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

ΑΡΘΡΟ 1
Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την
Οδηγία 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος
τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται
πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής
τους.»

ΑΡΘΡΟ 3
Το εδάφιο η’ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωματεμπορίας, διενέργειας
ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος
ανηλίκου, βιασμού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, σε βάρος ανηλίκου, αποπλάνησης
παιδιών,

κατάχρησης

ανηλίκων

σε

ασέλγεια

σε

βαθμό

κακουργήματος,

πορνογραφίας ανηλίκων, πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, μαστροπείας σε

βάρος ανηλίκου ή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής». 4
παράγραφοι 1 έως και 4, 5 παράγραφος 3, 6 παράγραφος 1, και 1 της
Οδηγίας)
ΑΡΘΡΟ 4
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των
άρθρων 336, 339, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που τελέσθηκε σε βάρος
ανηλίκου,

το

δικαστήριο

μπορεί

να

επιβάλει

στον καταδικασμένο

την

απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή
περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός έως
πέντε ετών.»
ΑΡΘΡΟ 5
Η παράγραφος 6 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα
323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349,
351, 351Α, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την
ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για
πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»
ΑΡΘΡΟ 6
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β του Ποινικού Κώδικα
αντικαθίστανται ως εξής:
«3.Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από
εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α,
348Α, 348Β, 348Γ, 349 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, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 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 των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351 ή 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.»
ΑΡΘΡΟ 7
Η παράγραφος 4 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο να γίνει μάρτυρας συνουσίας ή άλλης
γενετήσιας πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ακόμα κι αν
ο ανήλικος δεν συμμετέχει σε αυτές. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
τιμωρείται

η πράξη του προηγούμενου εδαφίου όταν ο ανήλικος γίνεται

μάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης.»

ΑΡΘΡΟ 8
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4

του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα

αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο
διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής
πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω
πράξεων, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων
παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση,
σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν
γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση,
καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή
με ανήλικο.
4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη
μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ:
α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την
εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της
σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή
απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής
πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα από
τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' έως και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου
342 πρόσωπα. Αν η πράξη των περιπτώσεων β' ή γ' είχε ως αποτέλεσμα τη
βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ,
αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα

προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο ή ενεργώντας κατά
συνήθεια, αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου
απέκτησε ακουσίως πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δεν κινείται
ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του
εισαγγελέα πλημμελειοδικών.»

ΑΡΘΡΟ 9
Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας,
προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει
αυτόν ή τρίτον,

με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικημάτων των

άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται
από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα
χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ».

ΑΡΘΡΟ 10
Μετά το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 348Γ ως
εξής:
«Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων
1. Όποιος εξωθεί ή

παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετέχει σε

πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και
μέχρι τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και δ)αν ο παθών
συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος
εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική
παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται στις περιπτώσεις α' και
β' του προηγούμενου εδαφίου με φυλάκιση τουλάχιστον

δύο ετών και στις

περιπτώσεις γ' και δ' με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Η τέλεση των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου με τη χρήση
εξαναγκασμού ή βίας ή απειλής προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε
πορνογραφικές παραστάσεις ή η επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές,
συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
3.

Πορνογραφική

παράσταση,

κατά

την

έννοια

των

προηγουμένων

παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για
ακροατήριο, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και
επικοινωνιών:
α)ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου
χαρακτήρα ή
β)των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο
που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.»

ΑΡΘΡΟ 11
Το άρθρο τέταρτο του ν. 3625/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 336, 338, 343, 345, 346, 347 ή 349,
εφόσον ο παθών είναι ανήλικος, ή των άρθρων 323Α παράγραφος 4 εδάφιο α,
324, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 351
παράγραφος 4 εδάφιο α’ και 351Α του Ποινικού Κώδικα, 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 20.000 έως 3.000.000 ευρώ,
β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του για χρονικό διάστημα από
ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη 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 του νομικού προσώπου
οι κυρώσεις των στοιχείων β’ και γ’ μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα και
εφόσον πρόκειται περί σωματείων ή ενώσεων προσώπων μπορεί να επιβληθεί η
διάλυσή τους όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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 στην ίδια
ως άνω παράγραφο, μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού
προσώπου, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι
ακόλουθες κυρώσεις:
α. διοικητικό πρόστιμο από 10.000-1.000.000 ευρώ,
β. οι προβλεπόμενες στα στοιχεία

