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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4451 Παρασκεσή, 4 Ιοσλίοσ 2014 681 

      

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΑΝΑΘΔΧΡΔΗ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ 

ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΧΝ 

 

1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

ΜΔΡΟ I 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

2. Δξκελεία.  

3. θνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

4.  Αξρέο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

5.  Πεδίν εθαξκνγήο. 

 ΜΔΡΟ ΗΗ   

ΠΟΗΝΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ 

 

6.  εμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ. 

7.  εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ. 

8.  Παηδηθή πνξλνγξαθία. 

9.  Άγξα παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο. 

10.  Πξνβνιή επθαηξηψλ θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ εηο βάξνο παηδηψλ. 

11.  Ηζηφηνπνη πνπ πεξηέρνπλ ή δηαδίδνπλ παηδηθή πνξλνγξαθία. 

 



682 

 
12.  πλαηλεηηθέο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ παηδηψλ ή κεηαμχ παηδηνχ θαη ελήιηθα , φπνπ ε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ 

ησλ δχν δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα ή ζηα πιαίζηα γάκνπ. 

13.  Δπζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

14.  Δπηπξφζζεηεο πνηλέο ή θπξψζεηο θαηά λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

15.  Τπνθίλεζε, ζπλέξγηα θαη απφπεηξα δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

16.  Γελεζηνπξγά αδηθήκαηα θαη δήκεπζε πξντφλησλ αδηθεκάησλ. 

17.  Δπέθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ. 

18.  Απνθιεηζκφο νξηζκέλσλ ππεξαζπίζεσλ. 

19.  Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

20. Μεηαρείξηζε παηδηψλ ζπηψλ. 

21.  Δληζρπηηθή καξηπξία θαη άκεζε θαηαγγειία απνδεθηή σο καξηπξία. 

22.  Σήξεζε Αξρείνπ θαη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο. 

23.  Γηάξθεηα ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο. 

24.  Μέζνδνο εηδνπνίεζεο. 

25. Αλαζεψξεζε επ’ αφξηζηνλ ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο. 

26. Λήςε ηεο απφθαζεο απφ ην δηθαζηήξην θαη ελεκέξσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο. 

27. Γηθαίσκα ηνπ θαηαδηθαζζέληνο γηα ππνβνιή αίηεζεο αλαζεψξεζεο. 

28.   Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 
 

29. Δπηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηληθή έξεπλα θαη δίσμε ησλ αδηθεκάησλ. 

30. Αλαθνξά ππνςίαο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη πξνψζεζε θαηαγγειίαο. 

 

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ -  ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

ΘΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

 

31. Τπνρξεψζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηα κέηξα ζπλδξνκήο, ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ. 

32. Γηάηαγκα απνκάθξπλζεο ζχκαηνο. 

33. Πξνζσξηλφ δηάηαγκα απνθιεηζκνχ ππφπηνπ ή απνκάθξπλζεο ζχκαηνο. 

34. Γηάηαγκα απνθιεηζκνχ. 

35. Πξνζηαζία ζπκάησλ απφ πνηληθνπνίεζε. 

36. Γηθαίσκα ιήςεο πιεξνθνξηψλ. 

37. Δγγπήζεηο επηθνηλσλίαο θαη δηθαίσκα ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο . 

38.   Πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κε βάζε ην ρέδην Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ θαη 

πλεξγαηψλ ηεο Γηθαηνζχλεο.  

39. Γηθαίσκα ζχκαηνο γηα απνδεκηψζεηο. 

40. Γηθαίσκα ζε  λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη λνκηθή εθπξνζψπεζε γηα άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε  απνδεκίσζε.   

41. Θχκαηα πνπ δηακέλνπλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

42. Πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  

43. Οπηηθνγξαθεκέλε θαηάζεζε παηδηνχ.  

44. Γίθε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

  

 



683 

 

ΜΔΡΟ ΗV 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ 

45. ηήξημε ησλ ζπκάησλ. 

46. Ίδξπζε Σακείνπ ηήξημεο Θπκάησλ. 

 ΜΔΡΟ V 
ΑΡΥΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΣΑΓΗΚΑΘΔΝΣΧΝ ΓΗΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΦΤΖ ΚΑΣΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

  

47. Ίδξπζε Αξρήο Δπνπηείαο. 

48. Λεηηνπξγία ηεο Αξρήο Δπνπηείαο 

49. Γξακκαηέαο ηεο Αξρήο Δπνπηείαο. 

50. Γηθαηνδνζία ηεο Αξρήο Δπνπηείαο. 

51. Αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο Δπνπηείαο. 

 ΜΔΡΟ VΗ  

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

52. Πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα παξέκβαζεο. 

53. Αίηεζε γηα έθδνζε δηαηάγκαηνο παξαπνκπήο ζε επνπηεία. 

54. Δθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επαθή ηνπο κε παηδηά ή ζχκαηα. 

55. Δθπαίδεπζε γηα παηδηά. 

56. Πξφιεςε θαη ελεκέξσζε. 

 ΜΔΡΟ VΗI 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

57. Καλνληζκνί θαη δηαηάγκαηα. 

58.   Καηάξγεζε Νφκσλ.  
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                                                                                                                                                                           Ν. 91(Ι)/2014 

Ο πεπί ηηρ Ππόλητηρ και ηηρ Καηαπολέμηζηρ ηηρ Σεξοςαλικήρ Κακοποίηζηρ, ηηρ Σεξοςαλικήρ 
Εκμεηάλλεςζηρ Παιδιών και ηηρ Παιδικήρ Ποπνογπαθίαρ Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 
Αξηζκφο 91(Η) ηνπ 2014 

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΑΝΑΘΔΧΡΔΗ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ  
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 82, 
22.3.2001, ζ.1. 

«Απφθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαξηίνπ 2001, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ ζπκάησλ 
ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο (2001/220/ΓΔΤ)»· θαη 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 335, 
17.12.2011,  
ζ. 1. 
 

«Οδεγία 2011/93/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011, 
ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ 
θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ»· θαη  

6(ΗΗΗ) ηνπ 2006. 
 

11(ΗΗΗ) ηνπ 2003. 
22(III) ηνπ 2004 
12(ΗΗΗ) ηνπ 2010 

14(ΗΗΗ) ηνπ 2013. 
243 ηνπ 1990 

5(III) ηνπ 2000 
9(ΗΗΗ) ηνπ 2010. 

23(ΗΗΗ) ηνπ 2005. 

γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηνπ πεξί Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, γηα ηελ Πψιεζε Παηδηψλ, Παηδηθή Πνξλεία θαη 
Πνξλνγξαθία (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ 
Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη Πξσηνθφιισλ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο θαηά ηνπ 
Δγθιήκαηνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο πεξί ησλ Γηθαησκάησλ 
ηνπ Παηδηνχ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηε Άζθεζε ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ,  φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη, θαζψο επίζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα 
ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηψλ ελάληηα ζηε εμνπαιηθή Δθκεηάιιεπζε θαη ηε εμνπαιηθή Καθνπνίεζε ε 
νπνία ππνγξάθηεθε ζην Lanzarote ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2007. 

  
     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:  
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 
εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ηεο εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Παηδηψλ θαη ηεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο 
Νφκνο ηνπ 2014. 

  
ΜΔΡΟ I  

ΔΡΜΖΝΔΗΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
  
Δξκελεία.  2.  ην Νφκν απηφ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

  
 «Αξρή Δπνπηείαο» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Δπνπηείαο Καηαδηθαζζέλησλ γηα Αδηθήκαηα εμνπαιηθήο 

Φχζεο θαηά Αλειίθσλ, πνπ εγθαζηδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 47
.
 

  
 «βία» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ή ζπκπεξηθνξά κε ηελ νπνία δχλαηαη λα 

πξνθιεζεί βιάβε ζην ζχκα· 
  

«βιάβε» πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή δηαηαξαρή, είηε κφληκε 
είηε πξνζσξηλή, ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε θαηά ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη βιάβε ζηελ 
νηθνγέλεηα, ζηελ πεξηνπζία, ζηε θήκε απηνχ∙   
 

 «δηαδηθαζία» πεξηιακβάλεη, πέξαλ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, φιεο ηηο επαθέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 
ζχκα ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο, κε θάζε αξρή, δεκφζηα ππεξεζία ή νξγάλσζε ππνζηήξημεο 
ζπκάησλ, ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζή ηνπ, πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία· 

  
 «δηάηαγκα απνθιεηζκνχ» ζεκαίλεη δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδην δηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 
  
 «δησθηηθέο αξρέο» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή/θαη ηελ Αζηπλνκία∙ 
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 «εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο» ζεκαίλεη ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη ηηο Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην 
Τπνπξγείν Τγείαο, ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ηελ Αζηπλνκία, ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ, ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο θαη ηελ Τπεξεζία Αζχινπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ηηο πξνμεληθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ζην 
Δμσηεξηθφ∙ 

   
 «εμαλαγθαζκφο» πεξηιακβάλεη - 
  
     (α) απεηιέο γηα βιάβε ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή πεξηνπζίαο ή γηα θπζηθφ πεξην-ξηζκφ 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ∙ 
  
     (β) νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ή ζρέδην πνπ ζηνρεχεη ζην λα δεκηνπξγήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ηελ εληχπσζε φηη ε παξάιεηςε εθηέιεζεο κηαο πξάμεο ζα επηθέξεη ηε βιάβε 
ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή  πεξηνπζίαο ή ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ∙ 

  
     (γ) θαηάρξεζε ή απεηινχκελε θαηάρξεζε λνκηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε ην 

θαζεζηψο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ∙ θαη 
  
     (δ) θαηάρξεζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο ή εμνπζίαο ή επηξξνήο ή/θαη επάισηεο ζέζεο∙ 
  
 «εθπαηδεπηηθφο» ζεκαίλεη δάζθαιν ή θαζεγεηή ηεο πξνδεκνηηθήο, δεκνηηθήο, κέζεο ή αλσηέξαο 

εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα∙ 
   

74(I) ηνπ 2007 
44(I) ηνπ 2014. 

 

«Δπίηξνπνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δπηηξφπνπ 
Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη∙ 

  
 «ειεθηξνληθφ ζχζηεκα» ζεκαίλεη θάζε κέζν ή νκάδα δηαζπλδεδεκέλσλ ή ζπλαθψλ κέζσλ εθ ησλ 

νπνίσλ έλα ή πεξηζζφηεξα, πξνβαίλνπλ ζε απηφκαηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα∙  

  
 «ειηθία ζπλαίλεζεο» ζεκαίλεη ηελ ειηθία θάησ ηεο νπνίαο, απαγνξεχεηαη ε ηέιεζε ζεμνπαιηθψλ 

πξάμεσλ κε παηδί θαη ε νπνία νξίδεηαη σο ε ειηθία ησλ δεθαεπηά (17) εηψλ· 
  
 «ζέζε εκπηζηνζχλεο, εμνπζίαο ή επηξξνήο» πεξηιακβάλεη – 
  
 (α) ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ   κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο 

θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηαπξάηηεη  πνηληθφ αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ή 
   
 (β) νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ 

ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ, 
εθπαηδεπηηθφ, εξγνδφηε, ππεχζπλν νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν 
θηινμελεί παηδηά ή ζην νπνίν πεξηνξίδνληαη ή θξαηνχληαη πξφζσπα δπλάκεη νπνηνπδήπνηε 
λφκνπ ή απφθαζεο δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη κε άιια πξφζσπα κε 
αλάινγε ζέζε ή ηδηφηεηα∙ 

  
 «ζχκα» ζεκαίλεη παηδί ζρεηηθά κε ην νπνίν μεθηλά ή ππάξρεη ελ εμειίμεη δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν∙ 
   
 «θαηάρξεζε ζέζεο εμνπζίαο, εκπηζηνζχλεο ή επηξξνήο ή επάισηεο ζέζεο» πεξηιακβάλεη ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ην ζχκα δελ έρεη άιιε πξαγκαηηθή ή παξαδεθηή επηινγή απφ ην λα ππνζηεί ή λα 
ππνθχςεη ζηε  ζπγθεθξηκέλε  θαηάρξεζε∙ 

  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙ 
   
 

57 ηνπ 1972 
85(Η) ηνπ 1997. 

 

«κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί» ζεκαίλεη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο δεφλησο εγγεγξακκέλεο 
δπλάκεη ηνπ πεξί σκαηείσλ θαη Ηδξπκάησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, νη νπνίεο δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο έρνπλ εληνιή λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 
ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ή ελάληηα ζηε βία ζηελ 
νηθνγέλεηα θαη νη νπνίεο παξέρνπλ νπνηεζδήπνηε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο∙    
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 «λνκηθφ πξφζσπν» ζεκαίλεη θάζε νληφηεηα κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο 

ηέηνηα δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηθήο εθαξκνζηέαο 
λνκνζεζίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ φηαλ 
αζθνχλ θξαηηθή εμνπζία θαη ησλ δεκφζησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ∙ 

  
 «νπηηθνγξάθεζε» ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζε θηλνχκελεο εηθφλεο 

αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ, νξγαληζκψλ θαη πξνζψπσλ είηε απηά νκηινχλ ή θηλνχληαη είηε φρη πνπ 
κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ κέζνπ· 

   
 «παηδί» ζεκαίλεη πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ∙ 
  
 «παηδηθή πνξλεία» πεξηιακβάλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε παηδηνχ γηα ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε ηελ 

πξνζθνξά ρξεκάησλ ή άιινπ είδνπο ακνηβήο ή αληαιιάγκαηνο σο πιεξσκή ή ππφζρεζε πιεξσκήο, 
πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ελ ιφγσ 
πιεξσκή, ε ππφζρεζε πιεξσκήο ή ην αληάιιαγκα δίλνληαη ζην παηδί ή ζε ηξίην∙ 

   
 «παηδηθή πνξλνγξαθία» πεξηιακβάλεη -  
   
 (α) θάζε πιηθφ ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη παηδί λα επηδίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ή πξνζνκνησκέλε 

πξάμε ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα, 
   
 (β) θάζε απεηθφληζε ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ παηδηνχ· 
   
 (γ) θάζε πιηθφ ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη σο παηδί λα επηδίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθή ή πξνζνκνησκέλε πξάμε ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ή θάζε απεηθφληζε ησλ 
γελλεηηθψλ νξγάλσλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ εκθαλίδεηαη σο παηδί, ή 

   
 (δ) ξεαιηζηηθέο εηθφλεο παηδηνχ ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη λα επηδίδεηαη ζε πξάμε ζεμνπαιηθνχ 

ραξαθηήξα ή ξεαιηζηηθέο εηθφλεο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ παηδηνχ· 
   
 «πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο» πεξηιακβάλεη ηελ απεπζείαο έθζεζε, πνπ πξννξίδεηαη γηα αθξναηήξην 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ - 

   
 (α) παηδηνχ πνπ επηδίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ή πξνζνκνησκέλε πξάμε ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα, ή 
   
 (β) ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ παηδηνχ κε ζεμνπαιηθφ ραξαθηήξα· 
   
 «πνηληθή δηαδηθαζία» πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, δίσμεο θαη εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο 

γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙   
  
 «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ» πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά φπσο 

απηή αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10  ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 
   
 «ζεμνπαιηθή πξάμε» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ε νπνία εχινγα ζεσξείηαη-  
  
 (α) σο εθ ηεο θχζεψο ηεο ζεμνπαιηθή, αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη 

ζε απηή, ή 
   
 (β) δπλαηφ λα είλαη σο εθ ηεο θχζεψο ηεο ζεμνπαιηθή θαη νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

δηελεξγείηαη ηελ θαζηζηνχλ ζεμνπαιηθή∙ 
   
 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ∙ 
  
 «ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο» ζεκαίλεη ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζε 

θαηαδηθαζζέληα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  
  
θνπφο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ.  
 

