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φςταςη του Γραφείου Καταπολζμηςησ    
Ηλεκτρονικοφ Εγκλήματοσ 

Το Γ.Κ.Η.Ε ςυςτάκθκε τον Σεπτζμβριο του 2007 βάςθ τθσ 
Αςτυνομικισ Διάταξθ αρ. 3/45. 
 
Κάτω από τθν διοίκθςθ του Γ.Κ.Η.Ε υπάγεται και το Δικανικό 
Εργαςτιριο Εξζταςθσ Ηλεκτρονικϊν Δεδομζνων (Δ.Ε.Η.Δ). 
 
Στο .Γ.Κ.Η.Ε εργάηονται τζςςερεισ ανακριτζσ με το ςφςτθμα 
βάρδιασ κακθμερινϊσ από θ ϊρα 0700-1900 και δφο ωσ 
διοικθτικό προςωπικό. 
 
Στο ΔΕΗΔ εργάηονται επτά τεχνικοί θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν με το ςφςτθμα βάρδιασ από θ ϊρα 0700-1900 . 

 
 



Αποςτολή Γ.Κ.Η.Ε 
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Η αποςτολι του Γ.Κ.Η.Ε είναι θ διερεφνθςθ 
εγκλθμάτων που γίνονται μζςω του διαδικτφου 

και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ο ζλεγχοσ του 
διαδικτφου αναφορικά με τθν διακίνθςθ 

παιδικισ πορνογραφίασ, κατά παράβαςθ των 
προνοιϊν του Νόμου 22(ιιι)/2004. 

 



Καθήκοντα Γ.Κ.Η.Ε 
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Παρακολοφκθςθ των υποκζςεων που ενδεχομζνωσ να διερευνϊνται 
από άλλα τμιματα. 

 
Συνεργαςία με ανακριτζσ άλλων τμθμάτων 

 
Συνεργαςία με λειτουργοφσ άλλων υπθρεςιϊν/οργανιςμϊν 

 
Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων 

 
Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

 
Συμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ/διαλζξεισ 

 
Παρακολοφκθςθ των εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

•Ο περί τθσ Σφμβαςθσ κατά του Εγκλιματοσ μζςω του  
Διαδικτφου (Κυρωτικόσ) Νόμοσ του 2004 -(22(III)/2004). 
 
•Νόμοσ που ανακεωρεί το Νομικό πλαίςιο που διζπει τθν 
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ 
κακοποίθςθσ και ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και 
τθσ παιδικισ πορνογραφίασ 91(ι)/2014. 
 
•Νόμοσ που προνοεί για τθν διατιρθςθ των 
τθλεπικοινωνιακϊν δεδομζνων με ςκοπό τθν διερεφνθςθ 
ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων 183(ι)/2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
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• Ο Περί  επεξεργαςίασ Δεδομζνων  Προςωπικοφ 
Χαρακτιρα Νόμοσ- 138(ι)/2001 
 
•Ο Περί  πρόςκετου πρωτοκόλλου κατά του εγκλιματοσ 
μζςω διαδικτφου , αναφορικά με τθν ποινικοποίθςθ 
πράξεων ρατςιςτικισ και ξενοφοβικισ φφςθσ που 
διαπράττονται μζςω ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν (κυρωτικόσ) – 26(ιιι)/2004. 
 
•Ο Περί ρυκμίςεωσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν Νόμοσ- 112(ι)/2004 
 
 
 



(22(III)/2004) 

• Παράνομθ Πρόςβαςθ Άρκρο 4 

• Παράνομθ Παρζμβαςθ Άρκρο 5 

• Παράνομθ Επζμβαςθ Άρκρο 6 

• Παράνομθ Επζμβαςθ ςε  

   Σφςτθμα Η/Υ   Άρκρο 7  
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Νόμοσ 22(ιιι)/2004 και (91(I)/2014)  
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• Παραγωγι Παιδικισ Πορνογραφίασ  
• Προςφορά Πλθροφοριϊν για Παιδικι Πορν. 
• Διανομι Παιδικισ Πορνογραφίασ 
• Εξαςφάλιςθ Παιδικισ Πορνογραφίασ  
• Κατοχι Παιδικισ Πορνογραφίασ 
• Πρόςκλθςθ Παιδιοφ ςε Παιδικι    Πορν. 
•Εν γνϊςει παρακολοφκθςθ παιδικισ 
πορνογραφίασ 
 



