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Παράρτημα 1:  Ερώτημα Τομέα Ερευνών και Μελετών προς το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 

(ECPRD) 

 

Παράρτημα 2: Ανάθεση έρευνας από βουλευτή  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Με επιστολή, της η τέως βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

ζήτησε τη διεξαγωγή από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών έρευνας και την ετοιμασία 

σχετικού σημειώματος αναφορικά με τις νομοθεσίες που ισχύουν σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ) για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και τις 

προβλεπόμενες ποινές. 

Στα πλαίσια των πιο πάνω στάλθηκε σχετικό ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) ως ακολούθως: 

➢ Ποιες είναι οι νομοθεσίες που ισχύουν στη χώρα σας αναφορικά με τη σεξουαλική 

κακοποίηση ανηλίκων και ποιες ποινές επισύρουν τα σχετικά αδικήματα; 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει κατώτατη ποινή. 

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των 

σχετικών με τo πιο πάνω ερώτημα απαντήσεων 20 χωρών που διαβιβάστηκαν στην 

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (ΥΕΜΕ) από το ECPRD. 

Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι απαντήσεις. Οι 

αναλυτικές απαντήσεις έχουν αποσταλεί στη, τέως βουλευτή ηλεκτρονικά. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 

απαντήσεις που απέστειλαν είκοσι (20) χώρες της Ευρώπης που ανταποκρίθηκαν στο 

ερώτημα που έθεσε η κ. Κουκουμά (ECPRD Request: 4656). Από τις εν λόγω απαντήσεις 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την 

πρόληψη και την καταπολέμηση αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Όλες 

οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει στη νομοθεσία τους την ευρωπαϊκή Οδηγία 

2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Στις εθνικές νομοθεσίες των 

χωρών που απάντησαν περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες της Σύμβασης Λανζαρότε 

ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων. 

Όλα τα αδικήματα σεξουαλικής φύσης τιμωρούνται με πολύ αυστηρές ποινές φυλάκισης, 

ιδίως όταν εμπλέκονται παιδιά μικρής ηλικίας (κάτω των 15 ετών). Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στη Λετονία επιβάλλεται ποινή ισόβιας κάθειρξης για το αδίκημα του 

βιασμού ανηλίκου. Στην Αυστρία και Γερμανία είναι δυνατό να επιβληθεί ποινή 

φυλάκισης διά βίου για το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που έχει ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο. 

Στον πίνακα των συνοπτικών απαντήσεων που ακολουθεί καταγράφονται οι 

προβλεπόμενες ποινές κυρίως για τα ακόλουθα αδικήματα που διαπράττονται σε βάρος 

ανηλίκων: 

➢ Σεξουαλική κακοποίηση (ο ανήλικος γίνεται μάρτυρας σεξουαλικών πράξεων ή 

απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων, ακόμα και εάν ο ανήλικος δε συμμετέχει σε 

αυτές ή υφίσταται εξαναγκασμό ή χρήση βίας και απειλών προκειμένου να τελέσει 

σεξουαλική πράξη είτε με τον δράστη είτε με τρίτο πρόσωπο). 



 

4 
 
 

➢ Σεξουαλική εκμετάλλευση (συμμετοχής παιδιού ή στρατολόγηση παιδιού για 

συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις/παρακολούθηση πορνογραφικών 

παραστάσεων ή παιδικής πορνογραφίας διά ζώσης ή διά άλλων μέσων της 

τεχνολογίας). 

➢ Παιδική πορνογραφία (απόκτηση κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, 

πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, παραγωγή, 

διανομή, διάδοση, μετάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας). 

➢ Άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς (πρόταση σε ανήλικο μέσω της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών για συνάντηση με σκοπό την 

τέλεση σεξουαλικής πράξης ή την παραγωγή υλικού παιδικής 

πορνογραφίας/πρόσκληση ή προσέγγιση ανηλίκου μέσω ηλεκτρονικών, 

διαδικτυακών μέσων για απόκτηση πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας 

που απεικονίζει τον ανήλικο). 

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν πρόνοιες στην εθνική νομοθεσία που αφορούν αδικήματα 

τα οποία τελούνται με κατάχρηση ειδικής σχέσης ή ευάλωτης σχέσης ή σχέσης 

εμπιστοσύνης. Η ύπαρξη τέτοιας κατάχρησης ή βίας, καθώς και η αποκόμιση οφέλους 

(οικονομικού ή άλλου) από τον δράστη θεωρούνται επιβαρυντικοί παράγοντες για την 

επιβολή της ποινής. Επιβαρυντικό παράγοντα για την επιβολή της ποινής αποτελεί και 

το κατά πόσο ο παραβάτης είναι γονέας, θετός γονέας, εκπαιδευτικός ή επαγγελματίας 

υγείας δηλαδή άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί η φροντίδα, επίβλεψη, εκπαίδευση ή 

περίθαλψη του ανηλίκου. Η ηλικία του ανήλικου θύματος είναι επίσης καθοριστική για το 

ύψος της ποινής που επιβάλλεται. Όταν η ηλικία του θύματος είναι μικρότερη από 15 έτη, 

η ποινή είναι μεγαλύτερη. 

