
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                  Ν. 51(Ι)/2021 
Αρ. 4828, 13.4.2021                             

Ο περί της Καταπολέμησης  της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών 
Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 51(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 123,  
10.5.2019,  
σ.18. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/713 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση 
της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση 
της απόφασης - πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης  της Απάτης και της 
Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021.  

  

Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 300,  
11.11.2008,  
 σ.42. 
 
  89(Ι) του 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
 
«εγκληματική οργάνωση» σημαίνει την καθιδρυθείσα επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη 
ένωση περισσοτέρων των δύο (2) προσώπων τα οποία δρουν από κοινού προκειμένου να 
τελέσουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο 
ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών ή 
βαρύτερη ποινή, με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οικονομικού ή άλλου υλικού 
οφέλους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Απόφαση - Πλαίσιο αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος»· 
 
 
 
«εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών» σημαίνει τον Επίτροπο 
Επικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί την εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων 
πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων 
Πληροφοριών Νόμου· 
 
«εικονικό νόμισμα» σημαίνει την ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από άλλη δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους και δεν 
συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα ούτε διαθέτει το νομικό καθεστώς 
νομίσματος ή χρήματος, παρά ταύτα είναι αποδεκτή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως μέσο 
συναλλαγής και δύναται να μεταφέρεται, αποθηκεύεται και διακινείται ηλεκτρονικά· 
 
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

  

147(Ι) του 2015. «ηλεκτρονικά δεδομένα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου· 

  

 «μέσο πληρωμής πλην των μετρητών» σημαίνει άυλο ή υλικό προστατευμένο μηχανισμό, 
αντικείμενο ή αρχείο ή συνδυασμό τους μη περιλαμβανομένου νόμιμου νομίσματος, ο οποίος, 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με διαδικασία ή σειρά διαδικασιών, επιτρέπει στον κάτοχο ή στον 
χρήστη του να μεταφέρει χρήματα ή νομισματική αξία, μεταξύ άλλων, μέσω ψηφιακών μέσων 
συναλλαγής· 

  

 «νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε οντότητα με νομική προσωπικότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως 
τέτοια βάσει ισχύοντος στη Δημοκρατία Νόμου ή βάσει του ενωσιακού δικαίου, εξαιρουμένων των 
κρατικών υπηρεσιών ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου όταν ασκούν κρατική εξουσία και των 
δημόσιων διεθνών οργανισμών· 

  

 
  31(Ι) του 2018 
  32(Ι) του 2019. 

«πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 
του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμου·  



  

 
 

 

«πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών» σημαίνει παροχέα ψηφιακών υπηρεσιών κατά την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων 
Πληροφοριών Νόμου· 

  

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 
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 
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 

«πλαστογραφία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 331 του Ποινικού 
Κώδικα· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131(Ι) 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 

     27(Ι) του 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «προστατευμένος μηχανισμός, αντικείμενο ή αρχείο» σημαίνει μηχανισμό, αντικείμενο ή αρχείο το 
οποίο προστατεύεται από την απομίμηση ή τη δόλια χρήση ενδεικτικά, μέσω σχεδιασμού, 
κωδικοποίησης ή υπογραφής· 

  

   147(Ι) του 2015. «σύστημα πληροφοριών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου· 

  

 «υπεξαίρεση» σημαίνει την πράξη προσώπου στο οποίο έχουν εμπιστευτεί άυλο μέσο πληρωμής 
πλην των μετρητών και το οποίο εν γνώσει του και χωρίς δικαίωμα χρησιμοποιεί το μέσο αυτό 
προς όφελος του ιδίου ή τρίτου· 

  

 «φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» σημαίνει φορέα εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών, όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων 
Πληροφοριών Νόμου· 

  

   
  81(Ι) του 2012 
  30(Ι) του 2018. 

«ψηφιακό μέσο συναλλαγής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του 
περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου. 

  

Σκοπός του  
παρόντος  
Νόμου. 

3. Με τον παρόντα Νόμο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων 
και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων 
πληρωμών πλην των μετρητών, την πρόληψη των αδικημάτων αυτών και την παροχή συνδρομής 
και στήριξης στα θύματα. 

