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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4411
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και
του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με
την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και
ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω
Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και
την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο που
υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2001
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής αναφορικά με την
ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής
φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 2003, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην
αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην
ελληνική έχει ως εξής:
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αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, προς όφελος
ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση μέσα στα χρονικά όρια
τασσόμενης προθεσμίας με προειδοποίηση επιβολής
προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης,
β) διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 1.000.000
ευρώ,
γ) οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ 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 υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης,
ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του
νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων και η τυχόν
υποτροπή τους.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική
ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων σε αυτές φυσικών προσώπων. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς
προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων του
νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων 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 σε αυτόν
αντίγραφα της δικογραφίας.
5. Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του παραπεφθέντος οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις επιβολής
διοικητικών κυρώσεων ανακαλούνται.
6. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν
εφαρμόζονται στο κράτος, στους φορείς δημόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
χωρίς αυτό να επηρεάζει την εφαρμογή των ισχυουσών
κάθε φορά διατάξεων περί αστικής, πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης.
Άρθρο πέμπτο
Δήλωση κατ΄ άρθρο 27 της Σύμβασης
Η Ελληνική Δημοκρατία ορίζει ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
27 της Σύμβασης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο έκτο
Δήλωση κατ’ άρθρο 35 της Σύμβασης
και 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας
Η Ελληνική Δημοκρατία ορίζει ως σημείο επαφής για
την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 35 της Σύμ-
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βασης «Δίκτυο 24/7» και του άρθρου 13 παράγραφος 1
της Οδηγίας τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την εποπτεία Εισαγγελέα Εφετών.
Άρθρο έβδομο
Δήλωση κατ’ άρθρο 42 της Σύμβασης
Η Ελληνική Δημοκρατία διατυπώνει, κατά το άρθρο 42
της Σύμβασης, τις ακόλουθες επιφυλάξεις:
1. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 20 της Σύμβασης λαμβάνονται μόνο σε εγκλήματα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 21 της Σύμβασης.
2. Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης αιτήματος δικαστικής συνδρομής,
δυνάμει του άρθρου 29 της Σύμβασης, σε περιπτώσεις
έλλειψης του όρου του διττού αξιοποίνου.
Άρθρο όγδοο
Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των
ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί
μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των
πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις
δύο ποινές.
2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από
τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη
πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της
ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’
αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο
χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης
ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την
αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου
εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των
πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί
πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις
που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν
θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή
των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
στις υποθέσεις αυτές.
5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και
η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142,
149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β΄, 158 παράγραφοι
1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2,
166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ.
1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και
2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και
2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1
περιπτώσεις β΄ και γ΄, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ.
3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου,
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375 παρ. 1 εδάφιο α΄, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς
εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι
1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2,
403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β΄ του N. 2168/1993,
γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986,
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000,
ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄ και θ΄ εδάφιο
α΄ του N. 3691/2008,
στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003,
ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,
η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,
θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44
του N. 3959/2011,
ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976,
ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999,
ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του N. 3028/2002,
ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,
ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006,
ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/
2010,
ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,
ιζ) του N. 927/1979.
Άρθρο ένατο
Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν
επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές
αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται
και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς
δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για
την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε
σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6)
μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς
εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη
μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη
καταδίκη για τη νέα πράξη.
2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των
ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από
το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που
αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237,
242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και των νόμων 927/1979 (Α΄ 139) και 3304/2005
(Α΄ 16).
Άρθρο δέκατο
Ρυθμίσεις για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
N. 3689/2008 τροποποιείται ως εξής:
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«Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο
όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις
γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό
στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε γραπτές
δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις, με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση:
α) για το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας
πέντε δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης
γλώσσας πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από
τα υπόλοιπα τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1). Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα
των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα
των συντελεστών βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει
αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία».
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 17
παρ. 1, 19 παρ. 1, 20 παρ. 1, 22 παρ. 1, 23 παρ. 2, 25 παρ.
2 και 27 παρ. 1 του N. 3689/2008 (Α΄ 164), η κατάρτιση
των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι προέρχονται από το διαγωνισμό του
έτους 2016 που έχει προκηρυχθεί με την 4636/29.1.2016
(Γ΄ 56) κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών (22η εκπαιδευτική σειρά), αρχίζει δέκα (10) ημέρες από την επομένη
της κύρωσης του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
από την επιτροπή του διαγωνισμού και περατώνεται
την 10η Σεπτεμβρίου 2017. Για τους εκπαιδευομένους
της 22ης εκπαιδευτικής σειράς η κατάρτιση αρχίζει με
τα αντικείμενα του, κατά το άρθρο 20 του N. 3689/2008
όπως ισχύει, δευτέρου σταδίου το οποίο διαρκεί έως
την 15η Ιανουαρίου 2017. Κατά το στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν μέρος της κατάρτισής
τους στα δικαστικά καταστήματα, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα. Η
επίβλεψη της κατάρτισης στα δικαστικά καταστήματα
ανατίθεται σε προέδρους πρωτοδικών που υπηρετούν
στα οικεία πρωτοδικεία της Θεσσαλονίκης και οι οποίοι
επιλέγονται από το Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και γνώμη
των Διοικήσεων των εν λόγω πρωτοδικείων, έχουν δε
την ευθύνη της άσκησης των εκπαιδευομένων και κατά
το στάδιο της πρακτικής άσκησης στα δικαστήρια που
ακολουθεί, όπως περιγράφεται στο άρθρο 25 του N.
3689/2008. Οι πρόεδροι πρωτοδικών μεριμνούν για την
παρακολούθηση διασκέψεων από τους εκπαιδευόμενους, αναθέτουν σε αυτούς δικογραφίες και συνεργάζονται για την επεξεργασία τους, καθώς και για τη σύνταξη
σχεδίων αποφάσεων. Με το πέρας του σταδίου αυτού, οι
πρόεδροι πρωτοδικών υποβάλουν στη Διεύθυνση της
Σχολής έκθεση σχετική με τη δραστηριότητα και την
απόδοση των εκπαιδευομένων, η οποία τίθεται υπόψη
των διδασκόντων προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά
τη βαθμολόγηση των μαθημάτων.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται στο Μέρος
Πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 36 παρ. 4 και 11 παρ. 2 αυτών αντίστοιχα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Εξωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

dasarxeio.com