3.  θνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ αδηθεκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 
παηδηψλ, ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο άγξαο παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο, ε πξνζηαζία 
θαη ζηήξημε ησλ ζπκάησλ ησλ ελ ιφγσ αδηθεκάησλ, ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο 
ζπκάησλ θαη ζπηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ 
κέηξσλ. 

  

Αξρέο επί ησλ 
νπνίσλ 
βαζίδεηαη ε 

4.-(1) Ζ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ απφ νπνηαδήπνηε εκπιεθφκελε  ππεξεζία θαη κε 

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ θαη ε ρξήζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ ζπκάησλ δηαζθαιίδεηαη ρσξίο θακία δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, 
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εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή άιιεο άπνςεο, εζληθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, ζρέζεο κε εζληθή κεηνλφηεηα, 
πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηάζηαζεο πγείαο, αλαπεξίαο ή άιιεο 
θαηάζηαζεο. 

  

 
 
 

   (2) Κάζε εκπιεθφκελε ππεξεζία θαη κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ δηαζθαιίδεη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ 
ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ή σξηκφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ηεο επάισηεο θαηάζηαζήο ηνπ. 

  
Πεδίν 
εθαξκνγήο.  

5.-(1) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφιεςε, έξεπλα θαη δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο ΗΗ απηνχ,  θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηέηνησλ 
αδηθεκάησλ, φπνπ-  

   
 
Κεθ. 154. 

3 ηνπ 1962 
43 ηνπ 1963 
41 ηνπ 1964 
69 ηνπ 1964 
70 ηνπ 1965 
5 ηνπ 1967  

58 ηνπ 1967 
44 ηνπ 1972 
92 ηνπ 1972 
29 ηνπ 1973 
59 ηνπ 1974 
3 ηνπ 1975 

13 ηνπ 1979 
10 ηνπ 1981 
46 ηνπ 1982 
86 ηνπ 1983 

186 ηνπ 1986 
111 ηνπ 1989 
236 ηνπ 1991 
6(Η) ηνπ 1994 
3(Η) ηνπ 1996 

99 (Η) ηνπ 1996 
36(Η) ηνπ 1997 
40(Η) ηνπ 1998 
45(Η) ηνπ 1998 
15(Η) ηνπ 1999 
37(Η) ηνπ 1999 
38(Η) ηνπ 1999 

129(Η) ηνπ 1999 
30(Η) ηνπ 2000 
43(Η) ηνπ 2000 
77(Η) ηνπ 2000 

162(Η) ηνπ 2000 
169(Η) ηνπ 2000 
181(Η) ηνπ 2000 

27(Η) ηνπ 2001 
12(Η) ηνπ 2002 
85(Η) ηνπ 2002 

144(Η) ηνπ 2002 
145(Η) ηνπ 2002 

25(Η) ηνπ 2003 
48(Η) ηνπ 2003 
84(Η) ηνπ 2003 

164(Η) ηνπ 2003 
124(Η) ηνπ 2004 
 31(I) ηνπ 2005 
18(Η) ηνπ 2006 

130 (Η) ηνπ 2006. 
126(I) ηνπ 2007 
127(I) ηνπ 2007 

70(I) ηνπ 2008 
83(I) ηνπ 2008 
64(I) ηνπ 2009 

 (α) ηέηνηα αδηθήκαηα είλαη δηεζληθά σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο θαη ζηα νπνία ππάξρεη αλάκεημε 
νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 63Β ηνπ πεξί Πνηληθνχ 
Κψδηθα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 
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56(I) ηνπ 2011 
72(I) ηνπ 2011 

163(I) ηνπ 2011 
167(I) ηνπ 2011 

84(I) ηνπ 2012 
95(I) ηνπ 2012 

134(I) ηνπ 2012 
125(Η) ηνπ 2013 

131(Η) ηνπ 2013. 
  (β) ηέηνηα αδηθήκαηα είλαη δηεζληθά σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεημε 

νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο θαηά ηελ πην πάλσ έλλνηα∙ ή 
   
  (γ) ηέηνηα αδηθήκαηα δελ είλαη δηεζληθά σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο θαη αλεμάξηεηα απφ ην θαηά 

πφζν ππάξρεη ή φρη αλάκεημε νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο.  
  

60(Η) ηνπ 2014. 
 
 

119(Η) ηνπ 2000 
212(Η) ηνπ 2004. 

   (2) Ο παξψλ Νφκνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, αλαθνξηθά κε ηα αδηθήκαηα εηο βάξνο 
ησλ αλήιηθσλ ζπκάησλ, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Πξφιεςε θαη 
Πξνζηαζία Θπκάησλ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, φπνπ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηαπξάηηνληαη ελδννηθνγελεηαθά απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ.  

  
 ΜΔΡΟ ΗΗ   

ΠΟΗΝΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ 
  
εμνπαιηθή 
θαθνπνίεζε 
παηδηνχ. 
 

6.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο πξνθαιεί ψζηε παηδί ην νπνίν δελ 

έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, γίλεη κάξηπξαο ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ ή απεηθφληζεο ζεμνπαιηθψλ 
πξάμεσλ, αθφκα θαη αλ ην ελ ιφγσ παηδί δελ ζπκκεηέρεη ζε απηέο, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα  δέθα (10) έηε. 

  
    (2) Όπνηνο πξνθαιεί ψζηε παηδί ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο γίλεη κάξηπξαο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή απεηθφληζεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, αθφκα θαη αλ ην ελ ιφγσ παηδί 
δελ ζπκκεηέρεη ζε απηή, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε 
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) έηε.  

  
    (3) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο ζπκκεηέρεη ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε 

παηδί ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε. 

  
    (4) Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε παηδί φηαλ - 
  
 (α) γίλεηαη θαηάρξεζε ζέζεο εκπηζηνζχλεο, εμνπζίαο ή επηξξνήο επάλσ ζην παηδί, είλαη 

έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο 
δηά βίνπ, 

   
 (β) γίλεηαη θαηάρξεζε επάισηεο ζέζεο ηνπ παηδηνχ, θπξίσο ιφγσ δηαλνεηηθήο ή ζσκαηηθήο 

αλαπεξίαο ή θαηάζηαζεο εμάξηεζεο είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ, 

   
 (γ) γίλεηαη ρξήζε εμαλαγθαζκνχ, βίαο ή απεηιήο, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ:  
  
     Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε φπνπ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν 

δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, ε πνηλή θπιάθηζεο πνπ πξνλνείηαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) δελ 
ππεξβαίλεη ηα  είθνζη (20) έηε. 

  
    (5) Όπνηνο εμαλαγθάδεη παηδί ή ρξεζηκνπνηεί βία ή ρξεζηκνπνηεί απεηιέο πξνο παηδί, ην νπνίν δελ 

έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηειέζεη ζεμνπαιηθή πξάμε κε ηξίην πξφζσπν, 
είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά 
βίνπ:  

  
     Ννείηαη φηη  ζε πεξίπησζε φπνπ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν 

δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, ε πνηλή θπιάθηζεο πνπ πξνλνείηαη ζην παξφλ εδάθην δελ ππεξβαίλεη ηα  
είθνζη (20) έηε. 
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    (6) Όπνηνο εμαλαγθάδεη ή εμσζεί παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε ηξίην πξφζσπν 

είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25) έηε. 

  
    (7) Όπνηνο δηαπξάηηεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ην ζχκα είλαη παηδί 

ην νπνίν, θαηά ηελ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο, ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ δεθαηξηψλ (13) εηψλ ππφθεηηαη ζε 
πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ. 

  
εμνπαιηθή 
εθκεηάιιεπζε 
παηδηψλ. 
 

7.-(1) Όπνηνο πξνθαιεί ηε ζπκκεηνρή παηδηνχ ζε πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο ή ζηξαηνινγεί παηδί 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπκκεηάζρεη ζε απηέο ή απνθνκίδεη θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή παηδηνχ ζε 
πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο ή εθκεηαιιεχεηαη  παηδί κε άιινπο ηξφπνπο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη 
έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε: 

  
     Ννείηαη φηη εάλ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ 

αδηθήκαηνο, ε πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε (15) έηε. 
  
    (2) Όπνηνο εμαλαγθάδεη παηδί ή θάλεη ρξήζε βίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη παηδί ζε πνξλν-

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ή απεηιεί παηδί πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25) έηε:  

  
     Ννείηαη φηη εάλ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ 

αδηθήκαηνο ε πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε (15) έηε. 
  
    (3) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο ελ γλψζεη ηνπ παξαθνινπζεί 

πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο ή παηδηθή πνξλνγξαθία δηά δψζεο ή δηά άιισλ κέζσλ, είλαη έλνρνο 
θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηα δέθα πέληε (15) έηε:  

  
     Ννείηαη φηη εάλ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ 

αδηθήκαηνο, ε πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 
  
    (4) Όπνηνο δηά δψζεο ή κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, πξνθαιεί ή 

πξνηείλεη ζε παηδί ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, φπσο ην παηδί απηφ ζπκκεηέρεη ζε 
πνξλνγξαθηθή παξάζηαζε, κε ζθνπφ ν πξνθαιψλ ή ν πξνηείλσλ ή ην ηξίην πξφζσπν λα 
παξαθνινπζήζεη ηελ παξάζηαζε απηή, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 

  
    (5) Όπνηνο πξνθαιεί ηε ζπκκεηνρή παηδηνχ ζε παηδηθή πνξλεία ή ζηξαηνινγεί παηδί πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζε παηδηθή πνξλεία γηα λα απνθνκίζεη θέξδε απφ ην παηδί ή εθκεηαιιεχεηαη ην παηδί κε 
άιινπο ηξφπνπο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25) έηε: 

  
     Ννείηαη φηη εάλ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ 

αδηθήκαηνο ε πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε. 
  
    (6) Όπνηνο εμαλαγθάδεη ή ρξεζηκνπνηεί βία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ην παηδί ζε παηδηθή 

πνξλεία ή απεηιεί ην παηδί πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25) έηε:  

  
     Ννείηαη φηη εάλ παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο ε 

πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε. 
  
    (7) Όπνηνο ηειεί ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε παηδί νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ παηδηθήο 

πνξλείαο είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25) έηε: 

  
     Ννείηαη φηη εάλ ην παηδί έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ 

αδηθήκαηνο ε πνηλή θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε (15) έηε. 
  
    (8) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (7), φπνηνο δηαπξάηηεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε παηδί ην νπνίν, θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, ήηαλ 
ειηθίαο θάησ ησλ δεθαηξηψλ (13) εηψλ ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ. 

  
Παηδηθή 
πνξλνγξαθία. 
 

8.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο απνθηά ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πιηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε 
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 
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    (2) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ απνθηά πξφζβαζε ζε παηδηθή πνξλνγξαθία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, 
ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 

  
    (3) Όπνηνο δηαλέκεη, δηαδίδεη ή κεηαδίδεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο 

θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε 
(15) έηε. 

  
    (4) Όπνηνο πξνζθέξεη ή παξέρεη ή δηαζέηεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή παξέρεη πιεξνθνξίεο 

σο πξνο ηνλ ηξφπν απφθηεζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε (15) έηε. 

  
    (5) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο παξάγεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε. 

  
    (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (5), φπνηνο δηαπξάηηεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ φπνπ ην παηδί ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην πιηθφ παηδηθήο 
πνξλνγξαθίαο είλαη ειηθίαο θάησ ησλ δεθαηξηψλ (13) εηψλ ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ. 

  
Άγξα παηδηψλ 
γηα 
ζεμνπαιηθνχο 
ζθνπνχο. 

9.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο πξνηείλεη ζε παηδί ην νπνίν δελ έρεη 

θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, λα ην 
ζπλαληήζεη, κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε ζεμνπαιηθήο πξάμεο καδί ηνπ ή ηελ παξαγσγή πιηθνχ παηδηθήο 
πνξλνγξαθίαο ή ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία 
ζπλαίλεζεο, θαη ε ελ ιφγσ πξφηαζε αθνινπζείηαη απφ ηελ ηέιεζε πξάμεσλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 
ζπλάληεζε, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε.  

  
    (2) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12, φπνηνο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, πξνζθαιεί ή πξνζεγγίδεη παηδί ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ 
ειηθία ζπλαίλεζεο θαη απνπεηξάηαη λα απνθηήζεη ή απνπεηξάηαη λα έρεη πξφζβαζε ή απνθηά ή 
επηηπγράλεη πξφζβαζε ζε πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πνπ απεηθνλίδεη ην παηδί απηφ, είλαη έλνρνο 
θαθνπξγήκαηνο, θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα 
έηε. 

  
Πξνβνιή 
επθαηξηψλ 
θαθνπνίεζεο  
θαη ζεμνπαιηθνχ 
ηνπξηζκνχ εηο 
βάξνο παηδηψλ.  

10.-(1) Όπνηνο δηνρεηεχεη πιηθφ πνπ πξνβάιιεη επθαηξίεο γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε.  

    (2)  Όπνηνο  δηνξγαλψλεη ηαμίδηα γηα ηξίηα πξφζσπα, γηα  εκπνξηθνχο ή κε ζθνπνχο, κε ζθνπφ ηε 
δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 

  
Ηζηφηνπνη πνπ 
πεξηέρνπλ ή 
δηαδίδνπλ 
παηδηθή 
πνξλνγξαθία. 

22(ΗΗΗ) ηνπ 2004 
12(ΗΗΗ) ηνπ 2010 

14(ΗΗΗ) ηνπ 2013. 

11.-(1) Γηα ηελ ηηκσξία ηεο παξαγσγήο, πξνζθνξάο, δηαλνκήο ή δηαβίβαζεο, εμαζθάιηζεο ή 

θαηνρήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο θαηά ηνπ Δγθιήκαηνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 
(Κπξσηηθφο) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.   