Σε 17 χώρες από τις χώρες που απάντησαν ορίζονται στη νομοθεσία τους κατώτερες 

ποινές ενώ στις Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία δεν ορίζονται. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ 

ΧΩΡΑ 

 

ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Αυστριακός Ποινικός 
Κώδικας 

• Σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση ατόμου κάτω των 14 ετών  
➢ Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη επιβάλλεται σε άτομο που επιδίδεται σε συνουσία ή σε 

συμπεριφορά ισοδύναμη προς συνουσία ή σε όποιον άγει ανήλικο να επιδοθεί ή να 
συναινέσει σε συνουσία ή σε συμπεριφορά ισοδύναμη προς συνουσία με τρίτο πρόσωπο ή 
να τελέσει πράξη ισοδύναμη προς συνουσία στον εαυτό του, προκειμένου να διεγείρει 
σεξουαλικά ή να ικανοποιήσει τον αυτουργό ή τρίτο πρόσωπο. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 5 έως 15 έτη επιβάλλεται για αδίκημα που έχει ως αποτέλεσμα 
σοβαρή βιαιοπραγία ή εγκυμοσύνη προσώπου ηλικίας κάτω των 14 ετών ή αν το πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 14 ετών άγεται σε μαρτύριο ή είναι αντικείμενο ιδιαίτερα εξευτελιστικής 
μεταχείρισης για μακρύτερη χρονική περίοδο. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 10 έως 20 έτη ή φυλάκιση διά βίου επιβάλλεται, εάν το αδίκημα έχει 
ως αποτέλεσμα τον θάνατο του προσώπου ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

 
Ο αυτουργός δεν ευθύνεται ποινικώς, αν η διαφορά ηλικίας με το ανήλικο άτομο δεν είναι μεγαλύτερη 
των τριών (3) χρόνων, η ηλικία του ανήλικου ατόμου δεν είναι μικρότερη των 13 ετών και το πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν άγεται σε μαρτύριο ούτε είναι αντικείμενο ιδιαίτερα εξευτελιστικής 
μεταχείρισης για μακρύτερη χρονική περίοδο. 
 

• Σεξουαλική κακοποίηση ατόμου κάτω των 14 ετών εκτός των πιο πάνω περιπτώσεων 
➢ Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη εκτός των πιο πάνω περιπτώσεων σε άτομο που 

τελεί σεξουαλική πράξη επί προσώπου ηλικίας κάτω των 14 ετών ή δέχεται την τέλεση 
σεξουαλικών πράξεων από πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών ή σε άτομο που εξωθεί 
πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών να τελέσει σεξουαλική πράξη με άλλο πρόσωπο ή 
εξωθεί πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών να τελέσει σεξουαλικές πράξεις στον εαυτό 
του/της, προκειμένου να διεγείρει σεξουαλικά ή να ικανοποιήσει τον αυτουργό ή τρίτο 
πρόσωπο. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 5 έως 15 έτη επιβάλλεται, εάν το αδίκημα έχει ως αποτέλεσμα 
σοβαρή βιαιοπραγία ή εγκυμοσύνη του προσώπου ηλικίας κάτω των 14 ετών ή άγεται σε 
μαρτύριο ή είναι αντικείμενο ιδιαίτερα εξευτελιστικής μεταχείρισης για μακρύτερη χρονική 
περίοδο. 
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➢ Ποινή φυλάκισης από 10 έως 20 έτη ή φυλάκιση διά βίου, στην περίπτωση που το 
αδίκημα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του προσώπου ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

 
Ο δράστης δεν ευθύνεται, αν η διαφορά ηλικίας με το ανήλικο άτομο δεν είναι μεγαλύτερη των 
τεσσάρων (4) χρόνων, η ηλικία του ανήλικου ατόμου δεν είναι μικρότερη των 12 ετών και το θύμα δεν 
άγεται σε μαρτύριο ούτε είναι αντικείμενο ιδιαίτερα εξευτελιστικής συμπεριφοράς για μακρύτερη χρονική 
περίοδο. 
 

• Πορνογραφικές εικόνες ανηλίκου  
➢ Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη σε άτομο που παράγει, παρέχει, καταλείπει, εκθέτει ή διαθέτει 

σε άλλον πορνογραφική εικόνα ανηλίκου. 
➢ Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη σε πρόσωπο που παράγει, εισάγει, μεταφέρει ή 

εξάγει πορνογραφική εικόνα ανηλίκου για σκοπούς διανομής ή και εμπορικής εκμετάλλευσης. 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 10 έτη προβλέπεται για πρόσωπο που διαπράττει το αδίκημα ως 

μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή με τρόπο ιδιαίτερα επιβλαβή για τον ανήλικο. Η ίδια ποινή 
ισχύει για κάθε άτομο που παράγει πορνογραφικό είδωλο ανηλίκου χρησιμοποιώντας σοβαρή 
βία ή που σκόπιμα ή από αμέλεια θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ανηλίκου κατά τη διαδικασία 
παραγωγής. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 720 κυρωτικές 
μονάδες ποινής επιβάλλεται σε πρόσωπο που προμηθεύεται ή κατέχει πορνογραφική 
εικόνα ανηλίκου κάτω των 14 ετών (αφορά και πρόσωπο που εν γνώσει του-συνειδητά έχει 
διαδικτυακή πρόσβαση σε πορνογραφική εικόνα ανηλίκου). 