Ο Περί  επεξεργαςίασ Δεδομζνων  Προςωπικοφ 
Χαρακτήρα Νόμοσ- 138(ι)/2001 
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Άρκρο 26 (β)- όποιοσ διατθρεί αρχείο χωρίσ άδεια ι κατά παράβαςθ 
των όρων και προχποκζςεων τθσ άδειασ του Επιτρόπου 
 
 (ε)- όποιοσ χωρίσ δικαίωμα επεμβαίνει με οποιοδιποτε 
τρόπο ςε αρχείο δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι λαμβάνει 
γνϊςθ των δεδομζνων αυτϊν ι τα αφαιρεί, αλλοιϊνει, βλάπτει, 
καταςτρζφει, επεξεργάηεται, μεταδίδει, ανακοινϊνει, τα κακιςτά 
προςιτά ςε μθ δικαιοφμενα πρόςωπα ι επιτρζπει ςτα πρόςωπα αυτά 
να λάβουν γνϊςθ των εν λόγω δεδομζνων ι τα εκμεταλλεφεται με 
οποιοδιποτε τρόπο 



Ο Περί  πρόςθετου πρωτοκόλλου κατά του εγκλήματοσ μζςω 
διαδικτφου , αναφορικά με την ποινικοποίηςη πράξεων 

ρατςιςτικήσ και ξενοφοβικήσ φφςησ που διαπράττονται μζςω 
ςυςτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιςτών (κυρωτικόσ) – 

26(ιιι)/2004 
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Άρκρο 4- όποιοσ με πρόκεςθ και χωρίσ δικαίωμα διανζμει ι με 
οποιοδιποτε άλλο τρόπο κακιςτά διακζςιμο ρατςιςτικό ι ξενοφοβικό 
υλικό που προωκεί ι προάγει τισ φυλετικζσ διακρίςεισ, το μίςοσ ι τθν βία  
διαπράττει αδίκθμα που τιμωρείται με φυλάκιςθ που δεν υπερβαίνει τα 
πζντε ζτθ ι με χρθματικι ποινι που δεν υπερβαίνει τισ είκοςι χιλιάδεσ 
λίρεσ ι και με τισ δφο ποινζσ.  



Ο Περί ρυθμίςεωσ ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ταχυδρομικών υπηρεςιών Νόμοσ- 112(ι)/2004 
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• Άρκρο 149 6 (α)- πρόςωπο το οποίο αποςτζλλει δια δθμοςίου δικτφου 
επικοινωνιϊν, μινυμα ι οτιδιποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφορα 
προςβλθτικό ι και άςεμνου ι αιςχροφ ι απειλθτικοφ χαρακτιρα, ι  
 
•         6 (β) αποςτζλλει δια δθμοςίου δικτφου επικοινωνιϊν, με 
ςκοπό τθν πρόκλθςθ ενόχλθςθσ, παρενόχλθςθσ ι/και άςκοπθσ ανθςυχίασ 
ςε άλλο πρόςωπο, μινυμα, το οποίο γνωρίηει ότι είναι ψευδζσ ι/και 
χρθςιμοποιεί επίμονα για τον πιο πάνω ςκοπό δθμόςιο δίκτυο 
επικοινωνιϊν, 
 

Είναι ζνοχο αδικιματοσ και υπόκειται ςε περίπτωςθ καταδίκθσ του, ςε 
χρθματικι ποινι που δεν υπερβαίνει τα 1700 ευρϊ.  
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Mobile Application  
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Χριςιμεσ Ιςτοςελίδεσ 
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• www.eukidsonline.net     (Ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ)  

• www.police.gov.cy            (Ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου)  

• www.saferinternet.gr       Μθ Κυβερνθτικόσ Οργανιςμόσ ςτθν 

• www.cyberethics.info        (Μθ Κυβερνθτικόσ Οργανιςμόσ ςτθν Κφπρο 
safer internet hotline)  

• www.pi.ac.cy/InternetSafety  (Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ)  

• www.ecccyprus.org         (του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Καταναλωτι 
Κφπρου)  

• www.dataprotection.gov.cy        (Επιτρόπου Προςταςίασ       
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα)  

• www.cytanet.com.cy        (safer internet for home CYTAnet)  
 

http://www.eukidsonline.net/
http://www.police.gov.cy/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.cyberethics.info/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.ecccyprus.org/
http://www.dataprotection.gov.cy/
http://www.cytanet.com.cy/


Λοχίασ 

Γιϊργοσ Κάρκασ 

β/υπεφκυνοσ Γ.Κ.Η.Ε και Δ.Ε.Η.Δ 

BSc (Hons) Crime and Criminology 

gkarka@police.gov.cy  

22808898 

Fax. 22808465 

Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ 
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