    (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ην δηθαζηήξην ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο δχλαηαη λα δηαηάμεη ηα πην θάησ: 

     (α) Σελ θαηάξγεζε ή/θαη ηελ κε πξφζβαζε απφ ηνπο ρξήζηεο ζε ηζηφηνπνπο πνπ θηινμελνχλ 
ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ παηδηθή πνξλνγξαθία ή δηαδίδνπλ παηδηθή πνξλνγξαθία· 

   
      (β) ηε θξαγή ηεο πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ή δηαδίδνπλ παηδηθή 

πνξλνγξαθία, γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ δηακέλνπλ ζηε Γεκνθξαηία. 
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    (3)(α) Πάξνρνη δηαδηθηχνπ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν εληφο ηνπ 

εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, ππέρνπλ ππνρξέσζε φπσο φηαλ απνθηήζνπλ γλψζε ή φηαλ ελεκεξσζνχλ 
απφ ηελ εκπιεθφκελε ππεξεζία γηα ηελ χπαξμε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε νπνηνλδήπνηε ηζηφηνπν, 
ιάβνπλ άκεζα ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ δηαθνπή  ηεο πξφζβαζεο απφ ηνπο ρξήζηεο δηαδηθηχνπ.   

  
    (β) Παξάβαζε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (α) ππνρξέσζεο ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα, πνπ 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ (€170.000) ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο. 

  
πλαηλεηηθέο 
ζεμνπαιηθέο 
πξάμεηο κεηαμχ 
αλειίθσλ ή 
κεηαμχ παηδηνχ 
θαη ελήιηθα,  
φπνπ ε δηαθνξά 
ειηθίαο κεηαμχ 
ησλ δχν δελ 
ππεξβαίλεη ηα 
ηξία ρξφληα ή 
ζηα πιαίζηα 
γάκνπ. 

12.-(1) πλαηλεηηθέο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (3) ηνπ 

άξζξνπ 6, ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 7,  ζηα εδάθηα (1) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 8 θαη ζηα εδάθηα (1) θαη 
(2) ηνπ άξζξνπ 9 κεηαμχ δχν παηδηψλ ηα νπνία δελ έρνπλ θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο θαη ηα νπνία 
έρνπλ παξφκνηα ειηθία θαη παξφκνην βαζκφ ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ή σξηκφηεηαο, θαη 
νη νπνίεο δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε θαθνπνίεζε ή βία ή εθκεηάιιεπζε ή 
εμαλαγθαζκφ  δελ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

    (2) πλαηλεηηθέο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 
6, ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 7, ζηα εδάθηα (1) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 8 θαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ 
άξζξνπ 9, κεηαμχ ελφο ελήιηθα θαη ελφο παηδηνχ ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, 
φπνπ ε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ησλ δχν δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξφληα θαη νη νπνίεο 
δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε θαθνπνίεζε ή βία ή εθκεηάιιεπζε ή εμαλαγθαζκφ 
δελ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
 
 
 

104(I) ηνπ 2003 
66(I) ηνπ 2009. 

 

   (3) πλαηλεηηθέο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 
6, ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 7, ζηα εδάθηα (1) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 8 θαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ 
άξζξνπ 9, δελ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 
ζπλαθζεί γάκνο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ πεξί Γάκνπ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κεηαμχ παηδηνχ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηελήξγεζε ηελ πξάμε θαη 
εθφζνλ ζηελ ελ ιφγσ πξάμε δελ πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε θαθνπνίεζε ή βία ή εθκεηάιιεπζε ή 
εμαλαγθαζκφο. 

  
    (4) Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα εκπιεθφκελα 

παηδηά είλαη ειηθίαο θάησ ησλ δεθαηξηψλ (13) εηψλ. 
  
Δπζχλε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 
 

13.-(1) Ννκηθφ πξφζσπν είλαη ππεχζπλν γηα ηα αδηθήκαηα  πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν 

φηαλ απηά δηαπξάηηνληαη πξνο φθειφο ηνπ, απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγεί είηε αηνκηθά 
είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ην νπνίν θαηέρεη ζην λνκηθφ απηφ πξφζσπν εγεηηθή 
ζέζε πνπ βαζίδεηαη ζε  – 

  
 (α) εμνπζία  αληηπξνζψπεπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 
   
 (β) εμνπζία λα ιακβάλεη απνθάζεηο εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή  
   
 (γ) εμνπζία λα αζθεί έιεγρν  εληφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
  
    (2) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα ζεσξεζεί ππεχζπλν 

γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 
ειιηπήο επνπηεία ή ν ειιηπήο έιεγρνο απφ πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (1) έρεη θαηαζηήζεη 
δπλαηή ηε δηάπξαμε ησλ ελ ιφγσ αδηθεκάησλ πξνο φθεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ πξφζσπν ην 
νπνίν ελεξγεί  ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ. 

  
    (3) Ζ  επζχλε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), δελ απνθιείεη ηελ πνηληθή δίσμε 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ σο απηνπξγνί, εζηθνί απηνπξγνί ή ζπλεξγνί ζηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν.   

  
    (4) Ννκηθφ πξφζσπν ην νπνίν θαηαδηθάδεηαη γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο πξνβιέπεηαη 

ζην παξφλ Μέξνο, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εμαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ 
(€600.000). 

  
    (5) Πέξαλ ηηο πνηληθήο επζχλεο γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

Νφκν, ην λνκηθφ πξφζσπν ππέρεη επίζεο θαη αζηηθή επζχλε.   
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Δπηπξφζζεηεο 
πνηλέο ή 
θπξψζεηο θαηά 
λνκηθψλ ή 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ. 

14.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πνηλήο ή θχξσζεο γηα ηε δηάπξαμε ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ή 
θαηά ηελ επηβνιή πνηλήο ζε θαηαδηθαζζέληα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, λα δηαηάμεη σο επηπξφζζεηε 
πνηλή ή θχξσζε- 

 (α) ηνλ απνθιεηζκφ απφ δεκφζηεο παξνρέο ή εληζρχζεηο 
   
 (β) ηελ πξνζσξηλή ή ηε κφληκε απαγφξεπζε άζθεζεο θαζνξηζκέλεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ή παξνρή ππεξεζηψλ είηε απ΄επζείαο είηε κέζσ ηξίηνπ∙ 
   
 (γ) ηελ επηβνιή δηθαζηηθήο επνπηείαο ή ηελ παξαπνκπή ζηελ Αξρή Δπνπηείαο πνπ 

εγθαζηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
θαζνξίδεη ην Γηθαζηήξην: 

   
      Ννείηαη φηη δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί, λα αλαλεσζεί ή λα θαηαξγεζεί απφ ην Γηθαζηήξην, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 
πξνζψπνπ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ην δηάηαγκα ή ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

   
 (δ) ηε δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
   
 (ε) ην πξνζσξηλφ ή ην κφληκν θιείζηκν ησλ ππνζηαηηθψλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο∙  
   
 (ζη) ηελ απαγφξεπζε εξγνδφηεζεο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ζε ρψξνπο φπνπ βξίζθνληαη ή 

ζπρλάδνπλ παηδηά∙ 
   
 (δ) ηνλ ηεξκαηηζκφ απαζρφιεζεο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ζε ρψξνπο φπνπ βξίζθνληαη ή 

ζπρλάδνπλ παηδηά∙ 
   
 (ε) ηελ απαγφξεπζε δηακνλήο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ζην ρψξν δηακνλήο ηνπ ζχκαηνο ή άιισλ 

παηδηψλ ή ζε ρψξν ν νπνίνο γεηηληάδεη είηε κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ζχκαηνο ή άιισλ 
παηδηψλ είηε κε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο φπνπ βξίζθνληαη ή ζπρλάδνπλ παηδηά∙ 

   
 (ζ) ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ή κέζνπ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
παξφληα Νφκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16∙    

   
 

62(Η) ηνπ 1996 
12(Η) ηνπ 1997 
96(Η) ηνπ 2005 

116(Η) ηνπ 2008 
37(Η) ηνπ 2009. 

(η) ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο 
φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 21Β ηνπ πεξί Φπιαθψλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

    (2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ην δηάηαγκα, λα 
δηαηάμεη ηελ ππνβνιή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζε δηαγλσζηηθή εμέηαζε απφ ςπρίαηξν θαη/ή θιηληθφ 
ςπρνιφγν ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ή ζεξαπεία απφ ςπρίαηξν θαη/ή θιηληθφ ςπρνιφγν ησλ 
Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο: 

  
     Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πην πάλσ πξφζσπν εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο ε επζχλε ηεο 

αμηνιφγεζεο, αληηκεηψπηζεο πηζαλήο ζπλλνζεξφηεηαο, παξαθνινχζεζεο, πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο 
ζεξαπεπηηθψλ θηλήηξσλ, ζηήξημεο γηα βειηίσζε ηεο ελαηζζεζίαο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, θαη πξνεηνηκαζία 
ηνπ γηα επνπηεία ε νπνία δχλαηαη λα δηαηαρζεί θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ αλήθεη ζην Σκήκα Φπρηθήο 
Τγείαο ησλ Φπιαθψλ. 

  
    (3) Παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), 

ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε ή κε 
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ (€170.000) ή θαη κε ηηο δχν 
απηέο πνηλέο.   

  
70 ηνπ 1981 

134 ηνπ 1988 
228(Η) ηνπ 2004. 

 
 

   (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Απνθαηαζηάζεσο Καηαδηθαζζέλησλ Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ζε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν θαηαδηθάδεηαη γηα αδίθεκα 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε ελ ιφγσ θαηαδίθε 
θαηαρσξείηαη ζην πνηληθφ κεηξψν απηνχ θαη δελ δηαγξάθεηαη. 
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38(ΗΗΗ) ηνπ 2007. 

   (5) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ γηα ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ην Γηθαζηήξην, δχλαηαη θαηά ηελ επηβνιή πνηλήο λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ ηπρφλ πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ απφ Γηθαζηήξηα ησλ άιισλ 
ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Γξάζε ελάληηα ζηελ 
Δκπνξία Αλζξψπσλ, φπσο απηή θπξψζεθε κε ηνλ πεξί ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 
γηα ηε Γξάζε ελάληηα ζηελ Δκπνξία Αλζξψπσλ (Κπξσηηθφ) Νφκν  θαη ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηψλ ελάληηα ζηε εμνπαιηθή Δθκεηάιιεπζε θαη ηε 
εμνπαιηθή Καθνπνίεζε ε νπνία ππνγξάθηεθε ζην Lanzarote ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2007.   

  
    (6) Πέξαλ ηηο πνηληθήο επζχλεο γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

Νφκν, ν θαηαδηθαζζείο ππέρεη επίζεο θαη αζηηθή επζχλε.  
  
Τπνθίλεζε, 
ζπλέξγηα θαη 
απφπεηξα 
δηάπξαμεο ησλ 
αδηθεκάησλ ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

15.-(1) Όπνηνο ζπλδξάκεη, ππνθηλεί ή ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν γηα ηε 

δηάπξαμε αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζηελ ίδηα πνηλή θπιάθηζεο πνπ θέξνπλ ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα 
γηα ηνλ απηνπξγφ. 

    (2) Όπνηνο απνπεηξάηαη ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηα νπνία πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (3), (4), 
(5), (6) θαη (7) ηνπ άξζξνπ 6, ζηα εδάθηα (1), (2), (5), (6), (7) θαη (8) ηνπ άξζξνπ 7, θαη ζηα εδάθηα (3), 
(4), (5) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαηέζζεξα (14) έηε. 

  
    (3) Όπνηνο απνπεηξάηαη ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηα νπνία πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) 

ηνπ άξζξνπ 6,  ζηα εδάθηα (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 7, ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 8, θαη ζηα 
εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθηά (7) έηε. 

  
    (4) Γηα ηελ απφδεημε ησλ αδηθεκάησλ ηεο απφπεηξαο, ζπλδξνκήο, ππνθίλεζεο, ζπλέξγεηαο γηα ηε 

δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 κέρξη 23 ηνπ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
Γελεζηνπξγά 
αδηθήκαηα θαη 
δήκεπζε 
πξντφλησλ 
αδηθεκάησλ.  
    188(Η) ηνπ 2007 

58(Η) ηνπ 2010 
80(Η) ηνπ 2012 

192(Η) ηνπ 2012 
101(Η) ηνπ 2013. 

16.-(1) Σα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 7 κέρξη 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζεσξνχληαη 

γελεζηνπξγά αδηθήκαηα δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 
Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη.  

    (2) Οπνηαδήπνηε έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 7 κέρξη 11  ηνπ παξφληνο Νφκνπ δεκεχνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο 
Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

  
    (3) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε  
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ην πξντφλ δήκεπζεο πνπ πξνθχπηεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (2) θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ επηβάιιεηαη απφ ην Γηθαζηήξην γηα ηε 
δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
θαηαηίζεληαη ζην Σακείν Αλήιηθσλ Θπκάησλ εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη Καθνπνίεζεο πνπ 
εγθαζηδξχεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.   

  
Δπέθηαζε ηεο 
δηθαηνδνζίαο ησλ 
δηθαζηεξίσλ.  

17.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο έρνπλ δηθαηνδνζία λα εθδηθάδνπλ 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν εθφζνλ απηά δηαπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία. 

  
    (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο έρνπλ δηθαηνδνζία λα εθδηθάδνπλ αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν εθφζνλ απηά δηαπξάηηνληαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε απφ ην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο, αζρέησο εάλ ην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επξίζθεηαη ή φρη ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο.   
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Απνθιεηζκφο 
νξηζκέλσλ 
ππεξαζπίζεσλ.  

18.-(1) Γελ απνηειεί ππεξάζπηζε ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα Νφκν ην γεγνλφο φηη ν θαηεγνξνχκελνο δελ γλψξηδε ή δελ πίζηεπε φηη ην ζχκα ηνπ 
αδηθήκαηνο ήηαλ παηδί ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο. 

    (2) Ζ ζπλαίλεζε ηνπ παηδηνχ ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ηελ ειηθία ζπλαίλεζεο, είηε απηή είλαη 
πξαγκαηηθή είηε δίλεηαη σο απνηέιεζκα ρξήζεο  απεηιήο ή βίαο ή άιιεο κνξθήο εμαλαγθαζκνχ ή 
δφινπ ή εμαπάηεζεο ή θαηάρξεζεο εμνπζίαο ή εθκεηάιιεπζεο ηεο επάισηεο ζέζεο ηνπ παηδηνχ ή 
παξνρήο ή ιήςεο πιεξσκψλ ή σθειεκάησλ δελ απνηειεί ππεξάζπηζε ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε απφ 
ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

  
Δπηβαξπληηθέο 
πεξηζηάζεηο. 
 

19. Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 9 θαη 15 θαη ζηελ 

επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, ιακβάλνληαη ππφςε  απφ ην δηθαζηήξην, σο επηβαξπληηθέο νη αθφινπζεο 
πεξηζηάζεηο: 

   
 (α) Ζ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο εμέζεζε εμ ππαίηηαο ή αλππαίηηαο ζνβαξήο κνξθήο ακέιεηαο 

ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ ζχκαηνο∙ 
   
 (β) ην αδίθεκα δηεπξάρζε εηο βάξνο παηδηνχ επάισηεο ζέζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα παηδηνχ 

κε δηαλνεηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία, ζε θαηάζηαζε εμάξηεζεο ή ζε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο 
ή δηαλνεηηθήο αληθαλφηεηαο∙  

   
 (γ) ην αδίθεκα δηεπξάρζε απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο, απφ πξφζσπν πνπ 

ζπγθαηνηθεί κε ην ζχκα ή απφ πξφζσπν πνπ έρεη θάλεη θαηάρξεζε ζέζεσο εκπηζηνζχλεο, 
επηξξνήο ή εμνπζίαο· 

   
 (δ) ην αδίθεκα δηεπξάρζε απφ ηνπιάρηζηνλ δχν πξφζσπα πνπ ελέξγεζαλ απφ θνηλνχ· 
   
 (ε) θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε βία ή πξνθιήζεθε βιάβε ζην 

ζχκα∙ 
   
 (ζη) ην πνηληθφ αδίθεκα δηεπξάρζε ζην πιαίζην εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 63Β ηνπ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

 (δ) ν δξάζηεο έρεη θαηαδηθαζζεί ζην παξειζφλ γηα αδηθήκαηα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ· 
   
 (ε) ην αδίθεκα δηεπξάρζε απφ δεκφζην ιεηηνπξγφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
  
Μεηαρείξηζε 
παηδηψλ ζπηψλ. 
 

46(Η) ηνπ 1996. 

20. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ, δηθαζηήξην ην νπνίν εθδηθάδεη 

ππφζεζε γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν απφ παηδί ιακβάλνληαο 
ππφςε ην ζπκθέξνλ ηφζν ηνπ παηδηνχ ζχκαηνο φζν θαη ηνπ παηδηνχ ζχηε απνθαζίδεη, φπνπ απηφ είλαη 
δπλαηφ, ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ Σξφπσλ Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ 
Νφκνπ θαη εθαξκφδεη ηελ αξρή φηη ε επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο θπιάθηζεο απνηειεί ηελ έζραηε ιχζε θαη, 
ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίδεη ηελ επηβνιή πνηλήο θπιάθηζεο, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιακβάλεη 
ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα παηδί. 

  
Δληζρπηηθή 
καξηπξία θαη 
άκεζε 
θαηαγγειία 
απνδεθηή σο 
καξηπξία. 

21.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, γηα ζθνπνχο απφδεημεο ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν δελ απαηηείηαη εληζρπηηθή καξηπξία. 

  
Κεθ. 9. 

42 ηνπ 1978 
86 ηνπ 1986 

54(I) ηνπ 1994 
94(I) ηνπ 1994 
32(I) ηνπ 2004 

108(I) ηνπ 2006 
14(I) ηνπ 2009 

122(I) ηνπ 2010 
170(I) ηνπ 2011. 

   (2) Υσξίο λα επεξεάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί Απνδείμεσο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαηαγγειία ε νπνία γίλεηαη απφ ζχκα αδηθήκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν πξνο νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθφ, ιεηηνπξγφ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 
ςπρνιφγν, ςπρίαηξν ή γηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ εμεηάδεη ην ζχκα, εθπαηδεπηηθφ, κέινο κε 
θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ζπλδξνκή θαη ζηήξημε ζε ζχκαηα ή κέινο ηνπ ζηελνχ 
πεξηβάιινληνο ηνπ ζχκαηνο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δηάπξαμή ηνπ, απνηειεί 
ηθαλή καξηπξία. 
 

 
 
(3) Μαξηπξία ζχκαηνο πνπ δίδεηαη ζε εκπεηξνγλψκνλα απνηειεί ηθαλή καξηπξία. 
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Σήξεζε Αξρείνπ 
θαη ππνρξέσζε 
θνηλνπνίεζεο.  

22.-(1) Ζ Αζηπλνκία δηαηεξεί Αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (2) 

ζηνηρεία ζε ζρέζε κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηαδηθάζηεθαλ γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα 
πην θάησ αδηθήκαηα ή γηα ηα νπνία ιακβάλεηαη εηδνπνίεζε φηη θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηέηνηνπ είδνπο 
αδηθήκαηα ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο-πιαίζην 2009/315/ΓΔΤ ή 
νπνηαζδήπνηε δηεζλνχο ζπλζήθεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Γεκνθξαηία: 
 

 (α) Αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  
   
 (β) αδίθεκα θαηά παηδηνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο IV ηνπ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ,  
   

87(Η) ηνπ 2007 
13(Η) ηνπ 2012. 

(γ) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 9, 10 θαη 11 ησλ πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκσλ 
ηνπ 2007 θαη 2012, 

   
3(Η) ηνπ 2000. (δ) αδίθεκα θαηά αλειίθνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ θαη πεξί εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Αλειίθσλ Νφκνπ ηνπ 
2000, 

   
 (ε) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί ηεο χκβαζεο θαηά ηνπ Δγθιήκαηνο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (Κπξσηηθνχ) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
   
 (ζη) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ  πεξί Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, γηα ηελ Πψιεζε Παηδηψλ, Παηδηθή 
Πνξλεία θαη Πνξλνγξαθία (Κπξσηηθνχ) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, 

   
 (δ) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 9, 10 θαη 11 ηνπ πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
    (2) Σα πην θάησ ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην Αξρείν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ  γηα θάζε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 
  
 (α) Ζ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ ή, ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξφζσπνπ, ε εκεξνκελία 

εγγξαθήο ηνπ ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ, 
   
 (β)    ν αξηζκφο ηαπηφηεηάο ηνπ ή, ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξφζσπνπ, ν αξηζκφο εγγξαθήο 

ηνπ ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ, 
   
 (γ)   ην φλνκά ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί άιιν φλνκα ή άιια νλφκαηα, ηα 

νλφκαηα απηά, 
   
 (δ)   ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ή, ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξφζσπνπ, ηε δηεχζπλζε ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπκπεξίιεςήο ηνπ ζην Αξρείν, 
   
 (ε)   ε δηεχζπλζε νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ εληφο ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ζην νπνίν 

δηακέλεη ή παξακέλεη ηαθηηθά ή εξγνδνηείηαη ή δηεμάγεη εξγαζίεο, 
   
 (ζη) ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαβαηήξην ή δηαβαηήξηα, νη πην θάησ ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε 

δηαβαηήξην πνπ θαηέρεη: 
   
  (i) Ζ εθδίδνπζα αξρή, 
    
  (ii) ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, 
    
  (iii) νη εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ιήμεο, θαη  
    
  (iv) ην φλνκα θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν εθδφζεθε ην 

δηαβαηήξην, 
   
 (δ) ηξεηο θσηνγξαθίεο ηνπ (πξφζνςε θαη πξνθίι),  
   
 (ε) ην χςνο ηνπ, 
   
 (ζ) ηα δαθηπιηθά ηνπ απνηππψκαηα, 
   
 (η) δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην γελεηηθφ ηνπ πξνθίι (DNA), θαη  
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 (θ) νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαδηθαζζεί, νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ππήξμε άκεζε 

παξαδνρή θαη ν ζπλήζεο ηξφπνο δξάζεο απηνχ.  
  
    (3) Πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ππέρεη 

ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηελ Αζηπλνκία ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (2), θαζψο θαη 
ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηελ Αζηπλνκία νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηα ζηνηρεία απηά εληφο ηξηψλ (3) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αιιαγήο απηήο ή πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη γηα ηε 
ρξήζε νπνηνπδήπνηε νλφκαηνο άιινπ απφ απηά πνπ έρεη δειψζεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ρξήζεο απηνχ ή πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία: 
 

     Ννείηαη φηη, ν θαηαδηθαζζείο δχλαηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αζηπλνκία γηα ηα πην πάλσ ζηνηρεία κέρξη 
θαη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ηεο ρξήζεο άιινπ νλφκαηνο 
θαζνξίδνληαο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αιιαγή ή ε ρξήζε: 

  
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν θαηαδηθαζζείο ππέρεη 

ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηελ Αζηπλνκία ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία αιιαγήο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη  ζηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ε) ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.    

  
    (4) Ο θαηαδηθαζζείο θνηλνπνηεί ζηελ Αζηπλνκία ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (δ) ηνπ 

εδαθίνπ (2) ζηνηρεία ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζην κία (1) θνξά θάζε έηνο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπο 
θνηλνπνίεζε. 

  
    (5) Παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο πνπ επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ 

πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ 
(€170.000) ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο.   

  
    (6) Οπνηνζδήπνηε πξνηίζεηαη λα εξγνδνηήζεη πξφζσπν γηα επαγγεικαηηθέο ή νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθέο επαθέο 
κε παηδηά, ππέρεη ππνρξέσζε φπσο κελ πξνρσξήζεη ζηελ εξγνδφηεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, 
εθηφο εάλ απηφ πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Αξρείν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη 
ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
    (7) Παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ εδαθίνπ 

(6) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηα ηξία (3) έηε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ (€170.000) 
ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο. 

  
Γηάξθεηα 
ππνρξέσζεο 
εηδνπνίεζεο. 

23.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε αλαθεξφκελε ζην άξζξν 22 ππνρξέσζε 

θνηλνπνίεζεο πθίζηαηαη γηα πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) ρεηηθά κε πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε δηά βίνπ θπιάθηζε ή ζε θπιάθηζε γηα ρξνληθή 
πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) κελψλ, επ’ αφξηζηνλ, 

   
 (β) ζρεηηθά κε πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε 

ησλ έμη (6) κελψλ αιιά φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) κελψλ, γηα πεξίνδν δέθα (10) 
εηψλ αξρφκελε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο ηνπ, 

   
 (γ) ζρεηηθά κε πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, γηα πεξίνδν επηά (7) εηψλ αξρφκελε απφ ηελ εκεξνκελία 
ηεο θαηαδίθεο ηνπ. 

   
    (2) ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαδηθαζζείο είλαη πξφζσπν ην νπνίν θαηά ηελ εκεξνκελία δηάπξαμεο 

ηνπ αδηθήκαηνο ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, νη αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (1) πεξίνδνη 
ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο κεηψλνληαη θαηά ην έλα δεχηεξν (1/2). 

  
    (3) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ρξνληθψλ πεξηφδσλ, δε ιακβάλεηαη 

ππφςε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν θαηαδηθαζζείο βξίζθεηαη ζε θπιάθηζε ή ζε 
θξάηεζε. 

  
Μέζνδνο 
εηδνπνίεζεο. 

24. Ο θαηαδηθαζζείο δίλεη ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 22 εηδνπνίεζε ζηνλ θεληξηθφ αζηπλνκηθφ 

ζηαζκφ ηεο επαξρίαο ζηελ νπνία δηακέλεη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο θαη ιακβάλεη 
γξαπηή απφδεημε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ιήθζεθε ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε. 
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Αλαζεψξεζε 
επ’ αφξηζηνλ 
ππνρξέσζεο 
εηδνπνίεζεο. 

25.-(1) Ζ επ’ αφξηζηνλ ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23, αλαζεσξείηαη 

κεηά απφ ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο: 

     Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο ηνπ, ε ρξνληθή απηή πεξίνδνο κεηψλεηαη ζηα νθηψ (8) έηε. 

  
    (2) Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (1) ρξνληθήο πεξηφδνπ δε ιακβάλεηαη 

ππφςε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν θαηαδηθαζζείο βξίζθεηαη ζε θπιάθηζε ή ζε 
θξάηεζε. 

  
Λήςε ηεο 
απφθαζεο απφ 
ην δηθαζηήξην 
θαη ελεκέξσζε 
ηνπ θαηα-
δηθαζζέληνο. 

26.-(1) ην ηέινο ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 23 ρξνληθήο πεξηφδνπ, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ππνβάιιεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη 
είηε ηε ζπλέρηζε ηεο ππνρξέσζεο θνηλνπνίεζεο γηα πεξαηηέξσ πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
δεθαπέληε (15) έηε είηε ηε δηαθνπή απηήο. 

    (2) ε πεξίπησζε ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο, ν Γεληθφο 
Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο ππνβάιιεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαηά ην 
ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε απηή, θαη ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη εθ 
λένπ είηε ηε ζπλέρηζε ηεο ππνρξέσζεο εηδνπνίεζεο γηα πεξαηηέξσ πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
δεθαπέληε (15) έηε είηε ηε δηαθνπή απηήο. 

  
    (3) Ζ Αζηπλνκία ελεκεξψλεη ηνλ θαηαδηθαζζέληα, φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη ηα δεθαπέληε (15) ή ηα νθηψ (8) έηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά πφζν 
ζπλερίδεηαη ή ηεξκαηίδεηαη ε ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο, κε επίδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

  
    (4) Καηά ηε ιήςε ηεο αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (1) απφθαζεο, ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηα 

αθφινπζα: 
  
 (α) Σελ πηζαλφηεηα ν θαηαδηθαζζείο λα απνηειεί θίλδπλν πξφθιεζεο ζεμνπαιηθήο βιάβεο 

ζηνλ πιεζπζκφ ή ζε κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο, 
   
 (β) ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ γηα ηα νπνία θαηαδηθάζηεθε, ζηελ νπνία 

θαηαδίθε βαζίδεηαη ε ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο, 
   
 (γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ, 
   
 (δ) θαηά πφζν ν θαηαδηθαζζείο δηέπξαμε αδίθεκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, 
   
 (ε) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ην δηθαζηήξην, 
   
 (ζη) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ην ρξφλν ηεο δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, 
   
 (δ) ηελ ειηθία ηνπ αλήιηθνπ πξνζψπνπ πνπ ήηαλ ην ζχκα ηέηνηνπ αδηθήκαηνο θαη ηε δηαθνξά 

ειηθίαο κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, 
   
 (ε) νπνηαδήπνηε άιιε θαηαδίθε γηα αδίθεκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν ή/θαη 

αδίθεκα θαηά ησλ εζψλ ελαληίνλ αλήιηθνπ πξνζψπνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 
Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, 

   
 (ζ) θαηά πφζν εθθξεκεί πνηληθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο γηα αδίθεκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν ή/θαη αδίθεκα θαηά ησλ εζψλ ελαληίνλ αλήιηθνπ 
πξνζψπνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε 
άιινπ λφκνπ, 

   
 (η) νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν 

πνπ απνηειεί ν θαηαδηθαζζείο ζηνλ πιεζπζκφ ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 
ηεο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο άπνςεο ηεο Αξρήο Δπνπηείαο, 
 

 (ηα) νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαηαηέζεθαλ απφ ή εθ κέξνπο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο πνπ λα 
θαηαδεηθλχνπλ φηη απηφο δελ απνηειεί θίλδπλν ζηνλ πιεζπζκφ ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

   
 (ηβ) νηηδήπνηε άιιν ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζήο ηνπ. 
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Γηθαίσκα ηνπ 
θαηαδηθαζζέληνο 
γηα ππνβνιή 
αίηεζεο 
αλαζεψξεζεο. 
 

27. ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ θαηαζέζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

ζην δηθαζηήξην, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν θαηαδηθαζζείο δχλαηαη λα 
απεπζπλζεί ν ίδηνο ζην δηθαζηήξην, κε γξαπηφ αίηεκά ηνπ, γηα αλαζεψξεζε ηεο ππνρξέσζεο 
εηδνπνίεζεο θαη ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ζρεηηθή απφθαζε φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν απηφ. 

 

Αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ 
κεηαμχ θξαηψλ 
κειψλ. 

28. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ πξνζψπσλ, δηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ Απφθαζε-Πιαίζην 2009/315/ΓΔΤ. 
 
 

Δπηπξφζζεηεο 
ππνρξεψζεηο 
Γεληθνχ 
Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη 
Αξρεγνχ ηεο 
Αζηπλνκίαο ζε 
ζρέζε κε ηελ 
πνηληθή έξεπλα 
θαη δίσμε ησλ 
αδηθεκάησλ. 

29. Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν Αξρεγφο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ην δηθαζηήξην ελψπηνλ 

ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί πξνο εθδίθαζε πνηληθή ππφζεζε γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ζην πιαίζην ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ 
λα -  

 (α)  δηαζθαιίζνπλ φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
παξφληα Νφκν έρεη πξνηεξαηφηεηα θαη δηεμάγνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε∙ 

   
 (β) δηαζθαιίζνπλ φηη ε δηεμαγσγή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δελ ζα επηδεηλψζεη ηελ ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία πνπ βίσζε ην ζχκα∙ 
   
 (γ) εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξφζσπα, νη κνλάδεο ή νη ππεξεζίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

πνηληθή έξεπλα, δίσμε θαη πξνζαγσγή  ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
Νφκν  ηπγράλνπλ ηεο αλάινγεο επηκφξθσζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ∙ 

   
 (δ) ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ησλ πξνζψπσλ, κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε 

ηελ πνηληθή έξεπλα θαη δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, 
απνηειεζκαηηθά εξγαιεία έξεπλαο, φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή άιισλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαζψο θαη άιισλ απαξαίηεησλ 
κέζσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ∙ 

   
 (ε) δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ή ππεξεζίεο λα επηρεηξνχλ ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ ζπκάησλ ησλ αδηθεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6 έσο 10, εηδηθφηεξα κέζσ 
αλάιπζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φπσο θσηνγξαθίεο θαη νπηηθναθνπζηηθέο 
εγγξαθέο πνπ κεηαδίδνληαη ή θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ· θαη 

   
 (ζη) δηαζθαιηζηεί φηη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ ζχκαηνο δελ ζα απνηξέςεη ηελ 

εθθίλεζε ησλ πνηληθψλ εξεπλψλ. 
  
Αλαθνξά 
ππνςίαο 
ζεμνπαιηθήο 
εθκεηάιιεπζεο 
θαη θαθνπνίεζεο 
παηδηψλ θαη 
πξνψζεζε 
θαηαγγειίαο.  

30.-(1) Οπνηνζδήπνηε παξαιείπεη λα θαηαγγείιεη πεξίπησζε πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ, φπνπ 

εκπιέθεηαη παηδί ή παηδί κε δηαλνεηηθή ή ςπρηθή αλεπάξθεηα ζε αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή δελ πξνσζεί ζρεηηθή θαηαγγειία, δηαπξάηηεη αδίθεκα 
θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δεθαπέληε (15) έηε ή ζε 
ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.  

    (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ην δηθαζηήξην 
ιακβάλεη σο επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ην γεγνλφο φηη ην πξφζσπν πνπ παξαιείπεη λα θαηαγγείιεη ή 
δελ πξνσζεί θαηαγγειία, είλαη εθπαηδεπηηθφο, ιεηηνπξγφο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ή δηθεγφξνο ν 
νπνίνο αζθεί ην επάγγεικα ή κέινο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο ή επαγγεικαηίαο πγείαο, φπσο 
ςπρίαηξνο, ηαηξφο νπνηαζδήπνηε άιιεο εηδηθφηεηαο, λνζειεπηήο, ςπρνιφγνο ή άιινο επαγγεικαηίαο 
κε ζπλαθείο πξνο ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηεο. 

  

    (3) Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο γηα ηελ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 
(1) δελ απνηειεί ππεξάζπηζε φηη ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) παξέιεηςαλ λα πξνβνχλ 
ζε θαηαγγειία ιφγσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ  ηνπο απφξξεηνπ.  
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 ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ -  
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΘΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

  

Τπνρξεψζεηο 
ησλ 
εκπιεθφκελσλ 
ππεξεζηψλ γηα 
ηα κέηξα 
ζπλδξνκήο, 
ζηήξημεο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ 
ζπκάησλ. 

31.-(1) Οη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη νη εκπιεθφκελνη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

κεηαρεηξίδνληαη ηα ζχκαηα κε ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο, αλαγλσξίδνπλ ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη 
δηαζθαιίδνπλ φηη ηπγράλνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην 
ζπκθέξνλ ηνπο, ηελ θαηάζηαζή ηνπο,  ηελ  ειηθία θαη ην βαζκφ ηεο σξηκφηεηάο ηνπο. 

    (2) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο δηαζθαιίδνπλ φηη παξέρεηαη ζπλδξνκή, ζηήξημε θαη 
πξνζηαζία ζε παηδί ακέζσο κφιηο απηέο ή νπνηαδήπνηε άιιε εκπιεθφκελε ππεξεζία, έρνπλ 
βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ελδέρεηαη λα έρεη δηαπξαρζεί εηο βάξνο ηνπ  θάπνην εθ ησλ 
αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 έσο 10 θαη 15 αλεμαξηήησο ηεο πξνζπκίαο ηνπ παηδηνχ 
λα ζπλεξγαζηεί ζε πνηληθή αλάθξηζε, έξεπλα, δίσμε ή δίθε. 

  

    (3) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο δηαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ ε ειηθία πξνζψπνπ πνπ έρεη 
ππνζηεί θάπνην εθ ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 έσο 10 θαη 15 είλαη αβέβαηε θαη 
ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχεηαη φηη πξφθεηηαη γηα παηδί, ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην 
παηδί, έηζη ψζηε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε ζπλδξνκή, ζηήξημε θαη πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ θαη  IV ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Γηάηαγκα 
απνκάθξπλζεο 
ζχκαηνο. 

32.-(1) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη, θαηά ή κεηά ηελ εθδίθαζε ππφζεζεο γηα ηα αδηθήκαηα ηα νπνία 

πξνλννχληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, λα δηαηάμεη γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ήζειε θξίλεη 
αλαγθαία ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε αζθαιέο κέξνο ή ηελ αλάζεζε 
ηεο θξνληίδαο ηνπ ζην Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην πξνο ην ζπκθέξνλ 
ηνπ παηδηνχ, θαη λννπκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ ζχηε δελ εμαζθαιίδνπλ ην 
ζπκθέξνλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. 

  

    (2) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη πξνζσξηλφ δηάηαγκα απνκάθξπλζεο ζχκαηνο εθαξκφδνληαο 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Πξνζσξηλφ 
δηάηαγκα 
απνθιεηζκνχ 
ππφπηνπ ή 
απνκάθξπλζεο 
ζχκαηνο. 

216 ηνπ 1990 
60(Η) ηνπ 1995 
95(Η) ηνπ 1995 
30(Η) ηνπ 1997 
60(Η) ηνπ 1997 
21(Η) ηνπ 1998 

190(Η) ηνπ 2002 
203(Η) ηνπ 2004 
68(Η) ηνπ 2008. 

33.-(1) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη, έπεηηα απφ αίηεζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο αζηπλνκίαο ή ηνπ 

Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή επηηξφπνπ δηνξηζκέλνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 
ρέζεσλ Γνλέσλ θαη Σέθλσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή ηνπ 
Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή ηνπ Δπηηξφπνπ ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί γηα 
ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε απ' απηνχο, λα εθδψζεη πξνζσξηλφ δηάηαγκα απνθιεηζκνχ ηνπ ππφπηνπ ή 
απνκάθξπλζεο ζχκαηνο, κέρξηο φηνπ θαηαρσξηζζεί θαη εθδηθαζηεί πνηληθή ππφζεζε ελαληίνλ ηνπ 
θαηεγνξνχκελνπ γηα πνηληθφ αδίθεκα ην νπνίν πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

    (2) Σν δηθαζηήξην εθδίδεη ην δηάηαγκα θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν έπεηηα απφ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ έλνξθε δήισζε ηνπ ζχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα έρεη άκεζε 
γλψζε ησλ γεγνλφησλ ή εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ ελψπηφλ ηνπ νπνηαδήπνηε άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ εθ πξψηεο φςεσο θίλδπλν άζθεζεο βίαο ή επαλάιεςεο ηνπ 
αδηθήκαηνο ή ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ ζχκαηνο απφ επεξεαζκφ ή άιισο 
πσο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαηαζέζεσλ ηνπ ζχκαηνο ή άιισλ πξνζψπσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, 
πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θαη άιισλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ. 

  
    (3)(α) Σν πξνζσξηλφ δηάηαγκα ηζρχεη γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ 

εκέξα επίδνζήο ηνπ ζηνλ χπνπην θαη είλαη επηζηξεπηέν ζην δηθαζηήξην εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο ζε 
ψξα θαη εκέξα πνπ ζα νξίζεη ην δηθαζηήξην. 

  
     (β) Καηά ηελ νξηζκέλε απφ ην δηθαζηήξην εκέξα θαη ψξα ην δηθαζηήξην αθνχεη ηνλ χπνπην ή θαη 

θάζε επεξεαδφκελν ή ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πνπ ζα παξνπζηαζζεί θαη απνθαζίδεη εάλ ζα 
ηεξκαηίζεη ηελ ηζρχ ηνπ δηαηάγκαηνο ή εάλ ζα ην παξαηείλεη κέρξη νθηψ επηπξφζζεηεο εκέξεο. 
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      (γ) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα παξαηείλεη πεξαηηέξσ ηελ ηζρχ δηαηάγκαηνο γηα πεξίνδν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο φκσο ε ζπλνιηθή πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ 
δηαηάγκαηνο λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε πνηληθήο δίσμεο 
ελαληίνλ ππφπηνπ. 

  
      (δ) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη κεηά ηελ θαηαρψξηζε πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ππφπηνπ λα εθδψζεη ή 

παξαηείλεη δηάηαγκα απνθιεηζκνχ ή απνκάθξπλζεο ζχκαηνο κε ηζρχ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο 
ππφζεζεο. 

  
Γηάηαγκα 
απνθιεηζκνχ. 

34.-(1) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη ελαληίνλ πξνζψπνπ πνπ θαηεγνξείηαη γηα δηάπξαμε 

νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν, δηάηαγκα, ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν 
θαη κε ηνπο φξνπο πνπ δπλαηφ λα ζέζεη, κε ην νπνίν λα απαγνξεχεη ζε απηφ λα εηζέξρεηαη ή λα 
πιεζηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ή λα παξακέλεη ζηελ θαηνηθία ή ην ρψξν δηακνλήο ηνπ ζχκαηνο 
ή ζε ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ παηδηά. 

  
     (2) Σν δηθαζηήξην ζην δηάηαγκα απνθιεηζκνχ πνπ εθδίδεη νξίδεη εκεξνκελία πξηλ απφ ηελ εθπλνή 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαηά ηελ νπνία εμεηάδεη ην ελδερφκελν παξάηαζεο ή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
δηαηάγκαηνο απηνχ. 

  
     (3) Καηά ηελ πην πάλσ εμέηαζε, ην δηθαζηήξην αθνχεη ηηο απφςεηο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ηνπ 

ζχκαηνο ή εθπξνζψπνπ απηνχ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηελ 
έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο, εθηφο φπνπ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαζέζνπλ ελαληίνλ ηνπ 
θαηεγνξνχκελνπ, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 

  
     (4) Ο θαηεγνξνχκελνο δχλαηαη λα δεηήζεη αλαζεψξεζε ή αθχξσζε ηνπ δηαηάγκαηνο θαηά ηελ 

εθπλνή ηεο θαζνξηδφκελεο ζε απηφ πεξηφδνπ. 
  
    (5) Γηάηαγκα απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη αληί νπνηαζδήπνηε άιιεο πνηλήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ή καδί κε άιιεο πνηλέο ηηο νπνίεο ην δηθαζηήξην έρεη εμνπζία λα επηβάιεη δπλάκεη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ. 

  
    (6) Πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε δηάηαγκα απνθιεηζκνχ θαη ην νπνίν, ελψ ην ελ ιφγσ 

δηάηαγκα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, παξαβαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηφ 
δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) 
έηε. 

  
Πξνζηαζία 
ζπκάησλ απφ 
πνηληθνπνίεζε.  

35.-(1) Σα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο δελ δηψθνληαη πνηληθά 

θαη δελ ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο 
εμαλαγθάζηεθαλ λα δηαπξάμνπλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ππέζηεζαλ νηαδήπνηε ησλ 
πξάμεσλ κλεία ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 θαη ζην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 8. 

  
    (2) Γηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθδηθάδεηαη  ππφζεζε ελαληίνλ ζχκαηνο γηα ηε δηάπξαμε 

νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο φηη 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζε πεξίπησζε πνπ ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ δελ 
δηαθνπεί, αθφκα θαη εάλ θξηζεί έλνρν ην ζχκα, δελ επηβάιιεη νπνηαδήπνηε πνηλή ή ηηκσξία.  

  
Γηθαίσκα ιήςεο 
πιεξνθνξηψλ.  