β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου

κυρώσεις για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) 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 κάποια από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο
1 αξιόποινες πράξεις, που τελέστηκε από πρόσωπο αναφερόμενο στις
παραγράφους 1 και 2 και προκειμένου να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη στο
άρθρο αυτό διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι εισαγγελικές αρχές
ενημερώνουν αμέσως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και αποστέλλουν σ’ αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.
5. Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του παραπεφθέντος οι κατά τα
ανωτέρω αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ανακαλούνται.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στο Κράτος,
στους φορείς δημόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 12
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης
εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης
ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή άλλων
εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για άλλο πρόσωπο, της
παράνομης εργασίας και της πορνείας που φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα

εγκλήματος των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του
ν. 3386/2005, εξαιτίας της σε βάρος του συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω
πράξεων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση ή
την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω
ενέργεια κατά του θύματος έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που
τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»
ΑΡΘΡΟ 13
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, 348Β, 348Γ,
349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, 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 έλλειψής τους,
ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
άρθρων 204-208. Η εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος διενεργείται
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους και
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό και με όσο το δυνατόν περιορισμένο
αριθμό συνεντεύξεων».
ΑΡΘΡΟ 14
1. Ο τίτλος του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων, τρομοκρατικών πράξεων,
εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και εγκλημάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
ανηλίκων.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 253Α 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, 336, 337 παράγραφος 6,
339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 351 και
351Α 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 των πράξεων των άρθρων 187Α, 323Α,
336, 337 παράγραφος 6, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2,
348Α, 348Β, 348Γ, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα,
β) αν η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των
τρομοκρατικών πράξεων του άρθρου 187Α ή των πράξεων των άρθρων 187Α,
323Α, 336, 337 παράγραφος 6, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και
2, 348Α, 348Β, 348Γ, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα είναι διαφορετικά
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής».

ΑΡΘΡΟ 15
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,
187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ.2, 236 παρ.2, 237 παρ.2 και 3β’,
264 περ. β’ και γ’, 270, 272, 275 περ. β’, 291 παρ. 1 περ. β’ και γ’, 299, 322,
323A. παρ.1, 2, 4, 5 και 6, 324 παρ. 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1
σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 περ. α’ και β’, 342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ. 5,
348Γ παρ. 1 περ. α' και β', 349 παρ. 1 και 2, 351 παρ.1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1
περ. α' και β' και 3, 374, 380, 385 παρ.1 περ. α’ και β’ του Ποινικού Κώδικα.
β)τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 46, 47, 59, 140 και
144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013.
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ’ του ν.2960/2001.
στ)το άρθρο 3 περίπτωση ιε’ του ν.3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο
δεύτερο του ν. 2656/1998,

ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α’, β’ και γ’ του ν. 3691/2008,
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 1 περ. γ' και 4 του άρθρου 339, της παραγράφου 3 του άρθρου
342, του άρθρου 348, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 348Α, του άρθρου
348Β, της παραγράφου 1 περ. γ' και δ' του άρθρου 348Γ και της παραγράφου 1
περ. γ' του άρθρου 351Α του Ποινικού Κώδικα».
ΑΡΘΡΟ 16
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3064/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ανήλικο θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 339
παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και
351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν.
3386/2005 (ΦΕΚ 212Α) παρέχεται προστασία, η οποία αφορά ιδίως την
προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής και
γενετήσιας ελευθερίας τους, αν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τα αγαθά αυτά.
β. Το άρθρο 13 του ν. 3064/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και είναι θύματα των
εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342
παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 κα 88 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ
212Α), επαναπατρίζονται χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά τους με ασφαλή τρόπο,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου. Το προηγούμενο
εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση του εγκλήματος του άρθρου 336 του
Ποινικού Κώδικα, όταν το θύμα είναι ανήλικος. Για τον επαναπατρισμό των

ανηλίκων θυμάτων

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα

Ανηλίκων, ύστερα από έκθεση του Επιμελητή Ανηλίκων.»
2. Οι παράγραφοι 1 εδάφιο ι και 2 εδάφιο α του άρθρου 1 του ν. 3386/2005
αντικαθίστανται ως εξής:
«1.ι.Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα
εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1
και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α του
Ποινικού Κώδικα, πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό, όσο και εκείνο σε βάρος
του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία
κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα
νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο,
είναι το θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα όταν αυτό
είναι ανήλικος.
2.α. Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων», όπως ορίζεται στην
περίπτωση ι' της προηγούμενης παραγράφου, αποδίδεται με Πράξη του
αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής
δίωξης για έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 336, 339
παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και
351Α του Ποινικού Κώδικα, όσο και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από
αυτά τα αδικήματα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω
Πράξης