 
O δράστης δεν ευθύνεται, εάν παράγει ή κατέχει πορνογραφική εικόνα ανηλίκου που δημιουργήθηκε με 
τη συγκατάθεση του ανηλίκου ηλικίας 14 ετών και άνω ή αν ο αυτουργός είναι ανήλικος που παράγει ή 
κατέχει πορνογραφική εικόνα του εαυτού του ή που προσφέρει, παρέχει, προβάλλει ή διαθέτει την 
πορνογραφική εικόνα σε άλλους. 
 

• Σεξουαλική κακοποίηση ατόμου κάτω των 16 ετών  
➢ Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος  ή  πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 720 μονάδες ποινής 

επιβάλλεται σε πρόσωπο που τελεί σεξουαλική πράξη επί προσώπου ηλικίας κάτω των 16 
ετών το οποίο για ειδικούς λόγους δεν έχει την ωριμότητα να αντιληφθεί τη σημασία μιας 
τέτοιας πράξης ή να δράσει ανάλογα με την αντίληψή του ή σε πρόσωπο που δέχεται την 
τέλεση σεξουαλικής πράξης επί αυτού από ένα τέτοιο ανήλικο πρόσωπο ή εξωθεί ένα τέτοιο 
ανήλικο άτομο να τελέσει μια σεξουαλική πράξη σε τρίτο πρόσωπο ή να δεχθεί τη σεξουαλική 
πράξη από τρίτο πρόσωπο.  
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➢ Ποινή φυλάκισης έως και 3 έτη επιβάλλεται σε άτομο που εκμεταλλεύεται την ευάλωτη θέση 
ανήλικου ατόμου κάτω των 18 ετών και τελεί με αυτό σεξουαλική πράξη ή το παρακινεί σε 
σεξουαλική πράξη με τρίτο άτομο. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως και 3 έτη επιβάλλεται σε άτομο που μέσω πληρωμής εξωθεί ένα 
πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών να τελέσει σεξουαλική πράξη με το ίδιο ή με τρίτο άτομο. 

 

• Άσεμνη επίθεση κατά προσώπων ηλικίας κάτω των 16 ετών 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 720 κυρωτικές 

μονάδες επιβάλλεται σε πρόσωπο που, προκειμένου να διεγείρει σεξουαλικά η να 
ικανοποιήσει τον εαυτό του ή τρίτο πρόσωπο, επιδίδεται σε πράξη ικανή να διακινδυνεύσει 
την ηθική, πνευματική ή φυσική ανάπτυξη ενός ατόμου κάτω των 16 ετών διαπράττοντας 
σεξουαλική πράξη  μπροστά σε άτομο κάτω των 14 ετών ή σε άτομο κάτω των 16 ετών το 
οποίο εκπαιδεύεται ή εποπτεύεται από τον ίδιο.  Η ίδια ποινή ισχύει για πρόσωπο που με 
στόχο τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση ή τη σεξουαλική ικανοποίηση τρίτου ατόμου 
παροτρύνει ανήλικο άτομο να παρακολουθήσει σεξουαλική πράξη. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που με στόχο τη σεξουαλική 
ικανοποίηση του ιδίου ή τρίτου ατόμου προκαλεί ανήλικο άτομο να παρακολουθήσει 
σεξουαλική πράξη. 

 
Ο δράστης δεν ευθύνεται, αν η διαφορά ηλικίας με το ανήλικο άτομο κάτω των 14 ετών δεν είναι 
μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) χρόνων και η ηλικία του ανήλικου ατόμου δεν είναι μικρότερη των 12 
ετών. 

 

• Σεξουαλική επικοινωνία με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 14 ετών 
➢ Ποινή φυλάκισης έως και 2 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που μέσω τηλεπικοινωνίας ή με 

χρήση συστήματος υπολογιστή ή  με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξαπατεί ανήλικο άτομο 
προτείνοντας προσωπική συνάντηση ή συμφωνεί σε μια τέτοια συνάντηση με άτομο κάτω 
των 14 ετών με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 720 μονάδες ποινής 
επιβάλλεται σε πρόσωπο που μέσω τηλεπικοινωνιών ή με χρήση συστήματος υπολογιστή 
πραγματοποιεί επαφή με άτομο κάτω των 14 ετών με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος 
κάνοντας χρήση πορνογραφικής εικόνας.   

 

• Προμήθεια σεξουαλικής επικοινωνίας με ανήλικο επί πληρωμή  
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➢ Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που με  σκοπό την 
απόκτηση οικονομικού ή άλλου σημαντικού οφέλους για το ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο 
προσεγγίζει προσωπικά άτομο κάτω των 14 ετών και το παροτρύνει σε σεξουαλική πράξη.  

➢ Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που με σκοπό την 
απόκτηση οικονομικού ή άλλου σημαντικού οφέλους για το ίδιο ή τρίτο άτομο προωθεί τη 
σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκου με άλλο πρόσωπο, με σκοπό να επιδοθούν σε σεξουαλική 
πράξη. 

 

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Βουλγαρικός Ποινικός 
Κώδικας 

➢ Ποινή φυλάκισης από 1 έως 6 έτη για διάπραξη άσεμνων πράξεων χωρίς σεξουαλική επαφή με 
ανήλικο κάτω των 14 ετών. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη για διάπραξη άσεμνων πράξεων χωρίς σεξουαλική επαφή με 
ανήλικα άτομα κάτω των 14 ετών μέσω καταναγκασμού (βίας ή απειλής).  

➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 15 έτη για διάπραξη άσεμνων πράξεων χωρίς σεξουαλική επαφή με 
ανήλικο κάτω των 14 ετών, εάν διαπράττονται από δύο ή περισσότερα άτομα ή εάν διαπράττονται 
κατά παράφρονος ανηλίκου.  

➢ Ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη για εκτέλεση άσεμνων πράξεων χωρίς σεξουαλική επαφή με 
ανήλικο κάτω των 14 ετών, εάν πρόκειται για διάπραξη πορνείας με δύο ή περισσότερους 
ανηλίκους, εάν έχει προκληθεί σοβαρός σωματικός τραυματισμός ή  απόπειρα αυτοκτονίας και εάν 
πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη για διάπραξη άσεμνων πράξεων χωρίς σεξουαλική επαφή με 
άτομο που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 14 ετών με χρήση βίας ή εκφοβισμού, εκμετάλλευση 
της ευάλωτης και αδύναμης κατάστασης του ανηλίκου, καθώς και εκμετάλλευση της σχέσης 
εξάρτησης και εποπτείας του ανηλίκου από τον δράστη.  

➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 6 έτη για συγκατοίκηση με ανήλικο κάτω των 14 ετών στον βαθμό 
που το αδίκημα δε συνιστά βιασμό. 

➢ Ποινή  φυλάκισης από 10 έως 20 έτη για βιασμό ανήλικης γυναίκας κάτω των 14 ετών. 
➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη για βιασμό ανηλίκου μεταξύ 14 και 18 ετών από γυναίκα. 
➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 6 έτη για ομοφυλοφιλικές πράξεις με ανήλικο κάτω των 14 ετών. 
➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη για εκτέλεση ομοφυλοφιλικών πράξεων που αφορούν πορνεία 

με ανήλικο κάτω των 14 ετών.  
➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 12 έτη για εκτέλεση ομοφυλοφιλικών πράξεων με ανήλικο κάτω των 

14 ετών με χρήση βίας ή απειλής ή εκμετάλλευση της σχέσης εξάρτησης ή επίβλεψης ή όταν το 
άτομο στερείται της ευκαιρίας για αυτοάμυνα. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη για πραγματοποίηση ομοφυλοφιλικών πράξεων (πορνεία) με 
ανήλικο ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών με τη χρήση βίας ή εκφοβισμού ή με εκμετάλλευση της 
σχέσης εξάρτησης ή εποπτείας. 
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 ΓΑΛΛΙΑ 

Υπάρχει νομοθεσία που 
τιμωρεί τις ακόλουθες 
πράξεις σεξουαλικής 
κακοποίησης: 
  

• Σεξουαλικές προτάσεις 
οποιουδήποτε 
περιεχομένου οι οποίες 
απευθύνονται μέσω 
διαδικτύου από ενήλικα 
προς ανήλικο. 

• Διαφθορά ανηλίκου η 
οποία συνίσταται στην 
επιβολή από ενήλικα 
σε ανήλικο λόγων, 
πράξεων, σκηνών ή 
εικόνων οι οποίες 
δύναται να ωθήσουν 
τον ανήλικο σε 
σεξουαλικό 
εκμαυλισμό. 

• Σεξουαλική 
κακοποίηση η οποία 
προσδιορίζεται από 
οποιαδήποτε 
συμπεριφορά που 
σχετίζεται με τη 
σεξουαλική 
δραστηριότητα (με ή 
χωρίς διείσδυση) η 
οποία υιοθετείται από 
κάποιον ενήλικα σε 
βάρος ανηλίκου (χωρίς 
τη χρήση βίας, 
εξαναγκασμού, 
απειλής). 

• Θύμα 15-18 ετών 
 
Η διαφθορά ανηλίκου τιμωρείται με 5 έτη φυλάκισης και €75.000 πρόστιμο. 
Η διαφθορά ανηλίκου η οποία διενεργείται μέσω διαδικτύου σε σχολείο ή σε χώρους της διοίκησης 
τιμωρείται με 7 έτη φυλάκισης και €100.000 πρόστιμο. 
 
Οι σεξουαλικές επιθέσεις τιμωρούνται με 7 έτη φυλάκισης και €75.000 πρόστιμο. 
Σε περίπτωση που η σεξουαλική επίθεση γίνεται συνεχεία επαφής του θύτη και του θύματος μέσω 
διαδικτύου, η σχετική ποινή είναι 7 έτη φυλάκισης και €100.000 πρόστιμο. 
 
Ο βιασμός ανηλίκου ηλικίας άνω των 15 ετών τιμωρείται με 15 έτη φυλάκισης. 
Σε περίπτωση βιασμού μέσω επαφής του θύτη και του θύματος διά διαδικτύου, η σχετική ποινή είναι 20 
έτη φυλάκισης, οποιαδήποτε και να είναι η ηλικία του θύματος. 
 

• Θύμα μικρότερο των 15 ετών 
 
Η αποστολή σεξουαλικών προτάσεων διά διαδικτύου (μέσω του chat ή κάποιου κοινωνικού δικτύου) 
τιμωρείται με 2 έτη φυλάκισης και €30.000 πρόστιμο. 
Αυτές οι ποινές αυξάνονται σε 5 έτη φυλάκισης και €75.000 πρόστιμο, όταν οι προτάσεις έχουν 
ακολουθηθεί από μία συνάντηση. 
 