36.-(1) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή/θαη ε Αζηπλνκία θαηά ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ην 

ζχκα ή/θαη ηνλ θεδεκφλα ηνπ, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο, παξέρνπλ φιεο ηηο 
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

  
 (α) ε πνηέο ππεξεζίεο ή νξγαλψζεηο κπνξεί λα πξνζθεχγεη γηα λα ηνπ δνζεί ππνζηήξημε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνρή πξνζηαζίαο, θξνληίδαο, ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, λνκηθψλ ή άιισλ 
ζπκβνπιψλ· 

   
 (β) ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηελ πνηληθή δηαδηθαζία· 
   
 (γ) πνχ θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα ππνβάιεη θαηαγγειία ελαληίνλ ηνπ δξάζηε· 
   
 (δ) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έπνληαη ηεο θαηαγγειίαο θαη ην ξφιν ηνπ σο ζχκα ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ· 
   
 (ε) πψο θαη ππφ πνηνπο φξνπο κπνξεί λα ιάβεη πξνζηαζία· 
   
 (ζη) ζε πνην βαζκφ θαη ππφ πνηνπο φξνπο έρεη πξφζβαζε ζε: 
    
  (i) λνκηθέο ζπκβνπιέο, ή 
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  (ii) λνκηθή ζπλδξνκή, ή 
    
  (iii) ζπκβνπιέο θάζε άιινπ είδνπο, 
    
  θαη  ζηηο πεξηπηψζεηο (i) θαη (ii), θαηά πφζν έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα· 
   
 (δ) πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο· 
   
 (ε) εάλ θαηνηθεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ή επηζπκεί λα κεηαβεί ζην  θξάηνο κέινο ή ζηελ ηξίηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, πνηνη ηδηαίηεξνη κεραληζκνί είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

   
    (2) Δθφζνλ ην ζχκα ή ν θεδεκφλαο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ ζχκαηνο ν νπνίνο δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ην επηζπκεί, ε Αζηπλνκία, ην ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε - 
  
 (α) ηε ζπλέρεηα πνπ δφζεθε ζηελ θαηαγγειία ηνπ· 
   
 (β) ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ επηηξέπνπλ, εάλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε, λα πιεξνθνξεζεί ηελ εμέιημε 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ 
ην αθνξνχλ, εθηφο εάλ θαηά ηελ θξίζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ θαη ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα δηαηαξαρζεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο ππφζεζεο· θαη 

   
 (γ) ηελ απφθαζε πνπ εμέδσζε ην δηθαζηήξην. 
   
    (3) ε πεξίπησζε πνπ νη δησθηηθέο αξρέο θξίλνπλ φηη ην ζχκα θηλδπλεχεη απφ ηελ πξνθπιάθηζε 

ππφδηθνπ ή ηελ απφιπζε ηνπ θαηάδηθνπ ην ελεκεξψλνπλ θαη ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πξνθπιάμεηο. 

  
    (4) Σν ζχκα έρεη δηθαίσκα λα απνπνηεζεί εγγξάθσο ηεο ιήςεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εθηφο εάλ ε απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζρεηηθήο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

  
Δγγπήζεηο 
επηθνηλσλίαο θαη 
δηθαίσκα ζε 
λνκηθέο 
ζπκβνπιέο .  

37.-(1) Οη δησθηηθέο αξρέο δηαζθαιίδνπλ ηελ  πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ θαηαγγέιινπλ 

πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.  

    (2) Οη δησθηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κεηψζνπλ φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο επηθνηλσλίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ή ηε ζπκκεηνρή 
ζχκαηνο ην νπνίν έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κάξηπξα, θαηά ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

  
 
 
Κεθ.2. 

42 ηνπ1961  
20 ηνπ 1963  
46 ηνπ 1970  
40 ηνπ 1975  
55 ηνπ 1978  
71 ηνπ 1981  
92 ηνπ 1983  
98 ηνπ 1984  
17 ηνπ 1985  
52 ηνπ 1985  

9 ηνπ 1989  
175 ηνπ 1991  
212 ηνπ 1991  
9(I) ηνπ 1993  

56(I) ηνπ 1993  
83(I) ηνπ 1994  
76(I) ηνπ 1995  

103(I) ηνπ 1996  
79(I) ηνπ 2000  
31(I) ηνπ 2001  
41(I) ηνπ 2002  

180(I) ηνπ 2002  
117(I) ηνπ 2003  

   (3)  Κάζε ζχκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζπκία ηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο δησθηηθέο αξρέο, γηα ηελ 
πνηληθή έξεπλα, δίσμε ή δίθε, έρεη δηθαίσκα άκεζεο πξφζβαζεο ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο ζχκθσλα κε 
ηνλ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ζε θάζε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επαξθείο πφξνπο έρεη δηθαίσκα ζε δσξεάλ λνκηθή αξσγή 
αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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130(I) ηνπ 2003  
199(I) ηνπ 2004  
264(I) ηνπ 2004  

21(I) ηνπ 2005  
65(I) ηνπ 2005  

124(I) ηνπ 2005  
158(I) ηνπ 2005  
175(I) ηνπ 2006  
117(I) ηνπ 2007  
103(I) ηνπ 2008 
109(I) ηνπ 2008  

11(I) ηνπ 2009  
130(I) ηνπ 2009  

4(I) ηνπ 2010  
65(I) ηνπ 2010  
14(I) ηνπ 2011  

144(I) ηνπ 2011  
116(I) ηνπ 2012  

18(Η) ηνπ 2013 
84(Η) ηνπ 2014. 

165(I) ηνπ 2002 
22(I) ηνπ 2005  
77(I) ηνπ 2005  
43(I) ηνπ 2006  

132(I) ηνπ 2009  
172(I) ηνπ 2011  

8(I) ηνπ 2012 
64(Η) ηνπ 2014. 

    (4) Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξαρψξεζε λνκηθήο αξσγήο ζε ζχκα, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
57 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
    (5) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο λνκηθέο ζπκβνπιέο, ε Γεκνθξαηία απνδεκηψλεη ηα ζχκαηα ηα νπνία 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δησθηηθέο αξρέο σο κάξηπξεο ζε πνηληθή δηαδηθαζία γηα νπνηαδήπνηε έμνδα ζηα 
νπνία απηά ππφθεηληαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.  

  
    (6) Οπνηαδήπνηε νξγάλσζε, ίδξπκα, ζσκαηείν ή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ε νπνία έρεη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο σο ζθνπφ ηελ ζηήξημε θαη πξνζηαζία ζπκάησλ ησλ αδηθεκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο 
θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί, εθφζνλ ην ζχκα ή ν θεδεκφλαο ηνπ ζπλαηλεί ζε 
απηφ, λα βνεζά θαη λα ζηεξίδεη ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  

  
Πξνζηαζία ηνπ 
ζχκαηνο θαη ησλ 
κειψλ ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ 
κε βάζε ην 
ρέδην 
Πξνζηαζίαο 
Μαξηχξσλ θαη 
πλεξγαηψλ ηεο 
Γηθαηνζχλεο.  

95(Η) ηνπ 2001 
15(Η) ηνπ 2014. 

38.-(1) Θχκα ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15 ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ζεσξείηαη κάξηπξαο πνπ ρξήδεη βνήζεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη εληάζζεηαη ζην ρέδην Πξνζηαζίαο 
Μαξηχξσλ θαη πλεξγαηψλ ηεο Γηθαηνζχλεο.   

    (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Πξνζηαζίαο 
Μαξηχξσλ θαη πλεξγαηψλ ηεο Γηθαηνζχλεο ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ, δηαζθαιίδεη, επίζεο, φηη - 

  
 (α) ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηφηεηα θαη ε εηθφλα  ηνπ 

ζχκαηνο θαη λα απνηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ, 

   
 (β) 

 
 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν 
πξνζηαζίαο γηα ην ζχκα θαη, φηαλ απηφ ελδείθλπηαη, γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή γηα πξφζσπα 
εμνκνηνχκελα κε κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, 

   
 (γ) ε πξνζηαζία απηή δηαξθεί θαη κεηά απφ ηε ιήμε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 
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    (3) Δθφζνλ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θξηζεί αλαγθαίν, νη δησθηηθέο αξρέο δηαζθαιίδνπλ φηη παξέρεηαη 

απνηειεζκαηηθή θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ πηζαλή εθδίθεζε ή εθθνβηζκφ εηδηθφηεξα θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη κεηά ηελ έξεπλα θαη δίσμε ησλ δξαζηψλ ζηα αθφινπζα πξφζσπα: 

  
 (α) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, άιιν απφ ην ζχκα, ην νπνίν αλαθέξεη ηε δηάπξαμε πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν ή ζπλεξγάδεηαη δηαθνξεηηθά κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηηο δησθηηθέο αξρέο· 

   
 (β) νπνηνδήπνηε κάξηπξα, άιιν απφ ην ζχκα, ν νπνίνο δίλεη θαηάζεζε αλαθνξηθά κε ηε 

δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν· 
   
 (γ) φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ· 
  
    (4) Οη δησθηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία θαη απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ παξνρή 

θαηάιιειεο πξνζηαζίαο απφ πηζαλή εθδίθεζε ή εθθνβηζκφ, εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
έξεπλα θαη δίσμε ησλ δξαζηψλ ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, γηα κέιε 
νξγαλψζεσλ, ηδξπκάησλ, ζσκαηείσλ ή κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ή 
παξέρνπλ ζπλδξνκή ζηα ζχκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.   

  
    (5) Οη δησθηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ φηη ε δηεξεχλεζε ή ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο δελ εμαξηψληαη 

απφ ηελ ππνβνιή παξαπφλνπ ή θαηαγγειίαο απφ ην ζχκα ή εθπξφζσπφ ηνπ θαη φηη ε πνηληθή 
δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί αθφκα θαη εάλ ην πξφζσπν απηφ απνζχξεη ηελ θαηάζεζή ηνπ.  

  
    (6) Οη δησθηηθέο αξρέο ζπλερίδνπλ ηε δίσμε θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζχκαηνο. 
  
Γηθαίσκα 
ζχκαηνο γηα 
απνδεκηψζεηο. 
 

39.-(1) Αλεμάξηεηα θαη ρσξίο επεξεαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ έλδηθνπ κέζνπ ή ζεξαπείαο πνπ 

πξνβιέπεηαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ, ην ζχκα έρεη ζεζκηθφ αγψγηκν 
δηθαίσκα απνδεκηψζεσλ θαηά παληφο ππεπζχλνπ, γηα ηα δηαπξαρζέληα ζε βάξνο ηνπ πνηληθά 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ ηνπ 
δηθαησκάησλ, ν νπνίνο ππέρεη αληίζηνηρε αζηηθή επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή εηδηθψλ θαη γεληθψλ 
απνδεκηψζεσλ πξνο ηα ζχκαηά ηνπ.     

  
 

14 ηνπ1960 
50 ηνπ 1962  
11 ηνπ 1963  

8 ηνπ 1969  
40 ηνπ 1970  
58 ηνπ 1972  

1 ηνπ 1980  
35 ηνπ 1982  
29 ηνπ 1983  
91 ηνπ 1983  
16 ηνπ 1984  
51 ηνπ 1984  
83 ηνπ 1984  
93 ηνπ 1984  
18 ηνπ 1985  
71 ηνπ 1985  
89 ηνπ 1985  
96 ηνπ 1986  

317 ηνπ 1987  
49 ηνπ 1988  
64 ηνπ 1990  

136 ηνπ 1991  
149 ηνπ 1991  
232 ηνπ 1991  
237 ηνπ 1991 

42(I) ηνπ 1992  
43(I) ηνπ 1992  

102(I) ηνπ 1992  
26(I) ηνπ 1993  
82(I) ηνπ 1995  

102(I) ηνπ 1996  
4(I) ηνπ 1997  

53(I) ηνπ 1997  

   (2) Γηθαηνδνζία γηα ηελ εθδίθαζε αγσγήο γηα απνδεκίσζε, σο πξνλνείηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, έρεη ην αξκφδην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην σο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πεξί 
Γηθαζηεξίσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
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90(I) ηνπ 1997  
27(I) ηνπ 1998  
53(I) ηνπ 1998  

110(I) ηνπ 1998  
34(I) ηνπ 1999  

146(I) ηνπ 1999  
41(I) ηνπ 2000  
32(I) ηνπ 2001  
40(I) ηνπ 2002  
80(I) ηνπ 2002  

140(I) ηνπ 2002  
206(I) ηνπ 2002  

17(I) ηνπ 2004  
165(I) ηνπ 2004  
268(I) ηνπ 2004  

21(I) ηνπ 2006  
99(I) ηνπ 2007  

170(I) ηνπ 2007  
76(I) ηνπ 2008  
81(I) ηνπ 2008  

118(I) ηνπ 2008  
119(I) ηνπ 2008  

36(I) ηνπ 2009  
129(I) ηνπ 2009  
138(I) ηνπ 2009  

19(I) ηνπ 2010  
166(I) ηνπ 2011  

30(Η) ηνπ 2013 
46(I) ηνπ 2014. 

    (3) Οη πην πάλσ αλαθεξφκελεο γεληθέο απνδεκηψζεηο πξέπεη λα είλαη δίθαηεο θαη εχινγεο θαη θαηά 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Σελ έθηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ην φθεινο 

πνπ ν δξάζηεο απνθφκηζε ή κπνξνχζε λα απνθνκίζεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή 
θαθνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο∙ 

   
 (β) ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ δξάζηε∙ θαη 
   
 (γ) ηε ζπγγέλεηα ή ηε ζρέζε εμνπζίαο ή επηξξνήο ηνπ δξάζηε πξνο ην ζχκα ηνπ. 
  
    (4) Σν δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ βαλαπζφηεηαο ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη θαθνπνίεζεο  ή ην βαζκφ ζπγγέλεηαο ή ζρέζεο εμνπζίαο ηνπ δξάζηε κε ην ζχκα, δχλαηαη λα 
επηδηθάδεη ηηκσξεηηθέο απνδεκηψζεηο.  

  
    (5) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζχκαηνο, ζεζκηθφ αγψγηκν δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε έρνπλ νη γνλείο 

ή νη δηθαηνχρνη ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  
  
66(I) ηνπ 2012 
41(Η) ηνπ 2013 
159(Η) ηνπ 2013. 

   (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Παξαγξαθήο Αγψγηκσλ Γηθαησκάησλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ην αγψγηκν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζχκαηνο δελ 
παξαγξάθεηαη.   

  
Γηθαίσκα ζε  
λνκηθέο 
ζπκβνπιέο θαη 
λνκηθή 
εθπξνζψπεζε 
γηα άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε  
απνδεκίσζε.   

40.-(1) Κάζε ζχκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζπκία ηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο δησθηηθέο αξρέο, γηα 

ηελ πνηληθή έξεπλα, δίσμε ή δίθε, έρεη δηθαίσκα άκεζεο πξφζβαζεο ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη λνκηθή 
εθπξνζψπεζε γηα ηελ απαίηεζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχκα δελ  έρεη επαξθείο  
νηθνλνκηθνχο πφξνπο, έρεη δηθαίσκα ζε δσξεάλ λνκηθή αξσγή  αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Ννκηθήο Αξσγήο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

    (2) Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξαρψξεζε λνκηθήο αξσγήο ζε ζχκα, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
57 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
Θχκαηα πνπ 
δηακέλνπλ εθηφο 
ηεο Γεκνθξαηίαο. 
25(ΗΗΗ) ηνπ 2004. 

