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Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προσ τέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). **
Σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 27 34/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) περί
εκδιδομένων με αμοιβή προσ ώπων και άλ λ ων διατάξεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) και την παρ. 9 του άρθρου 11 του
ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αντισ τοίχως, το πισ τοποιητικό που υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι να
κατέχει πρόσ ωπο εκδιδόμενο με αμοιβή, χορηγείται όταν, μεταξύ άλ λ ων, δ ε ν έχει
καταδικασ θεί με αμετάκλ ητη απόφασ η για ανθρωποκτονία από πρόθεσ η (άρθρο 299 ΠΚ),
αποπλ άνησ η παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), διευκόλ υνσ η ακολ ασ ίας άλ λ ων (άρθρο 348 ΠΚ), π ο ρ ν
ο γ ρ α φ ί α α ν η λ ί κ ω ν (άρθρο 348Α ΠΚ),μασ τροπεία (άρθρο 349 ΠΚ), σ ωματεμπορία
(άρθρο 351 ΠΚ), ασ έλ γεια με ανήλ ικο έναντι αμοιβής (άρθρο 351Α ΠΚ), λ ησ τεία (άρθρο 380
ΠΚ) και εκβίασ η (άρθρο 385 ΠΚ), καθώς και για παράβασ η των διατάξεων των νόμων περί
όπλ ων και ναρκωτικών. *** Σύμφωνα, εξάλ λ ου, με την παρ. 6 άρθρου 11 του ν. 3064/2002
(Α΄ 248/15.10.2002) περί καταπολ εμήσ εως της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλ ημάτων κατά
της γενετήσ ιας ελ ευθερίας, της πορνογραφίας ανηλ ίκων και γενικότερα της οικονομικής
εκμετάλ λ ευσ ης της γενετήσ ιας ζωής και περί αρωγής σ τα θύματα των πράξεων αυτών: "Η
έκδοσ η τελ εσ ίδικης καταδικασ τικής απόφασ ης για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 348Α,
349 και 351 του Ποινικού Κώδικα που τελ έσ τηκε σ ε κατάσ τημα ή επιχείρησ η γνωσ τοποιείται,
με μέριμνα της αρμόδιας εισ αγγελ ικής αρχής, σ τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσ α σ ε
ένα μήνα από τη δημοσ ίευσ ή της. Ο τελ ευταίος υποχρεούται μέσ α σ ε ένα μήνα από τη
γνωσ τοποίησ η της απόφασ ης να αφαιρέσ ει την άδεια λ ειτουργίας του κατασ τήματος ή της
επιχείρησ ης όπου τελ έσ τηκε το αδίκημα, για χρονικό διάσ τημα ενός μέχρι τριών ετών, μπορεί
δε, σ υνεκτιμώντας και τις λ οιπές περισ τάσ εις, να επιβάλ ει την ορισ τική αφαίρεσ η της άδειας
λ ειτουργίας ή, αν τέτοια άδεια δεν προβλ έπεται από το νόμο, απαγόρευσ η της άσ κησ ης της
επιχειρηματικής δρασ τηριότητας του κατασ τήματος ή της επιχείρησ ης. Μέχρις εκδόσ εως της
τελ εσ ίδικης απόφασ ης, απαγόρευσ η λ ειτουργίας μπορεί προσ ωρινά να επιβλ ηθεί υπό τις
παραπάνω προϋποθέσ εις και με την ίδια διαδικασ ία αμέσ ως μετά την άσ κησ η ποινικής
δίωξης". - To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικατασ τάθηκε με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου
του ν. 3625/2007 ΦΕΚ Α 290/24.12.2007 . ===================================
- Η περ. α της παρ. 4 τίθεται όπως αντικατασ τάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 3 του ν.
37 27 /2008 (Α΄ 257 /18.12.2008). - Το εντός " " πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 4 τίθεται
όπως αντικατασ τάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 37 27 /2008 (Α΄ 257 /18.12.2008).

Κείμεν ο Αρθρου
«1. Όποιος με πρόθεσ η παράγει, διανέμει, δημοσ ιεύει, επιδεικνύει, εισ άγει σ την Επικράτεια ή
εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσ φέρει, πωλ εί ή με άλ λ ον τρόπο δια θέτει, αγοράζει,
προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλ ικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει
πλ ηροφορίες σ χετικά με την τέλ εσ η των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλ άκισ η
τουλ άχισ τον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλ ιάδων έως εκατό χιλ ιάδων ευρώ.
2. Όποιος με πρόθεσ η παράγει, προσ φέρει, πωλ εί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει,
διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλ ικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει
πλ ηροφορίες σ χετικά με την τέλ εσ η των παραπάνω πράξεων δια σ υσ τήματος ηλ εκτρονικού
υπολ ογισ τή ή με τη χρήσ η διαδικτύου, τιμωρείται με φυλ άκισ η τουλ άχισ τον δύο ετών και
χρηματική ποινή πενήντα χιλ ιάδων έως τριακοσ ίων χιλ ιάδων ευρώ.
3. Υ λ ικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, σ υνισ τά
η αναπαράσ τασ η ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωσ η σ ε ηλ εκτρονικό ή άλ λ ο υλ ικό φορέα
του σ ώματος ή μέρους του σ ώματος ανηλ ίκου, κατά τρόπο που προδήλ ως προκαλ εί
γενετήσ ια διέγερσ η, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασ ελ γούς πράξης που διενεργείται
από ή με ανήλ ικο.
4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών

και χρηματική ποινή πενήντα χιλ ιάδων έως εκατό χιλ ιάδων ευρώ: «α. αν τελ έσ θηκαν κατ'
επάγγελ μα ή κατά σ υνήθεια».
«β. αν η παραγωγή του υλ ικού της παιδικής πορνογραφίας σ υνδέεται με την εκμετάλ λ ευσ η
της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασ θένειας ή σ ωματικής δυσ λ ειτουργίας λ όγω
οργανικής νόσ ου ανηλ ίκου ή με την άσ κησ η ή απειλ ή χρήσ ης βίας ανηλ ίκου ή με τη
χρησ ιμοποίησ η ανηλ ίκου που δεν έχει σ υμπλ ηρώσ ει το δέκατο πέμπτο έτος». Αν η πράξη της
περίπτωσ ης β' είχε ως αποτέλ εσ μα τη βαριά σ ωματική βλ άβη του παθόντος, επιβάλ λ εται
κάθειρξη τουλ άχισ τον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλ ιάδων έως πεντακοσ ίων
χιλ ιάδων ευρώ αν δε αυτή είχε ως αποτέλ εσ μα το θάνατο, επιβάλ λ εται ισ όβια κάθειρξη.».