Η διαφθορά ανηλίκου τιμωρείται με 5 έτη φυλάκισης και €75.000 πρόστιμο. 
Εάν διενεργείται μέσω διαδικτύου, σε σχολείο ή σε χώρους της διοίκησης, τιμωρείται με 10 έτη φυλάκισης 
και €100.000 πρόστιμο ή με €1 εκατομ. πρόστιμο, εάν πραγματοποιείται από οργανωμένη ομάδα.  
 
Η σεξουαλική παρενόχληση που διαπράττεται σε ανήλικο θύμα κάτω των 15 ετών τιμωρείται με 7 έτη 
φυλάκισης και €100.000 πρόστιμο. 
Η σεξουαλική παρενόχληση που ακολουθεί επαφή του θύτη και του θύματος μέσω διαδικτύου τιμωρείται 
με 20 έτη φυλάκισης. 
 
Οι σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράττονται σε ανήλικο κάτω των 15 ετών τιμωρούνται με 10 έτη 
φυλάκισης και €150.000 πρόστιμο. 
Σε περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης συνεχεία επαφής του θύτη και του θύματος μέσω διαδικτύου, η 
σχετική ποινή είναι 10 έτη φυλάκισης και €150.000 πρόστιμο. 
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• Σεξουαλική επίθεση 
(σεξουαλική πράξη 
χωρίς διείσδυση) η 
οποία διαπράττεται με 
τη χρήση βίας, 
εξαναγκασμού, 
απειλής.  

• Βιασμός (πράξη 
σεξουαλικής 
διείσδυσης) που 
διαπράττεται διά της 
βίας, εξαναγκασμού, 
απειλής. 
 

Ο βιασμός ανηλίκου κάτω των 15 ετών τιμωρείται με 20 έτη φυλάκισης. 
 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των ποινών αυτών επιδεινώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
➢ H σεξουαλική κακοποίηση διενεργείται από κάποιον συγγενή (αιμομιξία), από πρόσωπο το οποίο 

έχει νομική ή γονεϊκή εξουσία πάνω στο θύμα ή καταχράται την εξουσία που του παρέχουν οι 
αρμοδιότητές του. 

➢ Γίνεται χρήση όπλου κατά τη διάπραξη του αδικήματος. 
➢ Η κακοποίηση διενεργείται από πολλά πρόσωπα. 
  

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

• Ποινικός Κώδικας (13η 
ενότητα) 

• Στο παρόν στάδιο 
καταβάλλονται  
προσπάθειες 
μεταρρύθμισης για 
ενίσχυση του Ποινικού 
Δικαίου αναφορικά με 
τα αδικήματα 
σεξουαλικής φύσης. Η 
αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση επέφερε 
αλλαγές στον τύπο των 
ποινικών αδικημάτων 
κατά των παιδιών. Το 
διαδίκτυο, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
και οι διάφορες 
εφαρμογές/λειτουργίες 
συνομιλίας που 
προσφέρονται 
εγκυμονούν κινδύνους 

➢ Ποινή φυλάκισης από 1 μήνα έως 5 έτη για σεξουαλική κακοποίηση ατόμου, εφόσον ο δράστης 
έχει την εποπτεία του ατόμου. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 15 έτη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. 
➢ Ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 15 έτη για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.  
➢ Ποινή φυλάκισης από 10 έτη έως διά βίου για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με αποτέλεσμα 

τον θάνατο. 
➢ Πρόστιμο ή και ποινή φυλάκισης από 1 μήνα έως 5 έτη για προώθηση σεξουαλικών πράξεων 

από ανηλίκους. 
➢ Πρόστιμο/φυλάκιση από 1 μήνα έως 5 έτη για σεξουαλική κακοποίηση νέων. 
➢ Πρόστιμο/φυλάκιση από 1 μήνα έως 10 έτη για διάδοση, απόκτηση και κατοχή παιδικού 

πορνογραφικού υλικού.  
➢ Πρόστιμο/φυλάκιση από 1 μήνα έως 5 έτη για διάδοση, απόκτηση και κατοχή πορνογραφικού 

υλικού για νέους.  
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για τα παιδιά (θύματα 
σεξουαλικής 
κακοποίησης). Σε αυτό 
το πλαίσιο η 
ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση 
παρουσίασε το σχέδιο 
νόμου για την 
καταπολέμηση της 
σεξουαλικής βίας 
εναντίον παιδιών, το 
οποίο, εκτός από την 
αποσαφήνιση των 
όρων, αυξάνει το πεδίο 
των κυρώσεων για τα 
σχετικά ποινικά 
αδικήματα. 

 

 ΕΛΛΑΔΑ 

Ελληνικός Ποινικός 
Κώδικας 
(Νέος Ποινικός Κώδικας 
τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2019.)  
Νόμος 4619/2019 

• Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας  
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 10 ημέρες  έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον με χειρονομίες 

γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις 
που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων προσβάλλει 
βάναυσα την τιμή ατόμου κάτω των 12 ετών.  Εάν το θύμα είναι μεγαλύτερο των 12 ετών, ο 
αυτουργός τιμωρείται με στέρηση της ελευθερίας για 10 ημέρες έως 1 έτος ή με χρηματική 
ποινή. 