  

Δόλια χρήση  
των μέσων 
πληρωμής  
πλην των 
μετρητών. 

4. Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως προβαίνει- 
 

(α) σε δόλια χρήση κλαπέντος ή κατ’ άλλο τρόπο παρανόμως ιδιοποιηθέντος ή 
αποκτηθέντος μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, ή  

  

 (β)  σε δόλια χρήση πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, 

  

 διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Δόλια χρήση 
υλικών μέσων 
πληρωμής  
πλην των 
μετρητών. 

5.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει- 
 
  (α) εκ προθέσεως σε κλοπή ή σε άλλη παράνομη ιδιοποίηση υλικού μέσου 

πληρωμής πλην των μετρητών, ή 

  

 (β) σε πλαστογράφηση υλικού μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, 

  

 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

 (2) Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως- 



  

 (α) κατέχει κλαπέν ή κατ’ άλλον τρόπο παρανόμως ιδιοποιηθέν ή πλαστό ή 
παραποιημένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των μετρητών για δόλια χρήση· ή 

  

 (β) προς ιδία χρήση ή για λογαριασμό άλλου προμηθεύεται ή αποδέχεται, 
ιδιοποιείται, αγοράζει, μεταβιβάζει, εισάγει, εξάγει, πωλεί, μεταφέρει ή διανέμει 
κλεμμένο, πλαστό ή παραποιημένο υλικό μέσο πληρωμής πλην των μετρητών για 
δόλια χρήση, 

  

 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Δόλια χρήση 
άυλων μέσων 
πληρωμής  
πλην των 
μετρητών. 

6.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει- 
 
(α)   εκ προθέσεως σε παράνομη απόκτηση άυλου μέσου πληρωμής πλην των 

μετρητών, εφόσον για την απόκτηση αυτή διεπράχθη ένα από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 του περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων 
Πληροφοριών Νόμου·  

  

 (β)  εκ προθέσεως σε υπεξαίρεση άυλου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών· ή 

  

 (γ) σε πλαστογράφηση άυλου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών, 

  

 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

 (2) Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως- 

  

 (α) κατέχει άυλο μέσο πληρωμής πλην των μετρητών το οποίο έχει αποκτηθεί 
παρανόμως ή το οποίο έχει πλαστογραφηθεί ή έχει παραποιηθεί για δόλια χρήση, 
εφόσον η παράνομη προέλευση είναι γνωστή κατά τη στιγμή της κατοχής του 
μέσου· ή 

  

 (β) προς ιδία χρήση ή για λογαριασμό άλλου προμηθεύεται, πωλεί, μεταβιβάζει ή 
διανέμει, ή διαθέτει, παρανόμως αποκτηθέντος, πλαστογραφημένο ή παραποιη-
μένο άυλο μέσο πληρωμής πλην των μετρητών για δόλια χρήση, 

  

 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Απάτη 
συνδεόμενη  
με τα συστήματα 
πληροφοριών. 

7. Πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, με την παρεμπόδιση της λειτουργίας 
συστήματος πληροφοριών ή την παρεμβολή σε αυτήν ή με την εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή, 
μετάδοση ή εξάλειψη ηλεκτρονικών δεδομένων προβαίνει σε άμεση ή έμμεση διενέργεια 
μεταφοράς χρημάτων, νομισματικής αξίας ή εικονικών νομισμάτων με συνέπεια την πρόκληση 
παράνομης απώλειας περιουσίας άλλου προσώπου με σκοπό την αποκόμιση παράνομου 
οφέλους για τον ίδιο ή για τρίτον, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Μέσα 
χρησιμοποιούμενα 
για την τέλεση 
αδικημάτων. 
 
 
 
 

8. Πρόσωπο, το οποίο με πρόθεση να χρησιμοποιήσει μέσο πληρωμής πλην των μετρητών, 
προβαίνει στη διαδικασία παραγωγής, προμήθειας προς ιδία χρήση ή για λογαριασμό άλλου, 
περιλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής, πώλησης, μεταφοράς ή διανομής, ή στη διάθεση 
μηχανισμού ή μέσου, ηλεκτρονικών δεδομένων ή άλλων μέσων πρωτίστως σχεδιασμένων ή ειδικά 
προσαρμοσμένων για τους σκοπούς τέλεσης οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) 
και (2) των άρθρων 5 και 6 ή στο άρθρο 7 αδικήματα, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.  

