
Ο πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Πξόιεςε θαη 

Πξνζηαζία Θπκάησλ) Νόκνο ηνπ 2000. 

(119(I)/2000) 

Ιζηνξηθό Σξνπνπνηήζεσλ 
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 212(I)/2004 

 172(I)/2015 
 78(I)/2017 

ΜΔΡΟ I Δηζαγσγηθέο δηαηάμεηο 

πvoπηηθόο ηίηιoο 

1. Ο Νόκνο απηόο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα 

(Πξόιεςε θαη Πξνζηαζία Θπκάησλ) Νόκνο ηνπ 2000. 

 119(I)/2000 

Δξκεvεία 

2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 

έλλνηα— 

"αλήιηθν πξόζσπν" ζεκαίλεη πξόζσπν ην νπνίν 

δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην δέθαην όγδνν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ· 

"αξκόδην πξόζσπν" ζεκαίλεη γηα ζθνπνύο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Νόκνπ νπνηνδήπνηε 

αζηπλνκηθό, νηθνγελεηαθό ζύκβνπιν ή ιεηηνπξγό 

επεκεξίαο· 

"βία" ζεκαίλεη ηε βία όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 
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"δαθηπινγξάθεζε" πεξηιακβάλεη θαη εθηύπσζε 

κε νπνηνδήπνηε ηξόπν· 

"δήισζε" πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε εμηζηόξεζε 

γεγνλόησλ πνπ έγηλε είηε κε ιέμεηο είηε κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν· 

"Γηθαζηήξην" ζεκαίλεη αξκόδην δηθαζηήξην πνπ 
αζθεί πνηληθή δηθαηνδνζία· 

"Δπηηξνπή" ζεκαίλεη ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
πνπ ζπζηήλεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ· 

"ζεξαπεπηηθή αγσγή απηνειέγρνπ" ζεκαίλεη ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

25 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 

"θαηάζεζε" πεξηιακβάλεη θαη ζπλέληεπμε· 

"κέινο ηεο νηθνγέλεηαο" ζεκαίλεη— 

(α) άληξα θαη γπλαίθα πνπ— 

(i) έρνπλ ζπλάςεη λόκηκν γάκν αλεμάξηεηα 

αλ ν γάκνο πθίζηαηαη ή όρη, ή 

(ii) ζπδνύλ ή ζπδνύζαλ σο αληξόγπλν· 

(β) γνλείο ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (α)· 

(γ) ηέθλα ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (α) αλεμάξηεηα αλ απηά 

είλαη θπζηθά ή πηνζεηεκέλα ηέθλα ηνπ ελόο ή 
θαη ησλ δύν ελ ιόγσ πξνζώπσλ θαζώο θαη ηα 

εγγόληα ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (α)· 

(δ) θάζε πξόζσπν ην νπνίν δηακέλεη κε 

νπνηνδήπνηε από ηα πην πάλσ πξόζσπα· 



"νπηηθνγξάθεζε" ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή κε 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζε θηλνύκελεο εηθόλεο 
αληηθεηκέλσλ, γεγνλόησλ, νξγαληζκώλ θαη 

πξνζώπσλ είηε απηά νκηινύλ ή θηλνύληαη είηε όρη 

πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ θαη 
παξνπζηαζηνύλ κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

ηερληθνύ κέζνπ· 

"νηθνγελεηαθή θαηνηθία" ζεκαίλεη ην κέξνο όπνπ 

ην ζύκα ηεο βίαο έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ, 

αλεμάξηεηα από ην ζε πνηνλ από ηνπο δύν 

ζπδύγνπο ή άιινπο ελνίθνπο απηή αλήθεη ή 

αλεμάξηεηα από ηα πνζνζηά ηδηνθηεζίαο· 

"Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο" ζεκαίλεη ηνλ 

Οηθνγελεηαθό Σύκβνπιν πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 

"Υπνπξγόο" ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

"Χπρίαηξνο" ζεκαίλεη εγγεγξακκέλν γηαηξό 

δπλάκεη ηνπ πεξί Δγγξαθήο Ιαηξώλ Νόκνπ, 
αλαγλσξηζκέλν σο θαηέρνληα ηελ εηδηθόηεηα ηεο 

ςπρηαηξηθήο δπλάκεη ησλ πεξί Ιαηξώλ (Δηδηθά 

Πξνζόληα) Καλνληζκώλ 

"Χπρνιόγνο" ζεκαίλεη εγγεγξακκέλν 

επαγγεικαηία ςπρνιόγν δπλάκεη ηνπ πεξί 
Δγγξαθήο Δπαγγεικαηηώλ Χπρνιόγσλ Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Έλλνηα Βίαο 

Έvvoηα ηεο βίαο θαη πεδίo εθαξκoγήο ηεο 

3.—(1) Βία, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Νόκνπ απηνύ, ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε 
πξάμε, παξάιεηςε ή ζπκπεξηθνξά κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη ζσκαηηθή, 

ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο από 

άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε βία πνπ αζθείηαη κε 
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ζθνπό ηελ επίηεπμε ζεμνπαιηθήο επαθήο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ζύκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. 

(2) Αλεμάξηεηα από ηελ εξκελεία ηνπ όξνπ "βία" κε βάζε ην εδάθην (1) 

ζηελ πην πάλσ έλλνηα εκπίπηνπλ θαη ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 4(2) θαη 5 ηνπ παξόληνο Νόκνπ σο επίζεο θαη ην αδίθεκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 147 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 

(3) Πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζπληζηά βία, κε βάζε ηα εδάθηα (1) 

θαη (2) ηνπ άξζξνπ απηνύ, ή αδίθεκα, κε βάζε ηα άξζξα 174, 175 θαη 

177 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα όηαλ δηαπξάηηεηαη ζηελ παξνπζία αλήιηθνπ 
κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ζεσξείηαη βία ε νπνία αζθείηαη ελαληίνλ ηνπ ελ 

ιόγσ αλειίθνπ εθόζνλ δύλαηαη λα πξνθαιέζεη ζ' απηό ςπρηθή βιάβε. 

Η ελ ιόγσ πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζπληζηά αδίθεκα ηηκσξνύκελν κε 
βάζε ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

(4) Οπνηνζδήπνηε αζθεί βία κε βάζε ην εδάθην (1) δηαπξάηηεη αδίθεκα 
δπλάκεη ηνπ Νόκνπ απηνύ, πνπ ηηκσξείηαη, εθηόο από ηελ πεξίπησζε 

ηεο θνηλήο επίζεζεο πνπ ηηκσξείηαη κε δύν ρξόληα θπιάθηζε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζε άιιν ή ζηνλ παξόληα Νόκν πξνβιέπεηαη 
απζηεξόηεξε πνηλή, κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη πέληε ρξόληα ή κε 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο ή θαη κε ηηο δύν πνηλέο. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Άθξσο ζoβαξή βία 

4.—(1) Όηαλ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πην 
θάησ εδαθίνπ (2) δηαπξάηηνληαη από έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζε 

βάξνο άιινπ κέινπο, απηά ζεσξνύληαη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Νόκνπ 

απηνύ, απμεκέλεο ζνβαξόηεηαο θαη ην Γηθαζηήξην, ζηηο πεξηπηώζεηο 
θαηά ηηο νπνίεο ε θαηεγνξία βαζίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ εδαθίνπ (2) δύλαηαη λα 

επηβάιεη ηηο απμεκέλεο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ 
ίδηνπ εδαθίνπ αληί ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ελ ιόγσ άξζξα ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα. 

(2) Τα αδηθήκαηα ζηα oπoία αvαθέξεηαη ηo εδάθηo (1) είvαη ηα εμήο: 

Αδηθήκαηα Άξζξν Πνηλή 

(α) Άζεκλε επίζεζε ελαληίνλ 151 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από δύν ζε πέληε ρξόληα. 
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γπλαίθαο. 

(β) Άζεκλε επίζεζε ελαληίνλ άληξα. 152 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από δύν ζε πέληε ρξόληα. 

(γ) Γηαθζνξά λεαξήο γπλαίθαο 

ειηθίαο θάησ ησλ δεθαηξηώλ ρξόλσλ. 
153(1) Ιζόβηα θπιάθηζε (ε πνηλή παξακέλεη σο έρεη). 

