σημείο 26 του προοιμίου). Επίσης, η απαξία των πράξεων αυτών αλλά και η
σοβαρότητά τους επιτάσσει τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών με τα καταλληλότερα
επιβοηθητικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και
ταχύτερα τα εγκλήματα αυτά και να προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
ευαίσθητη παιδική ηλικία.

ΑΡΘΡΟ 15
(Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας)
Με το άρθρο αυτό επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν.
2225/1994, με την εισαγωγή των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και

εκμετάλλευσης

παιδιών

και

παιδικής

πορνογραφίας,

όπως

αυτά

αναλυτικά

αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, στο εδάφιο α’ του ανωτέρω άρθρου, ούτως
ώστε να καθίσταται δυνατή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και στις
περιπτώσεις τέλεσης των ανωτέρω εγκλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 16
(Άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας)
Με τις πρώτη και τρίτη παραγράφους του παρόντος άρθρου τροποποιούνται η
παράγραφος 1 του άρθρου 12 και το άρθρο 13 του ν. 3064/2002, καθώς και το
άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 233/2003
αντίστοιχα, σε εναρμόνιση με τα

άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας. Συγκεκριμένα

προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις τα εγκλήματα της αποπλάνησης παιδιών
(άρθρο 339 παράγραφοι 1 και 4 ΠΚ), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342
παράγραφοι 1 και 2 ΠΚ), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β
ΠΚ) και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ),
καθώς και το έγκλημα του βιασμού ανηλίκου (άρθρο 336 ΠΚ σε βάρος ανηλίκου),
ώστε τα προβλεπόμενα με το ν. 3064/2002 μέτρα προστασίας των θυμάτων των
αναφερομένων στο νόμο αυτό εγκλημάτων να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των
θυμάτων των προστιθέμενων αδικημάτων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά αφορούν στην
προστασία έννομων αγαθών των θυμάτων εφόσον αυτά απειλούνται από άμεσο
κίνδυνο, στην κοινωνική υποστήριξη των θυμάτων με την παροχή στέγης, διατροφής,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής στήριξης, στη νομική αρωγή των
θυμάτων και στην ένταξή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης, καθώς και στη δυνατότητα αναστολής της απέλασης των αλλοδαπών
θυμάτων και του ασφαλούς και αξιοπρεπούς επαναπατρισμού τους.
Με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 1 του ν.
3386/2005, ομοίως σε εναρμόνιση με τα άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας. Συγκεκριμένα
προστίθενται στην ήδη υφιστάμενη διάταξη για τον ορισμό του θύματος εμπορίας
ανθρώπων και τα θύματα των εγκλημάτων της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339
παράγραφοι 1 και 4 ΠΚ), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 παράγραφοι
1 και 2 ΠΚ), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και
πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), καθώς και το
ανήλικο θύμα βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ), ώστε ο χαρακτηρισμός "θύμα εμπορίας
ανθρώπων" που αποδίδεται με την προβλεπόμενη στο ν. 3386/2005 διαδικασία και

κρίνεται απαραίτητος για την εφαρμογή του νόμου αυτού, να αποδίδεται και στα
θύματα των προστιθέμενων αδικημάτων.
ΑΡΘΡΟ 17
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
Με

την

πρώτη

παράγραφο

του

άρθρου

17

τροποποιούνται

τα

άρθρα

1

παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1 του ν. 3811/2009, με την προσθήκη σε αυτά των
εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής
πορνογραφίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, έτσι
ώστε, σε εναρμόνιση με τη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 της
Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, και τα θύματα των ανωτέρω εγκλημάτων να έχουν πρόσβαση
στα

προβλεπόμενα

από

τον

παραπάνω

νόμο

προγράμματα

αποζημίωσης.

Η

συγκεκριμένη τροποποίηση του ν. 3811/2009 καθίσταται αναγκαία, καθόσον τα
ανωτέρω εγκλήματα μπορεί να τελεστούν χωρίς τη χρήση βίας ή απειλής βίας
(στοιχείο απαραίτητο κατά τη θέσπιση του ν. 3811/2009, όπως άλλωστε προκύπτει
και από τον τίτλο του συγκεκριμένου νόμου: "Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων
βίας από πρόθεση"), αλλά με την εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης του θύματος ή
με την απόσπαση της συναίνεσης του θύματος αυτού ή ακόμα και με τη κατάχρηση
από το δράστη μιας ορισμένης ιδιότητας ή θέσης.
Με τις επόμενες δύο παραγράφους τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις του
άρθρου 1 παράγραφος 3 του ν. 3226/2004 και του άρθρου 173 παράγραφος 5 του
ΚΠολΔ, ώστε να περιλάβουν στον κύκλο των δικαιούχων και τα θύματα των
εγκλημάτων του άρθρου 348Β και του νεοεισαχθέντος άρθρου 348Γ του ΠΚ. Η
προσθήκη αυτή υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας.

