
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

Κεφ. 154. 

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964 

70 του 1965  

5 του 1967  

58 του 1967  

44 του 1972  

92 του1972  

29 του 1973  

59 του 1974  

3 του 1975  

13 του 1979  

10 του 1981  

46 του 1982  

86 του 1983  

186 του 1986  

111 του 1989  

236 του 1991  

6(I) του 1994  

3(I) του 1996  

99(I) του 1996  

36(I) του 1997  

40(I) του 1998  

45(I) του 1998  

15(I) του 1999  

37(I) του 1999  

38(I) του 1999  

129(I) του 1999  

30(I) του 2000  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού 

Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο 

«βασικός νόμος»).  

 

 

 

 

  

 



43(I) του 2000  

77(I) του 2000  

162(I) του 2000  

169(I) του 2000  

181(I) του 2000  

27(I) του 2001  

12(I) του 2002  

85(I) του 2002  

144(I) του 2002  

145(I) του 2002  

25(I) του 2003  

48(I) του 2003  

84(I) του 2003  

164(I) του 2003  

124(I) του 2004  

31(I) του 2005  

18(I) του 2006  

130(I) του 2006  

126(I) του 2007  

127(I) του 2007  

70(I) του 2008  

83(I) του 2008  

64(I) του 2009  

56(I) του 2011  

72(I) του 2011  

163(I) του 2011  

167(I) του 2011  

84(I) του 2012  

95(I) του 2012  

134(I) του 2012  

125(I) του 2013  

131(I) του 2013  

87(I) του 2015  

91(I) του 2015  

112(I) του 2015  

113(I) του 2015  



31(Ι) του 2016  

43(Ι) του 2016  

31(I) του 2017  

72(I) του 2017  

23(I) του 2018  

24(I) του 2018  

108(I) του 2018 

134(Ι) του 2020 

150(Ι) του 2020. 

 

 

 

Προσθήκη νέων 

άρθρων 99Γ, 99Δ, 99E 

και 99ΣΤ στο   

βασικό νόμο. 

 

 

 

«Τηλεφωνική 

επικοινωνία ή 

αποστολή μηνύματος 

με ψευδές περιεχόμενο 

ή επίμονη χρήση 

δημόσιου δικτύου 

επικοινωνιών, με 

σκοπό την πρόκληση 

ενόχλησης ή  

ανησυχίας σε άλλο 

πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία ή 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 99Β αυτού,  

των ακόλουθων νέων άρθρων 99Γ, 99Δ, 99Ε και 

99ΣΤ: 

 

99Γ. Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό την 

πρόσκληση ενόχλησης ή/και παρενόχλησης 

ή/και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, 

είτε προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία ή 

αποστέλλει μήνυμα, το περιεχόμενο των  οποίων 

γνωρίζει ότι είναι ψευδές είτε χρησιμοποιεί 

επίμονα για τον πιο πάνω σκοπό δημόσιο δίκτυο 

επικοινωνιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος 

και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) 

έτος, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3000), ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

 

99Δ. Πρόσωπο το οποίο, δια δημόσιου δικτύου     



αποστολή μηνύματος 

με προσβλητικό, 

άσεμνο, αισχρό ή 

απειλητικό χαρακτήρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή ή ανάρτηση, 

σε δημόσια θέα, δια 

δημόσιου δικτύου 

επικοινωνιών, 

μηνύματος κλπ, 

κατάφωρα 

προσβλητικού, 

υβριστικού, 

απειλητικού, άσεμνου ή 

αισχρού χαρακτήρα.  

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμοί.  

 

 

 

 

επικοινωνιών, προβαίνει σε τηλεφωνική 

επικοινωνία ή αποστέλλει μήνυμα, το 

περιεχόμενο των οποίων είναι κατάφωρα 

προσβλητικό ή/και άσεμνου ή/και αισχρού (ή/και 

απειλητικού) χαρακτήρα,  είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση 

καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 

(€3000), ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

99E. Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως 

αποστέλλει ή αναρτά σε δημόσια θέα, δια 

δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, μήνυμα ή 

ο,τιδήποτε άλλο, με γραπτά κείμενα ή 

εικονογραφήσεις ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, το οποίο είναι κατάφωρα προσβλητικό 

ή/και υβριστικού ή/και απειλητικού ή/και άσεμνου 

ή/και αισχρού χαρακτήρα κατά άλλου 

προσώπου, είναι ένοχο αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, ή 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες ευρώ (€5000), ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

 

99ΣΤ. Για τους σκοπούς των άρθρων 99Γ έως 

99E, οι όροι «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και 

«τηλεφωνικό δίκτυο επικοινωνιών» έχουν την 

έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στον 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 



112(I) του 2004 

113(I) του 2007 

134(I) του 2007 

103(I) του 2009 

  51(I) του 2012 

160(Ι) του 2013 

104(I) του 2016 

112(I) του 2016 

76(Ι) του 2017 

90(Ι) του 2020. 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, και 

περιλαμβάνουν και περιλαμβανομένων και 

οιεσδήποτε πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης.». 

 

.  

 

 

 

 

 