(δ) Απόπεηξα δηαθζνξάο λεαξήο 

γπλαίθαο ειηθίαο θάησ ησλ 

δεθαηξηώλ ρξόλσλ. 

153(2) Η θπιάθηζε απμάλεηαη από ηξία ζε επηά ρξόληα. 

(ε) Γηαθζνξά λεαξήο γπλαίθαο 

ειηθίαο δεθαηξηώλ ρξόλσλ κέρξη 

δεθαέμη. 

154 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από δύν ζε δέθα ρξόληα. 

(ζη) Γηαθζνξά γπλαίθαο κε λνεηηθή 

ή/θαη 

ςπρηθή αλαπεξία. 

155 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από δύν ζε δώδεθα ρξόληα. 

(δ) Σπλνπζία κεηαμύ αξξέλσλ. 171 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από πέληε ζε δέθα ρξόληα. 

(ε) Σπλνπζία δηά βίαο. 172 
Η θπιάθηζε απμάλεηαη από δεθαηέζζεξα ρξόληα 

ζε ηζόβηα θπιάθηζε. 

(ζ) Απόπεηξεο. 173(2) Η θπιάθηζε απμάλεηαη από επηά ζε δέθα ρξόληα. 

(η) Βαξηά ζσκαηηθή βιάβε. 231 

Η θπιάθηζε απμάλεηαη από επηά ζε δέθα ρξόληα ή 

επηβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε ρξεκαηηθή πνηλή ή 

θαη νη δύν πνηλέο. 

(ηα) Τξαπκαηηζκόο θαη αλάινγεο 

πξάμεηο. 
234 Η θπιάθηζε απμάλεηαη από ηξία ζε πέληε ρξόληα. 

(Φ) Κνηλή επίζεζε. 242 

Η θπιάθηζε απμάλεηαη από έλα ζε δύν ρξόληα ή 

επηβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε ρξεκαηηθή πνηλή ή 

θαη νη δύν πνηλέο. 

 119(I)/2000 

 78(I)/2017 

Βηαζκόο ζπδύγoπ από ζύδπγo 

5. Παξά ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λόκνπ, ηα αδηθήκαηα ηνπ βηαζκνύ, 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 144 θαη 145 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, θαη ηεο 

απόπεηξαο βηαζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, 

δύλαηαη λα ζεσξεζεί όηη έρνπλ δηαπξαρζεί από ζύδπγν ελαληίνλ 

ζπδύγνπ, αλ, κε βάζε ηα γεγνλόηα ηεο ππόζεζεο, ζα ζηνηρεηνζεηνύληαλ 

ηα αδηθήκαηα απηά, ζε πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο θαη ην ζύκα δελ ήηαλ 
ζπδεπγκέλνη, θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνύ 

Κώδηθα. 

 119(I)/2000 
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ΜΔΡΟ III Οηθνγελεηαθνί ύκβνπινη, πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο θαη 

Πνιπζεκαηηθέο Οκάδεο 

Γηνξηζκόο Οηθνγελεηαθνύ πκβνύινπ 

6.—(1) Ο Υπνπξγόο δηνξίδεη θαηάιιεια πξόζσπα γηα λα εθηεινύλ 
θαζήθνληα Οηθνγελεηαθνύ Σπκβνύινπ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ απηνύ. 

(2) Ο Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο αζθεί ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο: 

(α) Γέρεηαη παξάπνλα ζρεηηθά κε πηζαλή άζθεζε 

βίαο θαη δηεμάγεη ηηο αλαγθαίεο έξεπλεο· 

(β) ζπκβνπιεύεη, θαζνδεγεί θαη κεζνιαβεί γηα 

ηελ απάκβιπλζε πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ πηζαλόλ λα νδήγεζαλ ή δπλαηό λα 
νδεγήζνπλ ζηελ άζθεζε βίαο· 

(γ) πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ άκεζε 
ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ παξαπνλνύκελνπ θαη όπνπ 

θξίλεη ηνύην αλαγθαίν ηνλ ζπλνδεύεη· 

(δ) πξνβαίλεη ζε θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία γηα 

ηε δηεξεύλεζε ηπρόλ δηάπξαμεο πνηληθνύ 

αδηθήκαηνο· 

(ε) δηεμάγεη θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
νηθνγέλεηαο γεληθά θαη ηνπ δξάζηε εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα εθδνζεί δηάηαγκα 

απνθιεηζκνύ· 

(ζη) δηεμάγεη έξεπλεο θαη πξνβαίλεη ζε 

δηεπζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ηνπ 

θαηεγνξνύκελνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε 

πεξίπησζε έθδνζεο δηαηάγκαηνο απνθιεηζκνύ· 

(δ) πξνβαίλεη άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηεπζεηήζεηο γηα ηαηξηθή ή άιιε εμέηαζε παηδηνύ 

αλαθνξηθά κε ην νπνίν ππάξρεη εύινγε ππόλνηα 
θαθνπνίεζήο ηνπ από κέινο ηεο νηθνγέλεηαο· 



(ε) αζθεί νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ ν 

Υπνπξγόο αλαζέηεη ζε απηόλ: 

(ζ)  ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλήιηθν 

πξόζσπν- 

(i) θηινμελείηαη ζε ζηέγε πξνζηαζίαο είηε είλαη 

ην ίδην ζύκα βίαο είηε είλαη κάξηπξαο ζε 
ππόζεζε βίαο ζηελ νηθνγέλεηα ή 

(ii) έπεηηα από θαηαγγειία ηνπ γνλέα ηνπ, 
δηακέλεη ζε θαηνηθία άιιε από ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηνηθία, 

πξνβαίλεη άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο, ώζηε όια ηα 

αλήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί 

θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο βίαο κε ηελ νπνία 
πξνθαιείηαη ςπρηθή βιάβε ή ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ππάξρεη εύινγε 

ππόλνηα γηα ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο βίαο κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη 

ςπρηθή βιάβε, λα ηπγράλνπλ εμέηαζεο από ςπρνιόγν ή από ςπρίαηξν. 

(3) Ο Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ δύλαηαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα νπνηνπδήπνηε θξαηηθνύ ιεηηνπξγνύ, 
ηεο αζηπλνκίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηάιιεινπ πξνζώπνπ. 

(4) Ο Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 

απηνύ ελεξγεί, κεηά από γξαπηή έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Υπεξεζηώλ 

Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5(1) ηνπ 
πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ θαη εθαξκόδεη ζηελ ίδηα έθηαζε θαη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2), (3) θαη (4) ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ. 

(5) Σε πεξίπησζε πιεξνθνξίαο ή θαηαγγειίαο γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο 

βίαο ζε βάξνο αλήιηθνπ πξνζώπνπ, ν Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο 
δύλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

θαηαγγειίαο ή πιεξνθνξίαο, λα δεηήζεη ηηο απόςεηο, ηε ζπκβνπιή θαη 
ηε γλσκάηεπζε ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο ε νπνία νξίδεηαη δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Νόκνπ απηνύ γηα ηνλ θαιύηεξν ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο 

θαη λα αλαθέξεη ην γεγνλόο ζην Γηεπζπληή Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο 
Δπεκεξίαο. 



(6)  Ο Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ 

νη παξάγξαθνη (δ) θαη (ζ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ρσξίο 
λα είλαη αλαγθαία ε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα γηα ην ελ ιόγσ αλήιηθν πξόζσπν θαη αλαθέξεη 

αθνινύζσο ηελ πεξίπησζε ζηελ Αζηπλνκία, λννπκέλνπ όηη 
πιεξνθνξείηαη άκεζα θαη γξαπηώο γηα ην γεγνλόο απηό ν Γεληθόο 

Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(7)(α) Ο Γηεπζπληήο Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο δύλαηαη λα 

αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 4 θαη άιια ζρεηηθά 

άξζξα ηνπ πεξί Παηδίσλ Νόκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ ήζειε 

αληηθαηαζηήζεη απηόλ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη γηα 

άζθεζε ησλ εμνπζηώλ πνπ παξέρεη ε παξάγξαθνο (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) 

ηνπ άξζξνπ απηνύ ζηνλ Οηθνγελεηαθό Σύκβνπιν. 

