
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4556 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο 
τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιω-

δών Ελευθεριών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. I του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο αριθμ. 15, το 
οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευ-
θεριών, της 24ης Ιουνίου 2013, που υπογράφηκε από την 
Ελλάδα στις 2 Μαρτίου 2017, το κείμενο του οποίου, σε 
πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελλη-
νική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Πρωτόκολλο αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη 
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών.

Στρασβούργο, 24.06.2013
Προοίμιο
Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα 

άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπεγράφη στη Ρώμη στις 
4 Νοεμβρίου 1950 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβα-
ση»), τα οποία υπογράφουν το παρόν:

Έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε στη Δι-
άσκεψη Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μπράιτον στις 19 και 20 Απριλίου 2012, 
καθώς επίσης τις Διακηρύξεις που υιοθετήθηκαν στις Δι-
ασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιντερλάκεν στις 
18 και 19 Φεβρουαρίου 2010 και στη Σμύρνη στις 26 και 
27 Απριλίου 2011.

Έχοντας υπόψη τη Γνωμοδότηση αριθμ. 283 (2013) 
που υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 26 Απριλίου 2013.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(εφεξής αναφερόμενο ως «το Δικαστήριο») θα μπορέ-
σει να συνεχίσει να διαδραματίζει τον εξέχοντα ρόλο του 
στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Ευρώπη, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Στο τέλος του προοιμίου στη Σύμβαση, προστίθε-
ται νέα παράγραφος, ως εξής: «Επιβεβαιώνοντας ότι τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, έχουν την πρωταρχική ευθύνη να δι-
ασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που καθο-
ρίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Πρωτόκολλα 
σε αυτήν και ότι, πράττοντας αυτό, απολαμβάνουν ένα 
περιθώριο εκτίμησης, υπό την εποπτική δικαιοδοσία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
που εγκαθιδρύεται από την παρούσα Σύμβαση,».

Άρθρο 2

1. Στο άρθρο 21 της Σύμβασης, τίθεται νέα παράγρα-
φος 2, ως εξής:

«Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 
65 ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο κατάλο-
γος τριών υποψηφίων έχει ζητηθεί από την Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22.».

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 21 της Σύμβα-
σης αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
21 αντίστοιχα.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 της Σύμβασης καταρ-
γείται. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 αναριθμού-
νται σε παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 30 της Σύμβασης, η φράση «εφόσον δεν 
αντιτίθεται ένας από τους διαδίκους» διαγράφεται.

Άρθρο 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 της Σύμβασης, η 
φράση «εντός προθεσμίας έξι μηνών» αντικαθίστανται 
από τη φράση «εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών».

Άρθρο 5

Στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 35 της Σύμβασης, η φράση «και υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν μπορεί να απορριφθεί για τον λόγο αυτό 
καμία υπόθεση η οποία δεν έχει εξεταστεί δεόντως από 
εσωτερικό δικαστήριο» διαγράφεται.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6

1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή 
από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση, τα 
οποία μπορούν να εκφράσουν την συγκατάθεσή τους 
να δεσμεύονται από αυτό με:

α. υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδο-
χής ή έγκρισης, ή

β. υπογραφή με την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής 
ή έγκρισης η οποία ακολουθείται από επικύρωση, απο-
δοχή ή έγκριση.

2. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κα-
τατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

Άρθρο 7

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέ-
ρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση μίας περι-
όδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 
όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση θα 
έχουν εκφράσει την συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται 
από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 6.

Άρθρο 8

1. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το άρθρο 2 του 
παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται μόνο σε υποψή-
φιους εγγεγραμμένους σε καταλόγους που υποβάλλονται 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση από τα Υψηλά Συμβαλ-
λόμενα Μέρη δυνάμει του άρθρου 22 της Σύμβασης μετά 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Η τροποποίηση που εισάγεται με το άρθρο 3 του 
παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται σε οιαδήπο-
τε εκκρεμή υπόθεση στην οποία ένας από τους διαδί-
κους έχει αντιταχθεί, πριν από την ημερομηνία θέσεως 
σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, σε πρόταση Τμήμα-
τος του Δικαστηρίου να παραιτηθεί υπέρ του Τμήματος 
Ευρείας Συνθέσεως.

3. Το άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου τίθεται σε 
ισχύ μετά την παρέλευση μίας περιόδου έξι μηνών από 
την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτο-
κόλλου. Το άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν 
εφαρμόζεται σε προσφυγές αναφορικά με τις οποίες η 
τελεσιδικία της εσωτερικής απόφασης κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 της Συνθήκης επήλ-
θε πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του άρθρου 
4 του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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4. Όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία της θέσεως του σε 
ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Άρθρο 9

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης και στα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα
Μέρη της Σύμβασης:

α. κάθε υπογραφή,
β. την κατάθεση οιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης, 

αποδοχής ή έγκρισης,
γ. την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρω-

τοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 7 και

δ. οιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνω-
ση που σχετίζεται με το παρόν Πρωτόκολλο.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεό-
ντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το πα-
ρόν Πρωτόκολλο.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις 24 Ιουνίου 2013, στην 
Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, με τα δύο κείμενα να 
είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο αντίτυπο, το οποίο 
θα κατατεθεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης δι-
αβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος μέλος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και στα άλλα Υψηλά Συμ-
βαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση.
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλ-
λου που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 αυτού.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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