41.-(1)  ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχκα είλαη ππήθννο ή θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο, νη δησθηηθέο αξρέο 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κεηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ην ζχκα θαηνηθεί 
ζε άιιν θξάηνο ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, εθαξκφδνληαο, ζε ζρέζε 
κε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί χκβαζεο θαηαξηηδφκελεο απφ ην 
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πκβνχιην βάζεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ., γηα ηελ Ακνηβαία πλεξγαζία επί 
πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο (Κπξσηηθνχ) 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
    (2) Καηαγγειία ζχκαηνο αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ην νπνίν έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζε άιιν θξάηνο, πξνο ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο θαηνηθίαο ηνπ, εθφζνλ 
δηαβηβαζηεί ζηηο δησθηηθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, δηεξεπλάηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
δηεξεπλάην ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχκα βξηζθφηαλ ζηε Γεκνθξαηία.  

  
Πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ζην 
πιαίζην πνηληθήο 
δηαδηθαζίαο.  
 
 
 
 

42.-(1) ηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο ή νη δηθαηνχρνη ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο απνθιείνληαη απφ ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ παηδηνχ ιφγσ ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζχκαηνο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί είλαη αζπλφδεπην ή 
απνρσξηζκέλν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην δηθαζηήξην δχλαηαη λα δηνξίζεη ηνλ Δπίηξνπν γηα ηε λνκηθή 
εθπξνζψπεζε ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο έξεπλαο ή δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

    (2) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ππεξάζπηζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, νη δησθηηθέο αξρέο 
δηαζθαιίδνπλ φηη ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 
κέρξη 10 θαη 15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ -  

  
 (α) νη ζπλεληεχμεηο κε ην ζχκα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε απφ 

ηφηε πνπ ηα γεγνλφηα έρνπλ αλαθεξζεί είηε ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο  Δπεκεξίαο είηε 
ζηηο δησθηηθέο αξρέο· 

   
 (β) νη ζπλεληεχμεηο κε ην ζχκα πξαγκαηνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ζε ρψξνπο 

ζρεδηαζκέλνπο ή πξνζαξκνζκέλνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ· 
   
 (γ) νη ζπλεληεχμεηο κε ην ζχκα δηεμάγνληαη απφ επαγγεικαηίεο εθπαηδεπκέλνπο πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ή κε ηε βνήζεηά ηνπο, θαη απφ άηνκα ηνπ ηδίνπ θχινπ· 
   
 (δ) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, φιεο νη ζπλεληεχμεηο κε ην ζχκα δηεμάγνληαη απφ ην ίδην 

πξφζσπν· 
   
 (ε) ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ην ζχκα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηνξηζκέλνο θαη νη 

ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη κφλνλ φπνπ απηφ είλαη απζηεξά αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 
πνηληθψλ εξεπλψλ θαη δηαδηθαζηψλ· 

   
 (ζη) ην ζχκα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ν νπνίνο δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή, θαηά πεξίπησζε, ελήιηθα ηεο επηινγήο ηνπ παηδηνχ, εθηφο εάλ έρεη 
εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αληίζεην, ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν. 

  
Οπηηθν-
γξαθεκέλε 
θαηάζεζε 
παηδηνχ.  
 
 

43.-(1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παηδί είλαη κάξηπξαο ζε αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη δησθηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ φηη, ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο έξεπλαο  ησλ 
αδηθεκάησλ απηψλ, φιεο νη ζπλεληεχμεηο κε ην παηδί κάξηπξα ή ζχκα νπηηθνγξαθνχληαη θαη φηη, θαηά 
ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, νη ζπλεληεχμεηο απηέο ζεσξνχληαη σο ηθαλή καξηπξία δπλάκεη ηνπ πεξί 
Απνδείμεσο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

    (2) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ Νφκν, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Σν δηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα δηαηάμεη φπσο ην ζχκα ή ην παηδί κάξηπξαο ηχρεη 

αληεμέηαζεο ρσξίο λα είλαη παξφλ, κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ, 
εθηφο εάλ έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αληίζεην∙ θαη 

   
 (β) εθφζνλ είλαη πξνο ην φθεινο ηνπ ζχκαηνο ή ηνπ παηδηνχ κάξηπξα ην δηθαζηήξην θαζψο θαη 

νη δησθηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ηδησηηθή δσή, ηελ ηαπηφηεηα θαη 
ηελ εηθφλα ησλ παηδηψλ απνηξέπνπλ ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ θάζε άιιν αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ. 

  
    (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε ζπγθαηάζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(δ) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ Νφκνπ δίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν. 
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Γίθε 
θεθιεηζκέλσλ 
ησλ ζπξψλ.  

44. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο Μαξηχξσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο πνπ αθνξά αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, φπνπ παηδί εκθαλίδεηαη ζην δηθαζηήξην σο ζχκα  ή σο κάξηπξαο, 
ην δηθαζηήξην δχλαηαη λα δηαηάμεη φπσο ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ή κέξνο απηήο δηεμαρζεί 
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ.  

  
 ΜΔΡΟ ΗV  

ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ 
  
ηήξημε ησλ 
ζπκάησλ.  

45.-(1) Οη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο,  γηα λα ζπλδξάκνπλ θαη ζηεξίμνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη ζχκαηα, βξαρππξφζεζκα 
θαη καθξνπξφζεζκα, ζην πιαίζην ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζήο ηνπο, κεηά απφ 
αηνκηθή εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ άπνςή 
ηνπ,  αλάινγα κε ηελ ειηθία ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο αλεζπρίεο 
ηνπ κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε κφληκσλ ιχζεσλ γηα ην παηδί. 

  
    (2) Οη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο δηαζθαιίδνπλ, ε θάζε κηα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  ηελ 

άκεζε πξφζβαζε θάζε ζχκαηνο ζηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   (3) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζηεξίδνπλ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα αζθψληαο, κεηαμχ 
άιισλ, δηαζπλδεηηθφ ξφιν κε άιιεο ππεξεζίεο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 
παηδηνχ. ε πεξίπησζε πνπ νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο δηαπηζηψζνπλ φηη νη δηθαηνχρνη ηεο 
γνληθήο κέξηκλαο ζχκαηνο δελ δηαζθαιίδνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 
κπνξνχλ λα ην εθπξνζσπνχλ ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζχκαηνο, 
ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα 
δηνξηζηεί επίηξνπνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ρέζεσλ Γνλέσλ θαη Σέθλσλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

    (4) Οη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, θαηφπηλ παξαπνκπήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία, παξέρνπλ έθηαθηε 
ςπρνινγηθή ζηήξημε ζην ζχκα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.   

  
    (5) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.   
  
Ίδξπζε Σακείνπ 
ηήξημεο 
Θπκάησλ.  

46.-(1) Ηδξχεηαη Σακείν ηήξημεο Αλήιηθσλ Θπκάησλ εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη Καθνπνίεζεο, 

πνπ ηειεί  ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, ζην νπνίν θαηαηίζεληαη φια ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
16, θαζψο απφ ρνξεγίεο, εηζθνξέο, δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα.  

  
    (2) Ζ δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ θαζνξίδεηαη  κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
  

    (3) Όιεο νη εηζθνξέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Σακείν ζα ζεσξνχληαη φηη γίλνληαη γηα 
θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

  

    (4) Σν Σακείν ηήξημεο Θπκάησλ δηαζέηεη ηνπο πφξνπο ηνπ γηα - 
  
 (α) ηελ παξνρή απνδεκηψζεσλ ζηα ζχκαηα πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δχλαληαη λα 

απνδεκησζνχλ κέζα απφ κέηξα εθηέιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα απνδεκίσζε απφ 
ηνπο δξάζηεο ησλ αδηθεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ελαληίνλ ηνπο· 

   
 (β) ηελ επηρνξήγεζε πξνγξακκάησλ παξνρήο ζπλδξνκήο, ζηήξημεο θαη λνκηθήο αξσγήο ζηα 

ζχκαηα· θαη 
   
 (γ) ηελ επηρνξήγεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε παηδηψλ. 
  

 ΜΔΡΟ V 
ΑΡΥΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΣΑΓΗΚΑΘΔΝΣΧΝ ΓΗΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΦΤΖ ΚΑΣΑ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ 
  
Ίδξπζε Αξρήο 
Δπνπηείαο. 

47. Δγθαζηδξχεηαη Αξρή Δπνπηείαο Καηαδηθαζζέλησλ γηα Αδηθήκαηα εμνπαιηθήο Φχζεο θαηά 

Αλειίθσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα: 
  
 (α) Δθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεσο, σο πξφεδξν ηεο Αξρήο, 
   
 (β) εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκίαο, σο αλαπιεξσηή πξφεδξν ηεο Αξρήο, 
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 (γ) εθπξφζσπν ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, σο κέινο,  
   
 (δ) εθπξφζσπν ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο κέινο 
   
 (ε) εθπξφζσπν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, σο κέινο,  
   
 (ζη) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, σο κέινο,  
   
 (δ) εθπξφζσπν ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεσο, 

σο κέινο,  
   
 (ε) εθπξφζσπν ηνπ πκβνπιίνπ Απνθπιάθηζεο Κξαηνπκέλσλ Δπ’ Αδεία, σο κέινο, θαη      
   
 (ζ) εθπξφζσπν ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ, σο κέινο. 
  
Λεηηνπξγία ηεο 
Αξρήο 
Δπνπηείαο. 

48.-(1) Ο πξφεδξνο θαη ηέζζεξα (4) άιια κέξε ηεο Αξρήο απνηεινχλ απαξηία θαη ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ πξνέδξνπ, πξνεδξεχεη ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο. 

    (2) Οη απνθάζεηο ηεο Αξρήο είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο θαη ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 
παξεπξηζθφλησλ κειψλ ηεο: 

  
     Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηεο Αξρήο έρεη δεχηεξε ή 

ληθψζα ςήθν. 
  
    (3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ε Αξρή ξπζκίδεη, κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο, 

νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο. 
  
Γξακκαηέαο ηεο 
Αξρήο 
Δπνπηείαο. 

49. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεσο νξίδεη ιεηηνπξγφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ σο γξακκαηέα ηεο Αξρήο Δπνπηείαο, ν νπνίνο παξεπξίζθεηαη ζε φιεο ηεο ζπλεδξίεο 
απηήο θαη ηεξεί ζπλνπηηθά πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο. 

  
Γηθαηνδνζία ηεο 
Αξρήο 
Δπνπηείαο. 

50. Ζ Αξρή Δπνπηείαο έρεη δηθαηνδνζία επί αηφκσλ νη νπνίνη παξαπέκπνληαη ζε απηήλ γηα 

επνπηεία δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 14 ή ηνπ άξζξνπ 53 γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην. 

  
Αξκνδηφηεηεο 
ηεο Αξρήο 
Δπνπηείαο. 

51.-(1) Ζ Αξρή Δπνπηείαο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο : 
 

 (α) Θεζπίδεη θαλνληζκνχο, θξηηήξηα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επνπηεία 
πξνζψπνπ πνπ ππφθεηηαη ζε απηήλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 

   
 (β) ειέγρεη ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ηεο επνπηείαο πξνζψπνπ πνπ ππφθεηηαη ζε απηήλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 
   
 (γ) θαζνξίδεη, αλά πεξίπησζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

παξαπέκπεηαη ζε απηή, ιακβάλνληαο ππφςε εηζήγεζε ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, 
ςπρνινγηθή ζηήξημε ή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ πξφζσπν∙   

   
 (δ) θαηαξηίδεη πξφγξακκα επαλέληαμεο πξνζψπνπ πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηή, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε∙ 
   
 (ε) ζπκβνπιεχεη ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή/θαη ηελ Αζηπλνκία, απηεπάγγειηα 

ή θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα 
επηπξφζζεηε πνηλή ή θχξσζε  δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 
14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 

 (ζη) ζπκβνπιεχεη ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή/θαη ηελ Αζηπλνκία, απηεπάγγειηα 
ή θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ 
παξαπέκπεηαη  ζε απηή∙ 

   
 (δ) ζπληνλίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πξφζσπν πνπ παξαπέκπεηαη ζηελ Αξρή Δπνπηείαο∙ 
   
 (ε) εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ παξέκβαζεο 

κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ επαλάιεςεο αδηθεκάησλ 
ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ζε βάξνο παηδηψλ∙ 
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 (ζ) ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή θαη ηνπ πηζαλνχ 
θίλδπλνπ επαλάιεςεο αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15, κε 
ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ παξέκβαζεο∙ 

   
 (η) απνθαζίδεη ηελ δηαθνπή ηεο επνπηείαο∙ 
   
 (ηα) ηεξεί αξρείν ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ∙ 
   
 (ηβ) αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιεο αξκνδηφηεηεο αλαηεζνχλ ζε απηή  δπλάκεη λφκνπ: 
   
     Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ παξαπέκπεηαη ζηελ Αξρή Δπνπηείαο είλαη 

παηδί, νη πην πάλσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη 
ηελ δηαθνξεηηθή ςπρνπαζνινγία ησλ παηδηψλ πνπ δηαπξάηηνπλ ζεμνπαιηθά αδηθήκαηα. 

  

    (2) Καηά ηε ιήςε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (η) ηνπ εδαθίνπ (1) απφθαζήο ηεο, ε Αξρή 
Δπνπηείαο δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Σελ πηζαλφηεηα ν θαηαδηθαζζείο λα απνηειεί θίλδπλν γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  
   
 (β) ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ γηα ηα νπνία θαηαδηθάζηεθε ην 

πξφζσπν απηφ, ζηελ νπνία θαηαδίθε βαζίδεηαη ε επνπηεία, 
   
 (γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ, 
   
 (δ) θαηά πφζν ν θαηαδηθαζζείο δηέπξαμε αδίθεκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5)  ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, 
   
 (ε) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ Αξρή 

Δπνπηείαο, 
   
 (ζη) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο, 
   
 (δ) ηελ ειηθία ηνπ ζχκαηνο ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, 
   
 (ε) νπνηαδήπνηε άιιε θαηαδίθε γηα αδίθεκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, 
   
 (ζ) θαηά πφζν εθθξεκεί πνηληθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο γηα αδίθεκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν,  
   
 (η) νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δπνπηείαο αλαθνξηθά κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ απνηειεί ν θαηαδηθαζζείο γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, 

   
 (ηα) νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαηαηέζεθαλ απφ ή εθ κέξνπο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δπνπηείαο πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ απνηειεί θίλδπλν γηα δηάπξαμε 
αδηθήκαηνο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

   
 (ηβ)   νηηδήπνηε άιιν ε Αξρή Δπνπηείαο θξίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζήο ηεο. 
  

 
 ΜΔΡΟ VΗ  

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
  

Πξνιεπηηθά 
κέηξα θαη κέηξα 
παξέκβαζεο. 

52.-(1) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζπληνλίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο, ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη κέηξσλ παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ 
λα κεησζεί ε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15.  