(β) Ο Γηεπζπληήο Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο 

Δπεκεξίαο δύλαηαη εθόζνλ ν Οηθνγελεηαθόο 
Σύκβνπινο αδπλαηεί ή αξλείηαη λα αζθήζεη ηηο 

αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4) 

αλσηέξσ ή εθόζνλ θξίλεη ζθόπηκν ζηαζκίδνληαο 
ηε ζνβαξόηεηα ηεο πεξίπησζεο λα ελεξγήζεη ν 

ίδηνο δπλάκεη ηνπ ελ ιόγσ εδαθίνπ αληί ν 

Οηθνγελεηαθόο Σύκβνπινο, λα ηηο αζθήζεη ν ίδηνο 
ή λα ηηο αλαζέζεη ζε άιιν έκπεηξν ιεηηνπξγό ηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

 172(I)/2015 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

7.—(1) Σπληζηάηαη Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κε ζθνπό ηελ πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα. 

Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή— 

(α) Παξαθνινπζεί ην πξόβιεκα ηεο βίαο ζηελ 
νηθνγέλεηα ζηελ Κύπξν· 

(β) πξνβαίλεη ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαθώηηζε ηνπ 
θνηλνύ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ κε δηάθνξα κέζα, 
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πεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθώλ ζπλεδξηώλ, 

επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ· 

(γ) πξνσζεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

βία ζηελ νηθνγέλεηα· 

(δ) πξνσζεί ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

όισλ ησλ πηπρώλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βίαο 
ζηελ νηθνγέλεηα· 

(ε) παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ, θαζώο θαη 

ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

(2) Η Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από άηνκα ηα νπνία δηνξίδνληαη ππό ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηδηόηεηα από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη έρνπλ γλώζε 
θαη πείξα ηνπ ζέκαηνο. Οη δηνξηζκνί γίλνληαη από ην δεκόζην θαη 

ηδησηηθό ηνκέα. Τα κέιε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα έληεθα θαη ε 

ζεηεία ηνπο είλαη πεληαεηήο. 

Τα άηνκα πνπ δηνξίδνληαη από ην δεκόζην ηνκέα επηιέγνληαη από ηα 

Υπνπξγεία θαη από ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4) ηνπ 
άξζξνπ απηνύ θαη ηα άηνκα πνπ δηνξίδνληαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

επηιέγνληαη από κέιε ησλ ζπλδέζκσλ ή νξγαλώζεσλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα ζε ίζε 
αλαινγία. 

(3) Έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην 
πξόεδξνο θαη έρεη ηελ επζύλε λα ζπγθαιεί ζπζθέςεηο θαη λα πξνεδξεύεη 

ησλ ζπζθέςεσλ θαη έλα άιιν κέινο νξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο ηνπ 

πξνέδξνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

(4) Τα Υπνπξγεία θαη νη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ απηνύ είλαη— 

- Τν Υπνπξγείν Υγείαο· 

- Τν Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Τάμεσο· 

- Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

(Δθπαηδεπηηθόο Χπρνιόγνο)· 



- Οη Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ· 

- Η Ννκηθή Υπεξεζία· 

- Η Αζηπλνκία. 

(5) Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα πξνζιάβεη επηζηεκνληθό ή άιιν 

αλαγθαίν πξνζσπηθό θαη λα έρεη Γξαθείν. 

(6) Η Δπηηξνπή ξπζκίδεη κε εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ζέκαηα 

δηαδηθαζίαο πνπ ηελ αθνξνύλ. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Πνιπζεκαηηθή Οκάδα 

8.—(1) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ 
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, δύλαηαη λα 

ζπζηήζεη πνιπζεκαηηθή ή πνιπζεκαηηθέο νκάδεο κε κέιε πξόζσπα ηα 

νπνία θαηέρνπλ ηα αλαγθαία πξνζόληα θαη ηελ αλαγθαία πείξα γηα ηελ 
παξνρή ζπκβνπιώλ, απόςεσλ, γλσκαηεύζεσλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο 

βνήζεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ θαιύηεξε κεηαρείξηζε αλειίθσλ ή άιισλ 

πξνζώπσλ ηα νπνία είλαη ζύκαηα βίαο. 

(2) Τα κέιε ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο νξίδνληαη από θαηάινγν 

πξνζώπσλ ηνλ νπνίν εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην 
ν Υπνπξγόο: 

Ννείηαη όηη ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ 
αθνξνύλ αλήιηθα πξόζσπα ζύκαηα βίαο πξέπεη λα έρνπλ ηηο πην θάησ 

εηδηθόηεηεο: 

- Παηδνςπρηάηξνπ· 

- Παηδηάηξνπ· 

- Κιηληθνύ Χπρνιόγνπ· 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2000_1_119/section-sc938cba8c-2817-4f94-88d6-d51b7a0499e6-ln1d5c5d29-95dc-49e3-9919-7667901a1163.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2000_1_119/section-sc938cba8c-2817-4f94-88d6-d51b7a0499e6.html


- Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ππεύζπλνπ 
γηα ζέκαηα παηδηνύ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ν Υπνπξγόο ζα έρεη ην 
δηθαίσκα λα πεξηιάβεη ζηελ νκάδα νπνηνδήπνηε 

πξόζσπν ην νπνίν έρεη ηέηνηα άιια πξνζόληα, 

πνπ ν Υπνπξγόο θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηα. 

(3) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα πεξηιάβεη ζηε γλσζηνπνίεζε 

κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε πνιπζεκαηηθή νκάδα ή ζε κεηαγελέζηεξε 
γλσζηνπνίεζή ηνπ θαλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

ΜΔΡΟ IV Καηαζέζεηο καξηύξσλ θαη ζύκαηνο 

Λήςε θαηάζεζεο 

9.  Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ε θαηάζεζε ηνπ ζύκαηνο ιακβάλεηαη από 
αζηπλνκηθό ηνπ ίδηνπ θύινπ, εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά από ην 

ζύκα ή ηνλ νηθνγελεηαθό ζύκβνπιν όηαλ ην ζύκα είλαη αλήιηθν 
πξόζσπν. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Οπηηθνγξαθεκέλεο θαηαζέζεηο 

10.—(1)Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε αδηθεκάησλ βίαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξόληνο ή άιινπ λόκνπ, δύλαηαη κε άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα 
πξνζαρζεί σο καξηπξία νπηηθνγξαθεκέλε θαηάζεζε ε νπνία δόζεθε ζε 

αξκόδην πξόζσπν από νπνηνδήπνηε πξόζσπν ην νπνίν είλαη ζύκα βίαο ή 

κάξηπξαο δηάπξαμεο αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ. 

(2) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ ηζρύνπλ νη πην θάησ πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί: 

(α) Η νπηηθνγξάθεζε ζα πξέπεη λα αθνξά ηελ 

ππό εθδίθαζε ππόζεζε· 
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(β) Γελ παξέρεηαη άδεηα γηα πξνζαγσγή 

νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο— 

(i) αλ ην πξόζσπν ε θαηάζεζε ηνπ νπνίνπ 

νπηηθνγξαθήζεθε δελ είλαη δπλαηό λα 
εκθαληζηεί ζην δηθαζηήξην γηα αληεμέηαζε (αλ 

ηνύην δεηεζεί δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ)· 

(ii) αλ δελ ηεξήζεθαλ νη θαλόλεο ιήςεο 

νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ· 

(iii) αλ ην δηθαζηήξην ιακβάλνληαο ππόςε όια 
ηα πεξηζηαηηθά ηεο ππόζεζεο θξίλεη όηη ην 

ζπκθέξνλ ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο 

απαηηεί όπσο δε γίλεη απνδεθηή ε 
νπηηθνγξαθεκέλε θαηάζεζε- 

(γ) παξνπζηάδεηαη καδί κε ηελ νπηηθνγξαθεκέλε 
θαηάζεζε απνκαγλεηνθσλεκέλε θαη 

δαθηπινγξαθεκέλε ε ερεηηθή δώλε (sound track) 

ηεο νπηηθνηαηλίαο ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ε 
θαηάζεζε. 

