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  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

       
      ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ με τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα 

                                    (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 
 

Σκοπός του αναφερόμενου στην επικεφαλίδα νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 

99Γ, 99Δ, 99Ε και 99ΣΤ, τα οποία αναπαράγουν ελαφρώς αναδιατυπωμένα τα 

υφιστάμενα αδικήματα του άρθρου 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, (Ν.112(Ι)/2004), τα 

οποία όμως δεν περιλήφθηκαν στο Νομοσχέδιο για νέο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο το οποίο 

προωθείται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων  για αντικατάσταση του ισχύοντος νόμου. 

2. Ειδικότερα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ώστε να 

περιληφθούν εκεί τα αδικήματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναρτήσεων και 

μηνυμάτων στο διαδίκτυο, αλλά και τηλεφωνημάτων δια δημόσιου δικτύου 

επικοινωνιών, τα οποία στρέφονται κατά άλλου προσώπου και είναι κατάφωρα 

προσβλητικά ή και υβριστικού ή και απειλητικού ή και άσεμνου χαρακτήρα, χωρίς να 

περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. 

3. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

συμφώνησε με τη σχετική εισήγηση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι τα αδικήματα του άρθρου 149(6) του ανωτέρου 

Νόμου με αρ.112(Ι)/ 2004 στοχεύουν στην προστασία του κοινού από τη λήψη 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων και οι πρόνοιες του και τα αδικήματα που περιέχονται σε 

αυτό δεν είναι ρυθμιστικά, ούτε στοχεύουν στην προστασία της αξιοπιστίας και 

αποτελεσματικότητας ενός δημόσιου δικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, επομένως είναι ορθότερη η συμπερίληψη τους στον Ποινικό Κώδικα, 

για λόγους νομικής ευταξίας. 

   Ουσιαστικά δεν πρόκειται για δημιουργία νέων αδικημάτων, αλλά για αναγκαία 
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεραπευθεί το νομικό κενό που 
δημιουργείται με τη μη συμπερίληψη τους στον νέο ως άνω Νόμο για τη ρύθμιση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κάτι που εισηγήθηκε τόσο η Επίτροπος Νομοθεσίας 
όσο και η Νομική Υπηρεσία. 
 
4. Το συνημμένο ως Παράρτημα 01 νομοσχέδιο, με τίτλο ο «περί Ποινικού 

Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», έχει ελεχθεί νομοτεχνικά και 

συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση συνημμένη ως Παράρτημα 02 υπογραμμένη 

από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 



 

 

5. Επισυνάπτεται επίσης ως Παράρτημα 03 το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης 

Αντικτύπου συμπληρωμένο στα σημεία που αρμόζει. 

6. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη 

συνεδρία του ημερομηνίας 10.2.2021. 

 

 

                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

                                         ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
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