ΑΡΘΡΟ 18
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)
Το παρόν άρθρο περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των ιστοσελίδων που
περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία (κατάργηση ιστοσελίδας, προσωρινή
απενεργοποίηση του ονόματος χώρου, φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα). Ο όρος
"διάδοση" δεν είναι ταυτόσημος με τον όρο "περιεχόμενο" (ιστοσελίδας) αφού μία
ιστοσελίδα –“web page”- μπορεί να περιέχει μόνο κατάλογο διευθύνσεων άλλων
ιστοσελίδων που περιέχουν παιδική πορνογραφία.
Η επιβολή των συγκεκριμένων μέτρων γίνεται με κριτήριο του αν η επίμαχη
ιστοσελίδα φιλοξενείται στη Ελλάδα, οπότε επιβάλλεται η

κατάργησή της. Αν όμως

δεν προκύπτει ότι η επίμαχη ιστοσελίδα φιλοξενείται στην Ελλάδα ή όχι, βρίσκεται δε
σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, τότε
επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου. Ενώ, αν η ιστοσελίδα
αυτή δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων
χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, επιβάλλεται η φραγή

της πρόσβασης σε

αυτή.
Επιπρόσθετα, με βάση την ανωτέρω διαβάθμιση επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α)Εάν η ιστοσελίδα φιλοξενείται εντός Ελλάδος και εντοπισθεί ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας -“hosting provider”-, η αρμόδια αρχή διατάσσει την κατάργηση

της

ιστοσελίδας από τον εν λόγω πάροχο. Με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το
πρόβλημα διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας και δεν χρειάζεται η εφαρμογή
άλλων εκ των προβλεπόμενων μέτρων στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Β)Εάν η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται εντός Ελλάδος ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί πού
φιλοξενείται και το όνομα χώρου αυτής -“domain name”- έχει κατάληξη ".gr" ή
ανήκει σε άλλο χώρο που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η απενεργοποίηση ή κατάργηση της ιστοσελίδας μπορεί να
γίνει με απενεργοποίηση ή κατάργηση του ονόματος χώρου. (Η ΕΕΤΤ μέχρι σήμερα,
διαχειρίζεται μόνο τα ονόματα χώρου με κατάληξη ".gr" , σύμφωνα όμως με το άρθρο
12 περίπτωση κδ' του ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ μπορεί να ρυθμίζει και τα θέματα
ονομάτων οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου που θα χορηγηθεί στην Ελλάδα).
Για το λόγο αυτό, η αρμόδια αρχή διατάσσει την κατάργηση του ονόματος χώρου με
κατάληξη ".gr" ή άλλου χώρου που διαχειρίζεται η ΕΕΤΤ. Η συγκριμένη ρύθμιση
μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση ιστοσελίδων που φιλοξενούνται εκτός Ελλάδος,
αλλά τα ονόματα χώρου τα διαχειρίζεται η Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η νομοθεσία
εναρμονίζεται πλήρως με το άρθρο 25 της Οδηγίας, το οποίο ζητά από τα κράτη μέλη
να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων για κατάργηση τέτοιου είδους σελίδων που
φιλοξενούνται εκτός του εδάφους τους (σημείο 47 του προοιμίου).
Γ)Στις περιπτώσεις που η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και το όνομα
χώρου δεν έχει κατάληξη ".gr", το μόνο μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι η φραγή
της πρόσβασης σε αυτή τη σελίδα από χρήστες εντός Ελλάδας.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις της προσωρινής απενεργοποίησης του ονόματος χώρου ή
της φραγής της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής
πορνογραφίας, παρέχεται, με την παρούσα ρύθμιση, δικαίωμα προσφυγής στον
κάτοχο της επίμαχης ιστοσελίδας ή του ονόματος χώρου. Με τον τρόπο αυτό η
νομοθεσία μας εναρμονίζεται με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου

2 του άρθρου 25 της Οδηγίας, που προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής
ειδικά στην περίπτωση λήψης των δύο προαναφερομένων μέτρων ("προσωρινή
απενεργοποίηση του ονόματος χώρου", "φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα").