(3) Οπνηαδήπνηε δήισζε πνπ πεξηέρεηαη ζε νπηηθνγξαθεκέλε θαηάζεζε 
ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή σο καξηπξία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ απηνύ 

ζεσξείηαη σο άκεζε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ πξνζώπνπ πνπ θάκλεη ηε 

δήισζε θαη θαηά ζπλέπεηα— 

(α) Γίλεηαη απνδεθηή σο καξηπξία νπνηνπδήπνηε 

γεγνλόηνο ην νπνίν ζα ήηαλ απνδεθηό ζε 
πεξίπησζε άκεζεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο. 

(β) Κακηά ηέηνηα δήισζε δε δύλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο εληζρπηηθή καξηπξία άιιεο 

καξηπξίαο ηνπ ίδηνπ κάξηπξα. 

(4) Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

δελ επεξεάδεη ηελ εμνπζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα απνθιείζεη νπνηαδήπνηε 



απνδεθηή καξηπξία αλ θξίλεη όηη ηνύην εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηεο 

δηθαηνζύλεο. 

 119(I)/2000 

Καλόλεο ιήςεο νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο 

11. Οη θαλόλεο ιήςεο νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο είλαη νη 

αθόινπζνη: 

(α) Αλαθέξεηαη ή αλαγξάθεηαη πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο θαηάζεζεο ην όλνκα, δηεύζπλζε, 

επάγγεικα θαη ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ 

παίξλεη ηελ θαηάζεζε θαζώο επίζεο θαη ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηε ζπζθεπή 
νπηηθνγξάθεζεο (video camera)· 

(β) αλαθέξεηαη ή αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, 
εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ιήςεο ηεο 

θαηάζεζεο θαζώο επίζεο θαη ε ώξα πνπ έιεμε ε 

θαηάζεζε· 

(γ) αλαθέξεηαη ή αλαγξάθεηαη ην όλνκα, 

δηεύζπλζε, επάγγεικα θαη άιια ζηνηρεία πνπ 
αθνξνύλ ην πξόζσπν πνπ δίδεη ηελ θαηάζεζε· 

(δ) θαηαγξάθεηαη δήισζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ 
ιακβάλεη ηελ θαηάζεζε πξνο ην πξόζσπν πνπ 

δίλεη ηελ θαηάζεζε όηη απηή ζα νπηηθνγξαθεζεί 

θαη όηη δπλαηό λα παξνπζηαζηεί ζην Γηθαζηήξην 
σο καξηπξία θαη δήισζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ δίλεη 

ηελ θαηάζεζε όηη ζπκθσλεί κε ηε ιήςε ηεο 

νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο. Πεξαηηέξσ, ε 
δήισζε απηή θαηαγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη από 

ην πξόζσπν πνπ δίλεη ηελ θαηάζεζε κε ζρεηηθή 

βεβαίσζε από ην πξόζσπν πνπ ιακβάλεη ηελ 
θαηάζεζε. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε αλήιηθνπ πξνζώπνπ πνπ δε 

ζπλνδεύεηαη από ην πξόζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή 
ηνπ κέξηκλα ή από ιεηηνπξγό επεκεξίαο ή 

νηθνγελεηαθό ζύκβνπιν. Σηελ πεξίπησζε πνπ 
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ζπλνδεύεηαη από θάπνην από ηα πην πάλσ 

πξόζσπα, ηε ζπγθαηάζεζε ηε δίλεη ην πξόζσπν 
απηό. 

(ε) [Γηαγξάθεθε] 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Δμνπζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε 

κέξνπο ηεο θαηάζεζεο 

12.—(1) Τν Γηθαζηήξην θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο γηα παξνπζίαζε 
νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο δύλαηαη, αλ θαηά ηε γλώκε ηνπ ην 

ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζύλεο απηό απαηηεί, λα δηαηάμεη όπσο νξηζκέλα 
κέξε ηεο νπηηθνγξάθεζεο κελ παξνπζηαζηνύλ σο καξηπξία. Τν 

Γηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ απηήο επρέξεηαο 
ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ πηζαλή βιάβε πνπ δπλαηό λα γίλεη ζηνλ 

θαηεγνξνύκελν ή ζε νπνηνδήπνηε θαηεγνξνύκελν αλ νη 

θαηεγνξνύκελνη είλαη πέξαλ ηνπ ελόο θαη θαηά πόζν απηή είλαη 
ππέξηεξε από ηελ σθειηκόηεηα παξνπζίαζεο ηεο νπηηθνγξαθεκέλεο 

θαηάζεζεο ή κέξνπο απηήο. Δπίζεο ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππόςε 

ηπρόλ πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζην κάξηπξα κε ζθνπό λα ηνλ 
εμαλαγθάζνπλ λα κελ παξνπζηαζηεί θαη θαηαζέζεη ζην Γηθαζηήξην. 

(2) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα δηαηάμεη όπσο κέξε ηεο 
νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο ή ηεο δαθηπινγξαθεκέλεο 

απνκαγλεηνθώλεζεο ερεηηθήο δώλεο ηεο νπηηθνηαηλίαο δηαγξαθνύλ αλ 

ήζειε θξίλεη όηη απηά δε ζπληζηνύλ απνδεθηή καξηπξία ή αλ θξίλεη 
ηνύην ζθόπηκν θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ ηνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 

(4) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

Κύξηα εμέηαζε κε άδεηα δηθαζηεξίνπ 

13. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ιακβάλεηαη νπηηθνγξαθεκέλε θαηάζεζε 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Νόκνπ ην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε 

θαηάζεζε νπηηθνγξαθήζεθε θαιείηαη σο κάξηπξαο από ηελ πιεπξά πνπ 
δήηεζε ηελ παξνπζίαζε ηεο νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο θαη ηίζεηαη ν 

κάξηπξαο απηόο ζηε δηάζεζε ηεο άιιεο πιεπξάο γηα ζθνπνύο 

αληεμέηαζεο ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξόληνο 
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Νόκνπ. Σηα ζεκεία πνπ θαιύπηνληαη από ηελ νπηηθνγξαθεκέλε 

θαηάζεζε δε γίλεηαη θύξηα εμέηαζε εθηόο κόλν θαηόπηλ άδεηαο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ: 

Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ν κάξηπξαο θαιείηαη λα θαηαζέζεη γηα 
ζθνπνύο αληεμέηαζεο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

Άκεζε θαηαγγειία απνδεθηή σο καξηπξία 

14. Φσξίο λα επεξεάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί 
Απόδεημεο Νόκνπ, θαηαγγειία ε νπνία γίλεηαη από ζύκα αδηθήκαηνο 

βίαο πξνο νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό, νηθνγελεηαθό ζύκβνπιν, ιεηηνπξγό 
επεκεξίαο, ςπρνιόγν, γηαηξό, πεξηιακβαλνκέλνπ ςπρηάηξνπ, πνπ 

εμεηάδεη ην ζύκα, εθπαηδεπηηθό, κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, 

κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηεο Βίαο ζηελ 
Οηθνγέλεηα ή κέιε ηνπ ζηελνύ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζύκαηνο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δηάπξαμή ηνπ, 

απνηειεί καξηπξία. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

ΜΔΡΟ V Δθδίθαζε ππνζέζεσλ θαη καξηπξία 

Σαρεία εθδίθαζε 

15.—(1) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη, έπεηηα από αίηεζε ηεο αζηπλνκίαο, λα 

εθδώζεη δηάηαγκα γηα ηε ζύιιεςε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν 
θαηαγγέιιεηαη γηα νπνηαδήπνηε πξάμε βίαο κε βάζε ην Νόκν απηό. 

(2) Πξόζσπν ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) 
πξνζάγεηαη ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ώξεο από 

ηε ζύιιεςή ηνπ, γηα λα θαηεγνξεζεί γηα ην αδίθεκα βίαο ή γηα λα 

εθδνζεί δηάηαγκα πξνζσπνθξάηεζήο ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ. 