➢ Στέρηση της ελευθερίας για 2 έως 5 έτη επιβάλλεται σε ενήλικο ο οποίος μέσω διαδικτύου 
ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής  αποκτά επαφή με πρόσωπο που δε 
συμπλήρωσε τα 15 έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς προσβάλλει την αξιοπρέπεια 
του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του. Αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος 
τιμωρείται με στέρηση της ελευθερίας για 3 έως 5 έτη.  

➢ Στέρηση της ελευθερίας για 10 ημέρες έως 3 έτη ή χρηματική ποινή επιβάλλεται σε 
όποιον προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για την 
τέλεση γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή 
εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να εργαστεί. 
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• Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο 
νεότερο των 15 ετών ή το παραπλανά, με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υπόκειται σε τέτοια πράξη 
τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το 351Α, με τις ακόλουθες ποινές:  
➢ Στέρηση της  ελευθερίας για 5 έως 15 έτη, στην περίπτωση που το ανήλικο πρόσωπο είναι 

νεότερο των 12 ετών. 
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 5 έως 10 έτη, στην περίπτωση που το ανήλικο πρόσωπο είναι 

από 12 έως 14 ετών. 
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 2 έως 5 έτη, όταν το θύμα συμπλήρωσε τα 14 και μέχρι τα 15 

έτη. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η 
μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να 
επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο 
να γίνει μάρτυρας συνουσίας ή άλλης γενετήσιας πράξης, τιμωρείται με στέρηση της 
ελευθερίας για 2 έως 5 έτη και χρηματική ποινή, στην περίπτωση που το θύμα είναι κάτω των 
14 ετών, και στέρηση της ελευθερίας για 10 ημέρες  έως 3 έτη ή με χρηματική ποινή, όταν η 
ηλικία του θύματος είναι μεγαλύτερη των 14 ετών. 

 

• Κατάχρηση ανηλίκων: Ο ενήλικος που ενεργεί ασελγείς πράξεις με ανήλικο τον οποίο του έχουν 
εμπιστευθεί, για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με:  
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 10 έως 15 έτη, όταν ο παθών είναι κάτω των 12 ετών, 
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 5 έως 15 έτη, όταν ο παθών είναι από 12 ετών έως 14 ετών και  
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 5 έως 10 έτη, όταν ο παθών συμπλήρωσε τα 14, όχι όμως τα 

18 έτη. 
 

• Κατάχρηση ανηλίκων Ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή 
απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο τον οποίο του έχουν 
εμπιστευθεί, για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με στέρηση 
της ελευθερίας για έξι μήνες έως 5 χρόνια. 

 

• Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας  
➢ Στέρηση της ελευθερίας για 3 έως 5 έτη και χρηματική ποινή επιβάλλονται σε όποιον κατ’ 

επάγγελμα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυμμένα, με τη 
δημοσίευση αγγελίας ή εικόνας ή αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης ή με τη μετάδοση 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη γενετήσια πράξη με ανήλικο.  

➢ Στέρηση της ελευθερίας για 5 έως δέκα 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον οργανώνει, 
χρηματοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφημίζει ή μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο 
σε διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων 
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πράξεων σε βάρος ανηλίκου. Όποιος με τον παραπάνω σκοπό  μετέχει σε ταξίδια του 
προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, ανεξάρτητα από την 
ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. 

 

• Πορνογραφία ανηλίκων  
➢ Με στέρηση της ελευθερίας για  1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος με 

πρόθεση παράγει, διανέμει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτή, μεταφέρει, 
προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει 
υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαθέτει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των 
παραπάνω πράξεων. (παρ. 1) 

➢ Με στέρηση της ελευθερίας για 2 έως 5 έτη τιμωρείται όποιος με πρόθεση παράγει, 
προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει,  διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, 
προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδιε πληροφορίες σχετικά με την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων. (παρ. 2) 

➢ Με στέρηση της ελευθερίας για  5 έως 10 έτη και χρηματική ποινή τιμωρούνται οι 
παραπάνω (υπό παρ. 1 και 2) πράξεις  
α) αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή  
β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση 

της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοήτικη΄ς ασθένειας ή της σωματικής 
δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης 
βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή 
του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο, ή 

γ) αν ο δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο 
οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και 
προσωρινά.  

➢ Στέρηση της ελευθερίας για 10 έως 15 έτη και χρηματική ποινή επιβάλλεται τις 
περιπτώσεις που η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη 
χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του ή οι 
πράξεις υπό β) και γ) είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. Αν οι 
ίδιες πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη 
τουλάχιστον δέκα ετών (στέρηση της ελευθερίας για 10 έως 15 έτη) και χρηματική ποινή). 

➢ Στέρηση της ελευθερίας για 10 ημέρες έως και 3 έτη ή χρηματική ποινή επιβάλλεται σε 
όποιον εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων. 

➢ «Υλικό παιδικής πορνογραφίας» συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή είκονική 
αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει 
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του ανηλίκου, κατά τρόπο  που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της 
πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.   

 

 ΕΣΘΟΝΙΑ 

Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 3 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον με σκοπό την απόκτηση οικονομικού 
οφέλους προωθεί άτομο κάτω των 18 ετών στην πορνεία. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον υποστηρίζει την εμπορία ανήλικου 
προσώπου με τη μεταφορά, συνοδεία του, παροχή διαμονής ή παροχή οποιασδήποτε 
διευκόλυνσης για τη διάπραξη του αδικήματος. 