απαιτείται

έγγραφη

γνωμοδότηση,

που

συντάσσεται

από

δύο

επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι
οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των
άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή σε ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή
σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους από
το Κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται και όταν το θύμα
δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω
Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το θύμα δεν

συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας
του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσης του ή οπουδήποτε
αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιμετωπίζουν άμεσο
κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρόσωπα.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 το Π.Δ. 233/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ανήλικο θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 339
παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 και
351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν.
3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), (εφεξής αποκαλούμενα "θύματα"), παρέχεται προστασία
και αρωγή, κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002, καθώς και κατά τα οριζόμενα
στο παρόν Διάταγμα.»

ΑΡΘΡΟ 17
1. α. 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 323,
323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ,
349, 351 και 351Α, καθώς και του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα όταν το θύμα
είναι ανήλικος.
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 336
σε βάρος ανηλίκου, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α,
348Β, 348Γ, 349, 351 και 351Α 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».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις
τους είναι και τα θύματα των εγκληματικών πράξεων που προβλέπονται στα
άρθρα 323, 323Α, 323Β εδάφιο α', 324,339, 342, 348Α, 351, 351Α του Ποινικού
Κώδικα και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005, καθώς
και τα ανήλικα θύματα των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 336, 338,
343, 345, 346, 347, 348, 348Β, 348Γ και 349 του Ποινικού Κώδικα.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 173 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίστανται ως
εξής:
«5. Στις υποθέσεις που αφορούν σε ενήλικο θύμα των εγκλημάτων που ορίζονται
στα άρθρα 323, 323Α και 351 του Π.Κ. ή σε ανήλικο θύμα των πράξεων που
αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο α', 324, 336, 338, 339, 342,
343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 , 351 και 351Α του Π.Κ. , ο
εναγόμενος προκαταβάλλει τα κατά την κρίση του δικαστή έξοδα και τέλη του
ενάγοντος (θύματος) έως το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.»

ΑΡΘΡΟ 18
1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών,
εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η κατάργηση ιστοσελίδας, η
οποία φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής
πορνογραφίας. Η διάταξη αυτή πρέπει να

είναι ειδικώς και πλήρως

αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας της εν λόγω
ιστοσελίδας και εκτελείται αμέσως.
2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή εισαγγελέα εφετών, εάν η
υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η προσωρινή απενεργοποίηση του
ονόματος χώρου, για διάστημα δύο (2) μηνών, σε περίπτωση που δεν μπορεί να

διαπιστωθεί εάν η ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής
πορνογραφίας, φιλοξενείται στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και βρίσκεται σε χώρο
ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας
προθεσμίας, μπορεί ο κάτοχος του ονόματος χώρου να ασκήσει προσφυγή
ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της
εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, ο οποίος αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών επί της εκ νέου ενεργοποίησης του ονόματος χώρου ή της οριστικής
κατάργησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το
όνομα χώρου καταργείται. Οι ανωτέρω διατάξεις πρέπει να είναι ειδικώς και
πλήρως αιτιολογημένες, κοινοποιούνται στον κάτοχο του ονόματος χώρου και
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και
εκτελούνται αμέσως.
3. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών,
εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η φραγή της πρόσβασης σε
ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, η οποία δεν
φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο που έχει χορηγηθεί
στην Ελλάδα.

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί

να ασκήσει προσφυγή

ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της
εισαγγελίας

εφετών

αντίστοιχα,

εντός

προθεσμίας

δύο

(2)

μηνών.

Ο

προϊστάμενος της αρμόδιας εισαγγελίας αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την κατάθεση της προσφυγής. Οι εισαγγελικές διατάξεις πρέπει να
είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον κάτοχο της
ιστοσελίδας εφόσον έχει εντοπισθεί και στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί τις
ανωτέρω διατάξεις στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και
ζητά την άμεση εφαρμογή τους και την ενημέρωση των χρηστών. Πάροχοι
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο νοούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που
τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τον ν.4070/2012 για την παροχή υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