(3) Οη αλαθξίζεηο δηεμάγνληαη θαη ε ππόζεζε εθδηθάδεηαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε. Μέρξηο όηνπ εθδηθαζηεί ε ππόζεζε, ην Γηθαζηήξην 

δύλαηαη είηε λα δηαηάμεη ηελ θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ είηε λα 

επηηξέςεη ηελ απόιπζή ηνπ, αθνύ απηόο δώζεη ηθαλνπνηεηηθή εγγύεζε 
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όηη ζα εκθαληζηεί ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αθξόαζεο ηεο ππόζεζεο θαη όηη ζα ηεξήζεη ηνπο όξνπο πνπ ην 
Γηθαζηήξην θξίλεη αλαγθαίν λα επηβάιεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειώλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ όξνπ λα κελ επηζθέπηεηαη ή 

λα κελ παξελνριεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

(4) Ο Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δύλαηαη λα ζπγθαηαηεζεί 

ζηελ εθδίθαζε ππόζεζεο βίαο κε βάζε ην Νόκν απηό από δηθαζηή πνπ 
αζθεί πνηληθή δηθαηνδνζία. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Δληζρπηηθή καξηπξία 

16. Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα θξίλεη έλνρν ηνλ θαηεγνξνύκελν κε κόλε 
ηελ θαηάζεζε ηνπ ζύκαηνο εθόζνλ δελ ήηαλ δπλαηόλ ππό ηηο 
πεξηζηάζεηο λα εμαζθαιηζηεί εληζρπηηθή καξηπξία. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Καηάζεζε ςπρηάηξνπ ή ςπρνιόγνπ 

17.—(1) Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο αλήιηθνπ πξνζώπνπ από 
ςπρίαηξν ή ςπρνιόγν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ή ςπρνζεξαπείαο γίλεη 

αλαθνξά από ηνλ αλήιηθν όηη ππέζηε θαθνπνίεζε από νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν, ε καξηπξία ηνπ ςπρηάηξνπ ή ςπρνιόγνπ δύλαηαη λα γίλεη 

απνδεθηή ζην δηθαζηήξην θαη' εμαίξεζε ηνπ θαλόλα πεξί εμ' αθνήο 

καξηπξίαο. 

(2) Τν δηθαζηήξην δελ θαηαδηθάδεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν κε βάζε κόλν 

ηε καξηπξία πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πην πάλσ, εθηόο αλ ε 
καξηπξία απηή εληζρύεηαη ζε νπζηώδε ζεκεία από άιιε αλεμάξηεηε 

καξηπξία πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη καξηπξία εκπεηξνγλώκνλα. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 

Απνηξνπή εθθνβηζκνύ 

18.—(1) Καηά ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ γηα δηάπξαμε αδηθεκάησλ βίαο 

ην Γηθαζηήξην— 
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(α) Γηαηάζζεη όπσο νιόθιεξε ή κέξνο ηεο 

ππόζεζεο εθδηθαζηεί θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ 
θαη 

(β) δύλαηαη λα δηαηάμεη όπσο ε θαηάζεζε 
νπνηνπδήπνηε ζύκαηνο βίαο θαη θάζε άιινπ 

πξνζώπνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη εύινγε ππνςία 

όηη δηαηξέρεη νπνηνδήπνηε θίλδπλν ή απεηιή 
επεηδή ζα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο, ή όηη ελδέρεηαη 

λα επεξεαζηεί δπζκελώο ε θαηάζεζή ηνπ, ιεθζεί 

ζηελ απνπζία ηνπ θαηεγνξνύκελνπ αθνύ δώζεη 

όιεο εθείλεο ηηο νδεγίεο θαη γίλνπλ όιεο νη 

αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο νύησο ώζηε ν 

θαηεγνξνύκελνο λα ιακβάλεη γλώζε ηεο 
θαηάζεζεο ηνπ ελ ιόγσ κάξηπξα θαη αληεμεηάδεη 

απηόλ. 

(2) Άλεπ επεξεαζκνύ ηεο γεληθόηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), ηα κέηξα πνπ 

αλαθέξνληαη πην θάησ δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζθνπνύο 

πξνζηαζίαο ησλ καξηύξσλ: 

(α) Η ηνπνζέηεζε εηδηθνύ δηαρσξηζηηθνύ· ή 

(β) ε ρξήζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο· ή 

(γ) ρξήζε νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ή 
ζπζηήκαηνο, θαηά ηξόπν πνπ ν κάξηπξαο λα κελ 

είλαη νξαηόο ζηνλ θαηεγνξνύκελν θαη 

αληίζηξνθα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ζα πξέπεη ζηηο πην πάλσ 
πεξηπηώζεηο λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

ηερλνινγηθέο δηεπζεηήζεηο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

ώζηε ν θαηεγνξνύκελνο λα δύλαηαη λα 
παξαθνινπζεί αθνπζηηθά ηε δηαδηθαζία θαη λα 

δίλεη νδεγίεο ζην δηθεγόξν ηνπ. 

 119(I)/2000 

Έιεγρνο αληεμέηαζεο 
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19. Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα παξεκβαίλεη ζηελ αληεμέηαζε αλήιηθσλ ή 

άιισλ ζπκάησλ βίαο θαη λα δίλεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο πξνο απνθπγή 
εθθνβηζκνύ ηνπο, από επηζεηηθό ή έληνλν ηξόπν ππνβνιήο ησλ 

εξσηήζεσλ ή από εξσηήζεηο εκπεξηέρνπζεο απεηιέο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο. 

 119(I)/2000 

Δμαλαγθαζηκόηεηα ζπδύγσλ 

20. Παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πεξί Απόδεημεο Νόκνπ, 

ζύδπγνο θαηεγνξνύκελνπ γηα αδίθεκα βίαο εληόο ηεο έλλνηαο ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ είλαη ηθαλόο κάξηπξαο εάλ είλαη ην ζύκα βίαο θαη είλαη 

ηθαλόο θαη εμαλαγθάζηκνο κάξηπξαο εάλ ην ζύκα βίαο είλαη άιιν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

 119(I)/2000 

ΜΔΡΟ VI Γηαηάγκαηα θαη κεηαρείξηζε θαηεγνξνύκελνπ 

Γηάηαγκα απνκάθξπλζεο αλήιηθνπ 

21.—(1) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη, θαηά ή κεηά ηελ εθδίθαζε ππόζεζεο 
βίαο κε ζύκα αλήιηθν πξόζσπν, λα δηαηάμεη γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

πεξίνδν ήζειε θξίλεη αλαγθαία ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ελ ιόγσ ζύκαηνο 

θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε αζθαιέο κέξνο ή ηελ αλάζεζε ηεο 
θξνληίδαο ηνπ ζην Γηεπζπληή Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

(2) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα εθδώζεη πξνζσξηλό δηάηαγκα 

απνκάθξπλζεο αλήιηθνπ ζύκαηνο εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

Πξνζσξηλό δηάηαγκα απνθιεηζκνύ ππόπηνπ ή απνκάθξπλζεο 

ζύκαηνο 

22.—(1) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη, έπεηηα από αίηεζε κέινπο ηεο 
νηθνγέλεηαο ή ηεο αζηπλνκίαο ή ηνπ θαηεγόξνπ ή ηνπ Γεληθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Οηθνγελεηαθνύ Σπκβνύινπ ή άιινπ 
πξνζώπνπ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό νπνηνπδήπνηε απ' απηνύο, λα 

εθδώζεη πξνζσξηλό δηάηαγκα απνθιεηζκνύ ηνπ ππόπηνπ ή 
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απνκάθξπλζεο αλήιηθνπ ζύκαηνο, κέρξηο όηνπ θαηαρσξηζζεί θαη 

εθδηθαζηεί πνηληθή ππόζεζε ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνύκελνπ γηα πνηληθό 
αδίθεκα βίαο. 

(2) Τν Γηθαζηήξην εθδίδεη ην δηάηαγκα θαζ’ νηνλδήπνηε ρξόλν έπεηηα 
από αίηεζε πνπ ζπλνδεύεηαη από έλνξθε δήισζε ηνπ ζύκαηνο ή, ζηελ 

πεξίπησζε αλήιηθνπ ζύκαηνο, νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα έρεη άκεζε γλώζε ησλ γεγνλόησλ ή από νπνηαδήπνηε άιια 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία,ηα νπνία δεκηνπξγνύλ εθ πξώηεο όςεσο θίλδπλν 

άζθεζεο βίαο ή επαλάιεςεο βίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαηαζέζεσλ 

ηνπ ζύκαηνο ή άιισλ πξνζώπσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, 

πηζηνπνηεηηθώλ, βεβαηώζεσλ θαη άιισλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δπλάκεη απηνύ ή άιινπ λόκνπ. 