• Ποινή φυλάκισης από 6 έως 15 έτη επιβάλλεται για το αδίκημα βιασμού ατόμου κάτω των 18 
ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον τελεί πράξη σεξουαλικής φύσης με 
άτομο κάτω των 18 ετών παρά τη θέλησή του με τη χρήση βίας ή και εκμεταλλευόμενος την 
ευάλωτη θέση του ανήλικου ατόμου. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον τελεί σεξουαλική επαφή ή πράξη 
σεξουαλικής φύσης επί ατόμου κάτω των 18 ετών χωρίς τη χρήση βίας, εκμεταλλευόμενος τη 
σχέση εξάρτησης του θύματος από τον ίδιο και καταχραζόμενος την επιρροή του στο ανήλικο 
πρόσωπο και την εμπιστοσύνη του ανηλίκου. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη επιβάλλεται για το αδίκημα διάπραξης σεξουαλικής πράξης σε 
απόγονο (από γονέα, πρόσωπο που έχει γονεϊκά δικαιώματα ή παππού και γιαγιά με παιδί ή 
εγγόνι). 

• Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον συμμετέχει σε σεξουαλική επαφή ή άλλη 
σεξουαλική πράξη ενήλικου προσώπου με άτομο κάτω των 14 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης έως  3 έτη επιβάλλεται σε όποιον προβαίνει σε αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών 
από ανήλικο άτομο κάτω των 18 ετών. Η ποινή αυξάνεται έως και 5 έτη, αν το ανήλικο άτομο είναι 
κάτω των 14 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που επηρεάζει άτομο κάτω των 18 
ετών να ασχοληθεί με πορνεία ή και να εμφανισθεί σε πορνογραφικές ή ερωτικές παραστάσεις ή 
έργα. 

• Ποινή φυλάκισης έως  2 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση 
σε παιδική πορνογραφία ή παρακολουθεί πορνογραφική ή ερωτική παράσταση με άτομο κάτω των 
18 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται για κατασκευή, απόκτηση ή 
αποθήκευση, παράδοση, προβολή ή διάθεση σε άλλο πρόσωπο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
εικόνων, γραπτών ή άλλων έργων που απεικονίζουν άτομο κάτω των 18 ετών σε πορνογραφική 
κατάσταση ή άτομο κάτω των 14 ετών σε πορνογραφική ή ερωτική κατάσταση. 



 

15 
 
 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον προτείνει συνάντηση ή κάνει 
συμφωνία για συνάντηση με ανήλικο άτομο με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον διαπράττει αδικήματα 
σεξουαλικής παραπλάνησης ατόμων κάτω των 14 ετών (παράδοση, προβολή ή διάθεση 
πορνογραφικού υλικού ή σεξουαλική επαφή στην παρουσία ανήλικου ατόμου).  Στην περίπτωση 
που το εν λόγω αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει 
χρηματική ποινή ύψους από €4.000 έως €16.000.  

 
 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ       

  

Νόμος για τα 
σεξουαλικά αδικήματα 
(2003)  
Καθορίζει τα αδικήματα 
και τις ποινές που 
αφορούν τη σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων 
(όλες οι ποινές 
εκφράζονται ως μέγιστες 
ποινές, δεν υπάρχουν 
ελάχιστες ποινές). 
 

• Αδίκημα βιασμού και άλλα αδικήματα σεξουαλικής φύσεως κατά παιδιών κάτω των 13 ετών 
➢ Ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό παιδιού, για επίθεση κατά παιδιού με διείσδυση. 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες για σεξουαλική επίθεση κατά παιδιού, εάν ο δράστης 

καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, το κατώτερο επίπεδο ποινικού δικαστηρίου, ή ποινή 
φυλάκισης έως 14 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος, 
υψηλότερο επίπεδο ποινικού δικαστηρίου. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες για πρόκληση ή παρακίνηση παιδιού σε σεξουαλική 
δραστηριότητα, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή φυλάκισης έως 14 
έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος. 

 

• Αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά παιδιών 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες επιβάλλεται για σεξουαλική δραστηριότητα με παιδί ή για 

πρόκληση/παρακίνηση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, εάν ο δράστης καταδικαστεί 
στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή φυλάκισης έως 14 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο 
Δικαστήριο του Στέμματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες για σεξουαλική δραστηριότητα στην παρουσία παιδιού ή για 
εξαναγκασμό παιδιού να παρακολουθήσει σεξουαλική πράξη, εάν ο δράστης καταδικαστεί 
στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή φυλάκισης έως 10 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο 
Δικαστήριο του Στέμματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
διαπράττονται από παιδιά ή νέους, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, και ποινή 
φυλάκισης έως 5 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες επιβάλλεται για διοργάνωση ή διευκόλυνση της διάπραξης 
σεξουαλικού αδικήματος κατά παιδιού, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, και 
ποινή φυλάκισης έως 14 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες επιβάλλεται για συνάντηση  με παιδί με στόχο την τέλεση 
σεξουαλικής πράξης, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, ή μέγιστη ποινή 
φυλάκισης 10 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος. 
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➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες για σεξουαλική επικοινωνία με παιδί, εάν ο δράστης 
καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί 
στο Δικαστήριο του Στέμματος. 