  

Υποκίνηση, 
υποβοήθηση, 
συμβουλή, 

9.-(1) Πρόσωπο, το οποίο υποκινεί, υποβοηθεί, συμβουλεύει, προάγει ή συνεργάζεται με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 
6, 7 και 8 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή 



προαγωγή, 
συνέργεια  
και απόπειρα. 

φυλάκισης που προβλέπεται για τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό. 

  

  (2) Πρόσωπο, το οποίο αποπειράται να διαπράξει τα αδικήματα, τα οποία προβλέπονται 
στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 4, στα εδάφια (1) και (2) των άρθρων 5 και 6 ή στο 
άρθρο 7 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή 
φυλάκισης που προβλέπεται για τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό. 

  

  (3) Πρόσωπο, το οποίο με δόλιο τρόπο αποπειράται την προμήθεια παρανόμως αποκτη-
θέντος, πλαστογραφημένου ή παραποιημένου άυλου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών προς 
ιδία χρήση ή για λογαριασμό άλλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 6, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή 
φυλάκισης που προβλέπεται για τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό. 

  

Συμμετοχή  
σε εγκληματική 
οργάνωση. 

10. Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει στην τέλεση των προβλεπόμενων στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 
αδικημάτων, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Ευθύνη  
νομικών  
προσώπων. 
 

11.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο προβλεπόμενου στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 
αδικήματος, το οποίο διαπράττεται προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί, είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει στο 
νομικό αυτό πρόσωπο ιθύνουσα θέση υπό την ιδιότητα- 

  

 (α) εντολοδόχου εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

  

 (β) πληρεξουσίου λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή 

  

 (γ)  πληρεξούσιου άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου. 

  

 (2) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο προβλεπόμενου στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματος, 
εφόσον η μη εποπτεία ή έλεγχος από πρόσωπο το οποίο καθορίζεται στο εδάφιο (1), έχει 
καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την 
εξουσία του προς όφελος αυτού. 

  

 (3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1) και (2), η ευθύνη του νομικού προσώπου 
δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον φυσικού προσώπου το οποίο διαπράττει 
αδίκημα ή/και προσώπου που συμμετέχει στη διάπραξη προβλεπόμενου στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 
και 10 αδικήματος. 

  

Κυρώσεις  
σε νομικά  
πρόσωπα. 

12.-(1) Νομικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε προβλεπό-
μενου στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματος, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000). 

  

 (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο δύναται, επιπροσθέτως 
οποιασδήποτε επιβληθείσας ποινής, να διατάξει- 

 (α) τον αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις, 

 (β) τον προσωρινό αποκλεισμό από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση, περιλαμ-
βανομένων διαγωνισμών, επιχορηγήσεων και συμβάσεων παραχώρησης, προσωρινή ή 
οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, 

 
(γ)  τη δικαστική εκκαθάριση, και 

 
(δ) το προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διάπραξη του αδικήματος. 

  

Δικαιοδοσία 
δικαστηρίων. 
 

13.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις 
διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματα, εφόσον αυτά έχουν διαπραχθεί- 

  



 (α) εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στη Δημοκρατία· ή 

  

 (β)  από πολίτη της Δημοκρατίας. 

  

  (2) Δικαστήριο στη Δημοκρατία έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει ποινικά αδικήματα δυνάμει 
των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 σε περίπτωση που αυτά έχουν διαπραχθεί εκτός 
της Δημοκρατίας- 

  

 (α) από πρόσωπο το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του στη   Δημοκρατία· 

  

 (β)  προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία· ή 

  

 (γ)  εις βάρος πολίτη της Δημοκρατίας ή προσώπου το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του 
στη Δημοκρατία. 

  

Ανταλλαγή 
πληροφοριών. 
 

14.-(1) Η Αστυνομία Κύπρου ορίζεται ως το εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή 
επιχειρησιακών πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη και εξειδικευμένους αρμόδιους οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τούτο κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία των σημείων επαφής, 
τα οποία είναι διαθέσιμα επί εικοσιτετραώρου (24) βάσεως και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. 