(3)(α) Τν πξνζσξηλό δηάηαγκα ηζρύεη γηα πεξίνδν κέρξη νθηώ εκεξώλ 

από ηελ εκέξα επίδνζήο ηνπ ζηνλ ύπνπην θαη είλαη επηζηξεπηέν ζην 

Γηθαζηήξην εληόο ηεο πεξηόδνπ απηήο ζε ώξα θαη εκέξα πνπ ζα νξίζεη ν 
Πξσηνθνιιεηήο. 

(β) Καηά ηελ νξηζκέλε από ηνλ Πξσηνθνιιεηή 
εκέξα θαη ώξα ην Γηθαζηήξην αθνύεη ηνλ ύπνπην 

ή θαη θάζε επεξεαδόκελν ή ελδηαθεξόκελν 

πξόζσπν πνπ ζα παξνπζηαζζεί θαη απνθαζίδεη 
εάλ ζα ηεξκαηίζεη ηελ ηζρύ ηνπ δηαηάγκαηνο ή εάλ 

ζα ην παξαηείλεη κέρξη νθηώ επηπξόζζεηεο 

εκέξεο. 

(γ) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα παξαηείλεη 

πεξαηηέξσ ηελ ηζρύ δηαηάγκαηνο κέρξη θαη νθηώ 
εκέξεο ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο όκσο ε 

ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ δηαηάγκαηνο λα ππεξβαίλεη ηηο 

είθνζη ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαρώξηζε 
πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ππόπηνπ. 

(δ) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη κεηά ηελ θαηαρώξηζε 
πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ππόπηνπ λα εθδώζεη ή 

παξαηείλεη δηάηαγκα απνθιεηζκνύ ή 
απνκάθξπλζεο αλειίθνπ ζύκαηνο κε ηζρύ κέρξη 

ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο. 

 119(I)/2000 

 212(I)/2004 
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Γηάηαγκα απνθιεηζκνύ 

23.—(1) Τν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα εθδώζεη ελαληίνλ πξνζώπνπ πνπ 
θαηεγνξείηαη γηα δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο βίαο, κε βάζε ηνλ 

παξόληα Νόκν, δηάηαγκα, ην νπνίν ζα ηζρύεη γηα ηελ πεξίνδν θαη κε 
ηνπο όξνπο πνπ δπλαηό λα ζέζεη θαη κε ην νπνίν λα απαγνξεύεη ζε απηό 

λα εηζέξρεηαη ή λα παξακέλεη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηνηθία. Τν δηάηαγκα 

απηό θαιείηαη "δηάηαγκα απνθιεηζκνύ". 

(2) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο απνθιεηζκνύ απαηηείηαη— 

(α) Να απνδεηρζεί πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ όηη ν θαηεγνξνύκελνο έρεη ηζηνξηθό 

επαλεηιεκκέλσλ πξάμεσλ βίαο ελαληίνλ κειώλ 
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή όηη είρε δύν θαηαδίθεο ηα 

ηειεπηαία δύν ρξόληα γηα παξόκνηα αδηθήκαηα- ή 

(β) ε βία πνπ αζθήζεθε λα έρεη πξνθαιέζεη ηέηνηα 

πξαγκαηηθή ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή 

βιάβε, πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή, ηε 
ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ή ηε ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή 

πγεία ησλ ζπκάησλ ή 

(γ) λα αξλείηαη ν θαηεγνξνύκελνο λα ππνβιεζεί 

ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή απηνειέγρνπ πνπ 

επηβάιιεηαη σο όξνο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ 
άξζξνπ 33 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα ή άιισο πσο. 

(3) Τν Γηθαζηήξην ζην δηάηαγκα απνθιεηζκνύ πνπ εθδίδεη νξίδεη 
εκεξνκελία πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαηά ηελ 

νπνία εμεηάδεη ην ελδερόκελν παξάηαζεο ή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

δηαηάγκαηνο απηνύ. 

Καηά ηελ πην πάλσ εμέηαζε, ην Γηθαζηήξην αθνύεη ηηο απόςεηο ηνπ 

θαηεγνξνύκελνπ ηνπ παξαπνλνύκελνπ ή ηεο παξαπνλνύκελεο θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ επεξεάδεηαη από ηελ έθδνζε ηνπ 

δηαηάγκαηνο, εθηόο όπνπ απηνί είλαη αλήιηθνη θαη δελ θξίλεηαη ζθόπηκν 
λα θαηαζέζνπλ ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνύκελνπ, θαζώο θαη ηηο απόςεηο 

ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. 



(4) Ο θαηεγνξνύκελνο δύλαηαη λα δεηήζεη αλαζεώξεζε ή αθύξσζε ηνπ 

δηαηάγκαηνο πξηλ από ηε ιήμε ηεο θαζνξηδόκελεο ζε απηό πεξηόδνπ. 

(5) Γηαηάγκαηα απνθιεηζκνύ επηβάιινληαη θαη αληί νπνηαζδήπνηε άιιεο 

πνηλήο ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ ή καδί κε άιιεο πνηλέο ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην έρεη εμνπζία λα 

επηβάιεη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ. 

(6) Τν Γηθαζηήξην δελ εθδίδεη δηάηαγκα απνθιεηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο 

όπνπ επηβάιιεη ηαπηόρξνλα θαη πνηλή θπιάθηζεο γηα νπνηαδήπνηε 

πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ έμη κελώλ. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ επηβάιιεηαη 
πνηλή θπιάθηζεο κηθξόηεξε ησλ έμη κελώλ, δηάηαγκα απνθιεηζκνύ 

δύλαηαη λα εθδνζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο αιιά ε 

ηζρύο ζα αξρίδεη κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ. 

(7) Πξόζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε δηάηαγκα απνθιεηζκνύ θαη 

ελώ ην ελ ιόγσ δηάηαγκα βξίζθεηαη ζε ηζρύ παξαβαίλεη νπνηνδήπνηε 
από ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηό δηαπξάηηεη αδίθεκα 

ηηκσξνύκελν κε θπιάθηζε κέρξη δύν έηε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ γηα ηαρεία εθδίθαζε ππνζέζεσλ βίαο εθαξκόδνληαη 
θαη ζηηο πεξηπηώζεηο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ απηνύ. 

 119(I)/2000 

πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ην άξζξν 23 

24.—(1) Καηά ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο απνθιεηζκνύ ην Γηθαζηήξην 
ιακβάλεη ππόςε ηελ ηδηνθηεζία ηεο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο θαη εθδίδεη 

αλάινγν δηάηαγκα αλαθνξηθά κε ηε δηακνλή ηνπ ππόπηνπ ή 
θαηεγνξνύκελνπ ή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ σο αθνινύζσο: 

(α) Αλ ν θαηεγνξνύκελνο δελ έρεη πνζνζηό 
ηδηνθηεζίαο επί ηεο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο πέξαλ 

ηνπ εκίζεσο, ην Γηθαζηήξην δελ εμεηάδεη ην 

δήηεκα δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνύκελνπ, αιιά 
παξαπέκπεη ην δήηεκα γηα εμέηαζε ζηνλ 

Οηθνγελεηαθό Σύκβνπιν· 

(β) αλ ν θαηεγνξνύκελνο έρεη εμ αδηαηξέηνπ 

πνζνζηό ηδηνθηεζίαο επί ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηνηθίαο πέξαλ ηνπ εκίζεσο, ην Γηθαζηήξην 
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εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο δηακνλήο ηνπ 

θαηεγνξνύκελνπ θαη αθνινύζσο δίδεη ηηο νδεγίεο 
πνπ θξίλεη αλαγθαίεο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ηνπ 

ηδίνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή κειώλ ηεο. 

