
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4559, 31.3.2016  Ν. 31(Ι)/2016 

31(Ι)/2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

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 του 1972 

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 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού 

Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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6(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36(Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004 

31(Ι) του 2005 
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18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006 

126(Ι) του 2007 

127(Ι) του 2007 

70(Ι) του 2008 

83(Ι) του 2008 

64(Ι) του 2009 

56(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 

167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 

95(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2013 

131(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2015 

91(Ι) του 2015 

112(Ι) του 2015 

113(Ι) του 2015. 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 188Α 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 188Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 188Α:  

 «Άγρα πελατών 

και 

 188Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο σε 

οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, 
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κατευθυνόμενες 

αγορές. 

περιλαμβανομένων των μεταφορικών 

μέσων δημόσιας χρήσης, με οποιοδήποτε 

τρόπο, μέθοδο ή μέσο, 

περιλαμβανομένης της προσφοράς 

ανταλλάγματος σε είδος, παροτρύνει και 

παρενοχλεί άλλο πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, 

υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας ή 

τουριστικού καταλύματος, προϊόντα 

εμπορικού καταστήματος ή άλλες 

υπηρεσίες εμπορικής φύσεως, είναι ένοχο 

ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) 

ή και στις δύο αυτές ποινές:   

    

    Νοείται ότι, η προσφορά 

εμπορευμάτων προς πώληση από 

αδειούχους πλανοδιοπώλες δεν συνιστά 

αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου. 

    

    (2) Πρόσωπο για λογαριασμό ή 

προς όφελος του οποίου άλλο πρόσωπο 
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σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, 

περιλαμβανομένων των μεταφορικών 

μέσων δημόσιας χρήσης, με οποιοδήποτε 

τρόπο, μέθοδο ή μέσο, 

περιλαμβανομένης της προσφοράς 

ανταλλάγματος σε είδος, παροτρύνει και 

παρενοχλεί άλλο πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, 

υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας ή 

τουριστικού καταλύματος, προϊόντα 

εμπορικού καταστήματος ή άλλες 

υπηρεσίες εμπορικής φύσεως, είναι ένοχο 

ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) 

ή και στις δύο αυτές ποινές. 

    

    (3) Σε περίπτωση μεταγενέστερης 

καταδίκης του ιδίου προσώπου για 

αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των 

εδαφίων (1) και (2), μέσα σε περίοδο δύο 

(2) ετών από την προηγούμενη καταδίκη, 

το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με 
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χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

τρεις χιλιάδες ευρώ  (€3.000) ή και με τις 

δύο αυτές ποινές. 

    

    (4) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε 

ποινής που επιβάλλεται δυνάμει των 

διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), το 

Δικαστήριο δύναται επί τη καταδίκη 

οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα 

δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) 

και (2) να διατάξει τη διακοπή της 

λειτουργίας της επιχείρησης προς όφελος 

της οποίας διαπράχθηκε το αδίκημα, για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες.  

 

 (5)  Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, ο όρος «επιχείρηση» σημαίνει 

ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, 

υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας, 

τουριστικό κατάλυμα, εμπορικό 

κατάστημα ή άλλες υπηρεσίες εμπορικής 

φύσεως.». 

 

 

 

 