   

    (2) Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα ζηήξημεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο 
νηθνγέλεηαο αζθψληαο, κεηαμχ άιισλ, δηαζπλδεηηθφ ξφιν κε άιιεο ππεξεζίεο, κε ζηφρν ηε κείσζε 
ησλ παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ζε επάισηε ζέζε. 

  
    (3) Οη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, εμαζθαιίδνπλ 

ηε δηαζεζηκφηεηα δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 
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απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 
επαλάιεςεο αδηθεκάησλ ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ζε βάξνο παηδηψλ.  

  
    (4) Οη εκπιεθφκελνη θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ θαη λα εθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ή έρεη επαθή κε παηδηά ζε φια ηα επίπεδα πξφιεςεο κε ζθνπφ, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκάησλ θαη ησλ 
δπλεηηθψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ππνηξνπήο 
ησλ ζπηψλ:  

  
 Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, νη εκπιεθφκελνη θνξείο  εκπίπηνπλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ 
θαη ζε ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

  
    (5) Σα αθφινπζα πξφζσπα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ή κέηξα παξέκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ:  
  
 (α) Πρόζωπα ποσ δηώθοληαη ποηληθά γηα αδίθεκα ποσ προβιέπεηαη ζηα άρζρα 6 κέρξη 10 θαη 

15, σπό όροσς ποσ δελ είλαη επηδήκηοη ούηε αληίζεηοη προς ηο δηθαίωκα ηες σπεράζπηζες ή 

ηης απαηηήζεης δίθαηες θαη ακερόιεπηες δίθες, θαη εηδηθόηερα ζύκθωλα κε ηελ αρτή ηοσ 
ηεθκερίοσ αζωόηεηας, θαη 

   
 (β) πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 

θαη 15. 
  

    (6) Οη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, φπνπ απηφ 
αξκφδεη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ ηελ επζχλε αμηνιφγεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (5) πην πάλσ θαη ηνπ πηζαλνχ θίλδπλνπ επαλάιεςεο 
αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 κέρξη 10 θαη 15, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ 
πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ παξέκβαζεο. 

  

    (7) Ζ Αζηπλνκία ή ην αξκφδην δηθαζηήξην, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, φπνπ 
απηφ αξκφδεη, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα φπσο ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (5) θαη 
ζηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί πξνγξάκκαηα ή κέηξα παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) - 

  

 (α) είλαη πιήξσο ελήκεξα γηα ηνπο ιφγνπο ηεο πξφηαζεο· 
   
 (β) ζπγθαηαηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ή κέηξα, έρνληαο πιήξε επίγλσζε 

ησλ γεγνλφησλ· 
   
 (γ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ θαη, εάλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηεο άξλεζεο απηήο. 
  

Αίηεζε γηα 
έθδνζε 
δηαηάγκαηνο 
παξαπνκπήο ζε 
επνπηεία. 

53.-(1) Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε πξνο ην Δπαξρηαθφ 

Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο ην νπνίν αζθεί πνηληθή δηθαηνδνζία, γηα ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο παξαπνκπήο 
ζε επνπηεία απφ ηελ Αξρή Δπνπηείαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίζεη ην δηθαζηήξην, 
πξνζψπνπ ην νπνίν έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδηθήκαηα ζεμνπαιηθήο θχζεο θαηά παηδηψλ εληφο ηνπ 
εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ην νπνίν δελ έρεη παξαγξαθεί ην αδίθεκα απφ ην 
πνηληθφ ηνπ κεηξψν θαη ην νπνίν είηε εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο είηε έρεη απνθπιαθηζηεί εληφο ελφο (1) 
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο  ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν 
γηα ηελ πξνζηαζία παηδηψλ απφ ηελ δηάπξαμε αδηθεκάησλ ηα νπνία πξνλννχληαη ζηνλ παξφληα 
Νφκν. 

  

    (2) Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ  δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, λα 
αλαλεσζεί ή λα θαηαξγεζεί απφ ην δηθαζηήξην θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν έρεη 
εθδνζεί ην δηάηαγκα ή ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

    (3) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη, θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη 
(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ιακβάλεη ππφςε κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Tελ πηζαλφηεηα ν θαηαδηθαζζείο λα απνηειεί θίλδπλν γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  
   
 (β) ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ γηα ηα νπνία θαηαδηθάζηεθε, 
   
 (γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή ησλ αδηθεκάησλ, 
   
 (δ) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ην ρξφλν θαηαδίθεο ηνπ, 
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 (ε) ηελ ειηθία ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο, 
   
 (ζη) νπνηαδήπνηε άιιε θαηαδίθε γηα αδηθήκαηα παξφκνηαο θχζεο, 
   
 (δ) θαηά πφζν εθθξεκεί πνηληθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο γηα παξφκνηαο 

θχζεο αδίθεκα, θαη 
   
 (ε) ηηο απφςεηο ηεο Αξρήο Δπνπηείαο. 
  
    (4) Πξφζσπν ην νπνίν παξαβαίλεη δηάηαγκα εθδηδφκελν δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη έλνρν 

αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
πέληε (5) έηε. 

  

    (5) Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν φξνο «αδηθήκαηα ζεμνπαιηθήο θχζεο θαηά παηδηψλ» 
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

  
 (α) αδίθεκα θαηά παηδηνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο IV ηνπ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ, 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
   
 (β)  αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 9, 10 θαη 11 ησλ πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκσλ 
ηνπ 2007 θαη 2012, 

   
 (γ)  αδίθεκα θαηά αλήιηθνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ πεξί Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Δκπνξίαο Πξνζψπσλ θαη πεξί εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Αλειίθσλ Νφκνπ ηνπ 2000, 
   
 (δ) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί ηεο χκβαζεο θαηά ηνπ Δγθιήκαηνο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (Κπξσηηθνχ) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
   
 (ε) αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, γηα ηελ Πψιεζε Παηδηψλ, Παηδηθή 
Πνξλεία θαη Πνξλνγξαθία (Κπξσηηθνχ) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, 

   
 (ζη)  αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 9, 10 θαη 11 ηνπ πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  

Δθπαίδεπζε ησλ 
εκπιεθφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη 
ππνρξεψζεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ 
επαθή ηνπο κε 
παηδηά ή 
ζχκαηα. 

54.-(1) Οη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνσζνχλ ηελ ηαθηηθή θαηάξηηζε ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ελδέρεηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε παηδηά, ζχκαηα θαθνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξψηε γξακκή, κε ζθνπφ λα ηνπο 
δηεπθνιχλνπλ λα εληνπίδνπλ ηα ζχκαηα θαη ηα δπλεηηθά ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή 
εθκεηάιιεπζεο. 

    (2) Οη επαγγεικαηίεο πνπ ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 
θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο θαηαξηηζκέλνη, γηα λα 
κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ απηά ηα ζχκαηα θαη λα αζρνινχληαη κε απηά.  

  
    (3) Ζ αλαθεξφκελε ζην εδάθην (2) θαηάξηηζε πξέπεη λα πξνσζεζεί γηα ηα κέιε ησλ θαησηέξσ 

θαηεγνξηψλ, εθφζνλ ελδέρεηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ζχκαηα:  

 (α) Αζηπλνκηθνί,  
   
 (β) ιεηηνπξγνί ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
   
 (γ) δηθεγφξνη,  
   
 (δ) κέιε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δηθαζηεξίσλ,  
   
 (ε) πξνζσπηθφ παηδηθήο κέξηκλαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,  
 (ζη) άιιεο νκάδεο αηφκσλ πνπ ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο κε αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο 
εθκεηάιιεπζεο. 
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Δθπαίδεπζε γηα 
παηδηά. 

55. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  δηαζθαιίδεη φηη ηα παηδηά, θαηά ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 
ηεο θαθνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ, 
πξνζαξκνζκέλα ζηελ εμειηθηηθή δπλαηφηεηά ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, πνπ παξέρνληαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, φπνπ ρξεηάδεηαη, ζα δίλνληαη ζηα πιαίζηα κίαο γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ 
ελεκέξσζεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ζα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ, εηδηθά 
φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

   
Πξφιεςε θαη 
ελεκέξσζε.  

56. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ν Δπίηξνπνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο, -  
  
 (α) νξγαλψλνπλ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζηε Γεκνθξαηία αλαθνξηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ, ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο 
άγξαο παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο∙ 

   
 (β) εθδίδνπλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ηελ άγξα παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο 
ζθνπνχο∙   

   
 (γ) κεξηκλνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο∙ 
   
 (δ) νξγαλψλνπλ εθζηξαηείεο θαη ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα απνζάξξπλζε ηεο δήηεζεο πνπ επλνεί ηελ ζεμνπαιηθή 
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία∙ 

   
 (ε) πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο 

ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, 
πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κε 
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο, κε ζηφρν ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ πθίζηαηαη γηα 
ηα άηνκα, θαη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά, λα πέζνπλ ζχκαηα ησλ ελ ιφγσ αδηθεκάησλ. 

  
 ΜΔΡΟ VΗI 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Καλνληζκνί θαη 
δηαηάγκαηα. 

57.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο νη νπνίνη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα έγθξηζε, γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  
  
    (2) Οη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, φπνπ απηφ αξκφδεη, δχλαληαη λα εθδίδνπλ δηαηάγκαηα γηα ηε 

θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  
  
Καηάξγεζε 
Νφκσλ.  
87(Η) ηνπ 2007 
13(Η) ηνπ 2012. 

58.  Οη πεξί ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο 

Πξνζηαζίαο Θπκάησλ Νφκνη ηνπ 2007 θαη 2012 θαηαξγνχληαη. 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 92(Ι)/2014 
Απ. 4451, 4.7.2014                               

Ο πεπί Επιηάξευρ Ιδιοκηηζίαρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 92(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΗΣΑΞΔΧ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΝΟΜΟΤ 

ΣΟΤ 1962 ΜΔΥΡΗ 1998                                       

 
 1.     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 2.  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

21 ηνπ 1962 
50 ηνπ 1966 
61 ηνπ 1975 
43 ηνπ 1986 

108 ηνπ 1991 
85(Η) ηνπ 1992 
76(Η) ηνπ 1996 

81(Η) ηνπ 1998. 

3.     1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 

2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο Νφκνπο ηνπ 1962 κέρξη 1998 (πνπ 
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο Νφκνη ηνπ 1962 κέρξη 2014.  

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

    2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο 

ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «θπζηθή θζνξά», ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε ην ζεκείν ηεο άλσ ηειείαο θαη κε 
ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ:  
 
«“ΤΠΔΑ” ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε Τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ.». 

 4.  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 18Α ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

5.     3. Σν άξζξν 18Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 

      (α) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «πνιηηηθήο άκπλαο» 
(φγδνε θαη έλαηε γξακκή), ηεο αθφινπζεο θξάζεο «ή γηα ζθνπνχο άζθεζεο Πνιηηηθήο 
ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ»· 

  
      (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (3) απηνχ, κε ηηο αθφινπζεο 

λέεο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ), αληίζηνηρα:  
  
   «(β) Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δπηηάμεσο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ  πξφεδξν θαη πέληε (5) 

κέιε σο αθνινχζσο: 
   
  (i) Σν Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή εθπξφζσπφ ηνπ, 

σο πξφεδξν· 
 

  (ii) ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο 
κέινο· 
 

  (iii) ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή πξντζηάκελν ή ππεχζπλν, ηεο επεξεαδφκελεο 
ΤΠΔΑ, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο κέινο· 
 

  (iv) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηεο 
Δζληθήο Φξνπξάο, σο κέινο· 
 

  (v) εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκίαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηεο 
Αζηπλνκίαο, σο κέινο· θαη 
 

  (vi) ην Γηνηθεηή Πνιηηηθήο Άκπλαο ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο κέινο. 
  
   (γ)  Οη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο Δπηηάμεσο ζπλίζηαληαη  απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηέζζεξα 

(4) κέιε σο αθνινχζσο: 
   
  (i) Σνλ νηθείν Έπαξρν ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο πξφεδξν· 

 
  (ii) εθπξφζσπν ηεο επεξεαδφκελεο ΤΠΔΑ, σο κέινο· 
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  (iii) ηνλ Αλψηεξν ηξαηησηηθφ Γηνηθεηή ηεο Δπαξρίαο ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο 
κέινο· 
 

  (iv) ηνλ Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο Δπαξρίαο ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο κέινο· 
θαη 
 

  (v) ηνλ αλψηεξν ηεξαξρηθά αμησκαηηθφ ηεο Γχλακεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ζηελ 
επαξρία, σο κέινο.»·  

   
      (γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (7) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο 

«θαηάζηαζεο πνιηηηθήο άκπλαο» (έθηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή άζθεζεο Πνιηηηθήο 
ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ»· θαη 

   
      (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (8) απηνχ, ησλ ιέμεσλ 

«επείγνπζαο θνηλσληθήο αλάγθεο» (έθηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «θαηάζηαζεο πνιηηηθήο 
άκπλαο ή άζθεζεο Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 93(Ι)/2014 
Απ. 4451, 4.7.2014                               

Ο πεπί Μησανοκινήηυν Οσημάηυν (Τεσνικόρ Έλεγσορ και Κένηπα Τεσνικού Ελέγσος) (Τποποποιηηικόρ) 
Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο 
Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 93(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

(ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ) ΝΟΜΟ 

 

                                  Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

 
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
    1(Η) ηνπ 2007 
106(Η) ηνπ 2007 
  83(Η) ηνπ 2009 
  56(Η) ηνπ 2010 
109(Η) ηνπ 2011 
  82(Η) ηνπ 2012 
  62(Η) ηνπ 2013 
  70(Η) ηνπ 2013. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Σερληθφο Έιεγρνο θαη 
Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Σερληθφο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ) Νφκνπο ηνπ 2007 κέρξη 
(Αξ. 2) ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν 
παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Σερληθφο Έιεγρνο θαη 
Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ) Νφκνη ηνπ 2007 έσο 2014. 

   

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 58  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2.   Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ 

ηεο εκεξνκελίαο «1
ε
 Ηνπλίνπ 2014» (ελδέθαηε γξακκή) κε ηελ εκεξνκελία «31

ε  
Οθησβξίνπ 2014». 

   
Έλαξμε 
ηεο ηζρχνο 
ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ. 

3.    Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζεσξείηαη φηη άξρηζε απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2014. 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 94(Ι)/2014 
Απ. 4451, 4.7.2014                               

Ο πεπί Εθνικήρ Φποςπάρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 94(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2011 ΚΑΗ 2013 

 
     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

19(Η) ηνπ 2011 
128(Η) ηνπ 2013. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δζληθήο Φξνπξάο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 

θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπο ηνπ 2011 θαη 2013 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο 
νη πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνη ηνπ 2011 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 39 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.   Σν άξζξν 39 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ ηε δεχηεξε επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ «θαη εμαηηίαο απηήο» (δεχηεξε γξακκή). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