(2) Τν Γηθαζηήξην, όηαλ δίδεη νδεγίεο ζηελ πεξίπησζε σο ε 

παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εμεηάδεη 

κεηαμύ άιισλ ηα νηθνλνκηθά κέζα ηνπ θαηεγνξνύκελνπ θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε δηακνλή ηνπ ηδίνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο, θαη παξέρεη ζηνλ θαηεγνξνύκελν ην 

δηθαίσκα λα απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία θαη λα 

δεηήζεη ηελ αιιαγή ηεο δηεύζπλζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο γηα ηελ 

νπνία ηζρύεη ην δηάηαγκα, αλ εμεύξεη θαηάιιειε θαηνηθία γηα λα 

κεηαθηλεζεί ε νηθνγέλεηά ηνπ. 

(3) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ απηνύ, ν όξνο "θαηάιιειε θαηνηθία" 

ζεκαίλεη ηελ θαηνηθία ηελ νπνία εμεπξίζθεη ν θαηεγνξνύκελνο γηα ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ απηνύ, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηόλ ε νκαιή 

ζπλέρηζε ηεο δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 
θαηεγνξνύκελνπ ζε απηή. 

 119(I)/2000 

Κεδεκνλία ή αλαζηνιή θπιάθηζεο κε εηδηθνύο όξνπο 

25.—(1) Τν Γηθαζηήξην, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, δύλαηαη, αληί λα επηβάιεη 
ζηνλ θαηεγνξνύκελν νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή, λα δερζεί αίηεκά ηνπ λα 

ηνλ ζέζεη ππό θεδεκνλία, δπλάκεη ηνπ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ 

Τξόπσλ Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνύλησλ Νόκνπ, κε ηνλ εηδηθό όξν όηη 
ζα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή απηνειέγρνπ από εηδηθνύο ή κε 

άιινπο όξνπο πνπ ην Γηθαζηήξην ζα θξίλεη αλαγθαίνπο, γηα λα 

απνθεπρζεί ε επαλάιεςε πξάμεσλ βίαο. 

(2) Τν Γηθαζηήξην, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, δύλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ 

θαηεγνξνύκελν πνηλή θπιάθηζεο κε αλαζηνιή αλεμάξηεηα από ηηο 
πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί ηεο Υθ' Όξνλ Αλαζηνιήο ηεο 

Δθηειέζεσο Πνηλήο Φπιαθίζεσο εηο Οξηζκέλαο Πεξηπηώζεηο Νόκνπ, θαη 

λα ζέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηνλ θαηεγνξνύκελν ππό 
θεδεκνλία θαη ππό ηνλ εηδηθό όξν ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) πην πάλσ. 
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 119(I)/2000 

ΜΔΡΟ VII Σακείν 

Ίδξπζε Σακείνπ 

26.—(1) Ιδξύεηαη Τακείν κε ηελ επσλπκία "Τακείν Θπκάησλ Βίαο" γηα 
ηελ επίηεπμε θαη πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Νόκνπ απηνύ. Τν Τακείν 

ζα είλαη λνκηθό πξόζσπν θαη κε ην όλνκά ηνπ ζα έρεη δηαξθή δηαδνρή 

θαη ζθξαγίδα θαζνξηζκέλνπ ζρήκαηνο θαη ζα έρεη εμνπζία λα απνθηά, 
θαηέρεη θαη δηαζέηεη πεξηνπζία, λα ζπκβάιιεηαη, λα εγείξεη θαη λα 

ππεξαζπίδεη αγσγέο ή άιιεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη γεληθά λα πξάηηεη 

όια όζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ίδξπζεο, αμηνπνίεζεο 

θαη αλάπηπμήο ηνπ. 

(2) Σην Τακείν ζα θαηαηίζεληαη όιεο νη εηζθνξέο, δσξεέο, 
θιεξνδνηήκαηα θαη ρνξεγίεο. 

(3) Όιεο νη εηζθνξέο ζην Τακείν, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζα ζεσξνύληαη 

όηη γίλνληαη γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο. 

(4) Δθηόο αλ ε εηζθνξά γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, ε δηάζεζε 

πνζώλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην Τακείν ζα γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ θαηά θαηξνύο ζα θαηαξηίδεη. 

(5) Από ην Τακείν απηό ζα δηαηίζεληαη πνζά γηα ζθνπνύο αληηκεηώπηζεο 
άκεζσλ αλαγθώλ, εμεύξεζεο δηακνλήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ, ελίζρπζεο ησλ ζπκάησλ βίαο θαη άιινπο ζθνπνύο πνπ 

ε Δπηηξνπή ήζειε θξίλεη θαηάιιεινπο θαη ν Υπνπξγόο ήζειε εγθξίλεη. 

 119(I)/2000 

Γηαρείξηζε ηακείνπ 

27.—(1) Τν Τακείν ην δηαρεηξίδεηαη ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία 

ζα ζπλέξρεηαη εηδηθά σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Τακείνπ. 

(2) Τν Γηθαζηήξην θαη ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα έρνπλ 

θαη ζα αζθνύλ ζε ζρέζε κε ην Τακείν ηηο ίδηεο εμνπζίεο πνπ έρνπλ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ Νόκνπ ή 

άιινπ ζρεηηθνύ λόκνπ, σο εάλ ην Τακείν λα είλαη αγαζνεξγό ίδξπκα θαη 

λα έρεη εγγξαθεί ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ελ ιόγσ Νόκνπ. 
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 119(I)/2000 

Δπελδύζεηο 

28.—(1) Με ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ απηνύ ε 

Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ελεξγνύζα σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Τακείνπ 
δύλαηαη λα επελδύεη θαη αμηνπνηεί ρξήκαηα ηνπ Τακείνπ κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν ζα έθξηλε αλαγθαίν γηα ηελ ελίζρπζε θαη θαιύηεξε αλάπηπμή 

ηνπ. 

(2) Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζθνπεύεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ρξήκαηα ηνπ Τακείνπ γηα ζθνπνύο επέλδπζεο ή 

αλάπηπμεο ηνπ θαη ην πνζό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππεξβαίλεη ην 

κηζό ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζέζεσλ ζην Τακείν, ηόηε ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη πξνηνύ πξνβεί ζηελ ελ ιόγσ ελέξγεηα λα ππνβάιεη ηελ απόθαζή 
ηεο ζηνλ Υπνπξγό γηα έγθξηζε. 

 119(I)/2000 

Καλνληζκνί 

29. Η Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ελεξγνύζα σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Τακείνπ 
κε έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνύ εθδίδεη θαλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ 

πόξσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Τακείνπ. 

 119(I)/2000 

Έιεγρνο ινγαξηαζκώλ 

30. Γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Τακείνπ ζα 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ πεξί Σσκαηείσλ θαη 
Ιδξπκάησλ Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

ΜΔΡΟ VIII ηέγε Πξνζηαζίαο θαη Αδηθήκαηα 

ηέγε πξνζηαζίαο, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

31. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζηέγεο γηα παξνρή αζθαινύο 
δηακνλήο ζπκάησλ βίαο θαη ζε πεξίπησζε όπνπ ζηέγε πξνζηαζίαο 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο πνπ εθδίδεη ν 
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Υπνπξγόο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ απηνύ, ηα ζύκαηα βίαο πνπ δηακέλνπλ ζ' 

απηή ηπγράλνπλ λνκηθήο πξνζηαζίαο από νπνηαδήπνηε ελόριεζε. 

 119(I)/2000 

Παξελόριεζε ζύκαηνο θαη άιινπ πξνζώπνπ 

32. Καηεγνξνύκελνο ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν εθ κέξνπο ηνπ ή θαη από 

κόλν ηνπ ελνριεί ή εθθνβίδεη ζύκα βίαο ή κάξηπξα ζε ππόζεζε βίαο ή 
ζπγγεληθό ηνπο πξόζσπν ζε νπνηνδήπνηε ρώξν, θαηά ηξόπν πνπ 

επεξεάδεη ή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηεξεύλεζε ή εθδίθαζε ππόζεζεο 

βίαο ή πνπ πξνθαιεί ςπρηθή αλαζηάησζε ζε ζύκα βίαο ή κάξηπξα ζε 

ππόζεζε βίαο ελ γλώζεη ηνπ όηη πξόθεηηαη γηα ζύκα βίαο ή κάξηπξα ζε 

ππόζεζε βίαο, δηαπξάηηεη αδίθεκα ηηκσξνύκελν κε θπιάθηζε κέρξη ηξία 

έηε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ρίιηεο πεληαθόζηεο ιίξεο ή θαη κε ηηο 
δύν απηέο πνηλέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ελόριεζε ή ν εθθνβηζκόο 

γίλεηαη ζε βάξνο ζύκαηνο πνπ δηακέλεη ζε ζηέγε ην αδίθεκα ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη πέληε ρξόληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξεηο 
ρηιηάδεο ιίξεο ή θαη κε ηηο δύν απηέο πνηλέο. 