  

 (2) Σε περίπτωση επείγουσας αίτησης συνδρομής, η Αστυνομία Κύπρου, εντός οκτώ (8) ωρών 
από την παραλαβή της αίτησης, δηλώνει κατ’ ελάχιστον κατά πόσο προτίθεται να απαντήσει στην 
αίτηση, καθώς και τη μορφή και τον εκτιμώμενο χρόνο της απάντησης αυτής. 

  

Αναφορά του  
αδικήματος. 
 

15.-(1) Σε περίπτωση υπόνοιας για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματα, για σκοπούς διευκόλυνσης της ανίχνευσης, πρόληψης, 
έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων αυτών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβανομένων 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναφέρουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αδίκημα 
στην Αστυνομία Κύπρου και ενημερώνουν ταυτόχρονα την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

  

 (2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υπόνοια για τη διάπραξη οποιουδήποτε 
προβλεπόμενου στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματος, η εθνική αρχή για την ασφάλεια 
δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση παρέχει στην 
Αστυνομία Κύπρου- 

  

 (α) πληροφόρηση την οποία λαμβάνει από τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών 
και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών·  

  

 (β) συστηματική αναφορά των ύποπτων συμβάντων σοβαρής εγκληματικής φύσης· και 

  

 (γ)  πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα συστήματα πληροφοριών, κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 

  

   (3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου και την εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών 
δημιουργούν τους κατάλληλους διαύλους πληροφόρησης και αναφοράς. 

  

Παροχή 
συνδρομής  
και στήριξης  
στα θύματα. 

16.-(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα διάπραξης 
οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικήματα, τα οποία 
διαπράττονται με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείται θύμα και σε αυτό 
παρέχονται- 

  

 (α)  ειδικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προστασίας του από τις 
αρνητικές συνέπειες των αδικημάτων, όπως η δυσφήμιση· και 

  

 (β) κατάλογος ειδικευμένων ιδρυμάτων τα οποία ασχολούνται με διάφορες πτυχές του 
συνδεόμενου με την υποκλοπή ταυτότητας εγκλήματος και της στήριξης θυμάτων. 



 

 (2) Η Αστυνομία Κύπρου, μετά την πρώτη επαφή, παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
σε νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει υποστεί ζημιά και είναι θύμα αδικήματος προβλεπόμενου στα 
άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, πληροφορίες σε σχέση με- 

  

 (α)  τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας για το αδίκημα και το ρόλο του θύματος στην ποινική 
διαδικασία· 

  

 (β)  το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή  του· 

  

 (γ)  τη διαθέσιμη διαδικασία υποβολής καταγγελίας· και 

  

 (δ)   τα στοιχεία επαφής για λόγους επικοινωνίας σχετικά με την υπόθεσή του. 

  

Εφαρμογή 
διατάξεων 
άλλου νόμου. 
  51(Ι) του 2016. 
 

17. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 16, η αναγνώριση και η αξιολόγηση του 
θύματος αδικήματος που διεπράχθη, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, τα δικαιώματα 
και η υποστήριξη αυτού από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και οι υποχρεώσεις των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του περί της Θέσπισης Ελάχιστων 
Προτύπων Σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της 
Εγκληματικότητας Νόμο. 

  

Πρόληψη. 
 

18.  Η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την εθνική 
αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, με στόχο τη γενική μείωση της 
απάτης, τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και τη μείωση του κινδύνου οποιουδήποτε προσώπου να 
καταστεί θύμα απάτης, προβαίνουν, κατ’ ελάχιστον, και μέσω του διαδικτύου, σε εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

  

Στατιστικά 
στοιχεία. 

19.-(1) Η Αστυνομία Κύπρου τηρεί στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των 
διαπραχθέντων βάσει των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αδικημάτων, όπως και για τον αριθμό των 
προσώπων τα οποία διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα αυτά. 

  

 (2) Η Αστυνομία Κύπρου αποστέλλει σε ετήσια βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο διαβιβάζει αυτά στην Επιτροπή. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