 119(I)/2000 

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 

33. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο Νόκνπ γηα ηαρεία 
εθδίθαζε ππόζεζεο βίαο εθαξκόδνληαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αδηθεκάησλ 

πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

Απαγόξεπζε απνθάιπςεο ηαπηόηεηαο ζύκαηνο 

34.—(1) Όηαλ θαηαγγέιιεηαη αδίθεκα κε βάζε ηνλ παξόληα Νόκν, ην 

όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ ζύκαηνο βίαο ή ηνπ παξαπνλνύκελνπ 
πξνζώπνπ θαζώο θαη ηνπ πξνζώπνπ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

θαηαγγειία όπσο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία δπλαηό λα νδεγήζνπλ ζηε 

δηαπίζησζε ηαπηόηεηαο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιπθζνύλ ή λα 
δεκνζηεπζνύλ από νπνηνδήπνηε κέζν καδηθήο πιεξνθόξεζεο ή άιισο 

πσο. 
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(2) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ απηνύ ζπληζηά αδίθεκα 

ηηκσξνύκελν κε θπιάθηζε γηα πεξίνδν κέρξη δύν έηε ή κε ρξεκαηηθή 
πνηλή κέρξη ρίιηεο ιίξεο ή θαη κε ηηο δύν απηέο πνηλέο. 

 119(I)/2000 

Απαγόξεπζε παξάδνζεο, παξαιαβήο ή δεκνζίεπζεο αληηγξάθσλ 

θαηαζέζεσλ ζε ή από ηξίηνπο 

35.—(1) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ, 
απαγνξεύεηαη ε παξάδνζε, παξαιαβή ή δεκνζίεπζε: 

(α) νπνηαζδήπνηε νπηηθνγξαθεκέλεο θαηάζεζεο ζύκαηνο ή κάξηπξα 

πνπ ιήθζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο Νόκνπ ζε ή από 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν· 

(β) νπνηαζδήπνηε άιιεο από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ πην πάλσ 

παξάγξαθν (α) θαηάζεζεο ζύκαηνο ή κάξηπξα ζε αδίθεκα βίαο, ε νπνία 
ιήθζεθε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εθηόο ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πην 

πάλσ παξάγξαθν (α), ζε ή από νπνηνδήπνηε  πξόζσπν πνπ δελ έρεη 

ζρέζε κε ηε δηεξεύλεζε, δίσμε ή εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο. 

(2)  Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε αδηθεκάησλ βίαο, 
δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, πξόζσπν πνπ δίλεη νπηηθνγξαθεκέλε 

θαηάζεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 ή θαηεγνξνύκελνο πνπ θαιείηαη λα 

απνινγεζεί θαη δελ νκνινγήζεη ελνρή, δηθαηνύληαη κε γξαπηή αίηεζή 
ηνπο πξνο ηελ θαηεγνξνύζα αξρή λα δεηήζνπλ λα εθνδηαζηνύλ κε 

αληίγξαθν ηεο απνκαγλεηνθσλεκέλεο θαη δαθηπινγξαθεκέλεο 

ερεηηθήο δώλεο ηεο νπηηθνηαηλίαο ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ε θαηάζεζε, 
ε νπνία ζα πξνζαρζεί σο καξηπξία ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ: 

Ννείηαη όηη ζηα πην πάλσ πξόζσπα δύλαηαη, κεηά από γξαπηή αίηεζή 
ηνπο πξνο ηελ θαηεγνξνύζα αξρή, λα επηηξαπεί ε πξνβνιή ηεο ελ ιόγσ 

νπηηθνηαηλίαο ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ε θαηάζεζε. 

(3) Οπνηνζδήπνηε παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ 

δηαπξάηηεη αδίθεκα ηηκσξνύκελν κε θπιάθηζε κέρξη πέληε έηε ή κε 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο ή θαη κε ηηο δύν απηέο 
πνηλέο. 

 119(I)/2000 
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 212(I)/2004 

Παξάιεηςε πνιίηε λα θαηαγγείιεη πεξηπηώζεηο βίαο 

35Α.  Οπνηνζδήπνηε παξαιείπεη λα θαηαγγείιεη πεξίπησζε βίαο ζε 

βάξνο αλήιηθνπ πξνζώπνπ ή πξνζώπνπ κε ζνβαξέο δηαλνεηηθέο ή 
ςπρηθέο αλεπάξθεηεο, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ηνπ, δηαπξάηηεη 

αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ππόθεηηαη ζε θπιάθηζε κέρξη δύν 

έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ρίιηεο ιίξεο ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

 212(I)/2004 

ΜΔΡΟ IX Πνηθίιεο Γηαηάμεηο 

Πξνϋπνινγηζκνί 

36.—(1) Η Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξνϋπνινγηζκνύο εζόδσλ θαη εμόδσλ 
γηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε θαη εθπιήξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ησλ ζθνπώλ ηεο ζύζηαζήο ηεο νη νπνίνη 

εγθξίλνληαη από ην αξκόδην Υπνπξγείν θαη ηεξεί πιήξε ινγηζηηθά 
βηβιία. 

(2) Τα έζνδα ηεο Δπηηξνπήο πξνέξρνληαη από θξαηηθέο ρνξεγίεο, ην 
ύςνο ησλ νπνίσλ απνθαζίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

(3) Η Δπηηξνπή ηεξεί πιήξε ινγηζηηθά βηβιία θαη νη ινγαξηαζκνί ηεο 
ππνβάιινληαη πξνο θαη ειέγρνληαη από ην Γεληθό Διεγθηή ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ειέγρνληαη νη ινγαξηαζκνί ζηε 
Γεκόζηα Υπεξεζία: 

Ννείηαη όηη ν Γεληθόο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο δύλαηαη λα πξνβεί ζε 
έιεγρν ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ηεο Δπηηξνπήο νπνηεδήπνηε ήζειε 

ζεσξήζεη ηνύην αλαγθαίν. 

 119(I)/2000 

Δηήζηα Έθζεζε 

37. Η Δπηηξνπή εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγό θαη ζηε Βνπιή 
ησλ Αληηπξνζώπσλ εηήζηα έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο σο 

Δπηηξνπή. 

 119(I)/2000 
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Καλνληζκνί 

38.—(1) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνύο γηα 
ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ απηνύ. 

(2) Άλεπ επεξεαζκνύ ηεο γεληθόηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), ην Υπνπξγηθό 

Σπκβνύιην δύλαηαη λα ξπζκίζεη κε Καλνληζκνύο ηελ εγγξαθή, 

ιεηηνπξγία θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθό κε ηε ζηέγε πξνζηαζίαο, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβνιήο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ. 

 119(I)/2000 

Γηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί 

39. Τν Αλώηαην Γηθαζηήξην δύλαηαη λα εθδώζεη Γηαδηθαζηηθνύο 
Καλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ησλ άξζξσλ 

15, 21, 22, 23, 24 θαη 25 ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 

Καηάξγεζε 

40. Από ηεο έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαηαξγείηαη ν πεξί 
Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Πξόιεςε θαη Πξνζηαζία Θπκάησλ) Νόκνο, άλεπ 

επεξεαζκνύ νπνηαζδήπνηε πξάμεο, ελέξγεηαο ή δηνξηζκνύ πνπ έγηλε 
δπλάκεη ηνπ θαηαξγεζέληνο λόκνπ πνπ ζα ζεσξνύληαη όηη έγηλαλ 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 119(I)/2000 
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