 

• Αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αφορούν κατάχρηση «θέσης 
εμπιστοσύνης», για παράδειγμα εκπαιδευτικοί οι οποίοι  ασκούν σεξουαλική 
δραστηριότητα με μαθητές 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή 

φυλάκισης έως 5 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος.  
 

• Αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όταν ο δράστης ανήκει στο οικογενειακό 
περιβάλλον 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, ή ποινή 

φυλάκισης έως 14 έτη, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος.  
 

• Αδικήματα που αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες, εάν ο δράστης καταδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, και ποινή 

φυλάκισης 
έως 7 έτη/14 έτη/ισόβια, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, εάν ο δράστης 
καταδικαστεί στο Δικαστήριο του Στέμματος. 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
 

Ποινικός Κώδικας 
Κεφάλαιο XVI: Ποινικά 
αδικήματα κατά της 
ηθικής και του 
σεξουαλικού 
απαραβίαστου 

 

• Βιασμός 
➢ Ποινή φυλάκισης από 4 έως 10 έτη και δοκιμαστική επίβλεψη για περίοδο έως 5 έτη 

επιβάλλεται σε όποιον προβαίνει σε σεξουαλική επαφή εκμεταλλευόμενος την κατάσταση  
ανικανότητας του θύματος, πράξη σεξουαλικής επαφής παρά τη θέληση του θύματος μέσω 
βίας ή απειλών ή καταχρώμενος την εμπιστοσύνη του θύματος ή ασκώντας άλλη επιρροή στο 
θύμα. 

➢ Ισόβια κάθειρξη ή ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη και δοκιμαστική επίβλεψη για 
περίοδο έως 5 έτη επιβάλλεται στην περίπτωση διάπραξης βιασμού ανηλίκου. 

➢ Ισόβια κάθειρξη ή ποινή φυλάκισης από 10 έως 20 έτη και δοκιμαστική επίβλεψη για 
περίοδο έως 5 έτη επιβάλλεται στις περιπτώσεις βιασμού με σοβαρές συνέπειες ή βιασμού 
ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών. 

 

• Σεξουαλική βία 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 7 έτη και δοκιμαστική επίβλεψη για περίοδο έως 5 έτη 

επιβάλλεται σε πρόσωπο που, με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση, επιδίδεται σε πράξεις 
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σεξουαλικής φύσης με άλλο άτομο, εκμεταλλευόμενο την κατάσταση ανικανότητας του 
θύματος ή παρά τη θέληση αυτού μέσω βίας ή απειλών και με κατάχρηση της εμπιστοσύνης 
του θύματος. 

➢ Ποινή φυλάκισης από 4 έτη έως 10 έτη και δοκιμαστική επίβλεψη για περίοδο έως 5 
έτη επιβάλλεται σε όποιον χρησιμοποιώντας βία τελεί σεξουαλική πράξη με αφύσικο τρόπο 
εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη ή την κατάσταση ανικανότητας του θύματος και παρά τη 
θέληση αυτού. 

 

• Σεξουαλικές πράξεις με θύμα πρόσωπο κάτω των 16 ετών 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη ή κοινωφελής εργασία ή πρόστιμο με δοκιμαστική 

επίβλεψη έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον τελεί σεξουαλική πράξη με ανήλικο πρόσωπο 
κάτω των 16 ετών. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη ή κοινωφελής εργασία ή πρόστιμο με δοκιμαστική 
επίβλεψη έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον τελεί πράξη σεξουαλικής φύσεως χωρίς 
σωματική επαφή με πρόσωπο κάτω των 16 ετών, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση 
ανικανότητας του θύματος ή την σχέση εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής του θύματος με 
τον δράστη.  Στην περίπτωση που η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος επιφέρει σοβαρές 
συνέπειες στο θύμα, η ποινή που επιβάλλεται είναι φυλάκιση έως 7 έτη με δοκιμαστική 
επίβλεψη έως 5 έτη. 
 

• Ενθάρρυνση/παρότρυνση για συμμετοχή σε σεξουαλική πράξη 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 4 έτη ή κοινωφελής εργασία ή πρόστιμο με δοκιμαστική 

επίβλεψη έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον παροτρύνει ανήλικο κάτω των δεκαέξι 16 ετών να 
συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη χρησιμοποιώντας τεχνολογικά ή άλλα μέσα επικοινωνίας, με 
σκοπό τη διευθέτηση συνάντησης και την τέλεση σεξουαλικής πράξης ή τη σύναψη 
σεξουαλικής σχέσης. 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Ποινικός Κώδικας • Βιασμός ανηλίκου 
➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη επιβάλλεται για βιασμό ανηλίκου.  Για αδίκημα βιασμού 

μικρού παιδιού η ποινή είναι από 5 έως 15 έτη. 
 

• Σεξουαλική επίθεση 
➢ Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον επιτίθεται σεξουαλικά σε ανήλικο 

και ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες με οποιοδήποτε τρόπο.  Αν το θύμα είναι μικρό 
παιδί, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο από 3 έως 13 έτη. 

 

• Σεξουαλική κακοποίηση 
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➢ Ποινή φυλάκισης έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον με βία, απειλές ή χρησιμοποιώντας 
ψυχικό εξαναγκασμό ή τη θέση εξάρτησης του θύματος αναγκάζει ανήλικο άτομο να έχει 
σεξουαλική επαφή με τον ίδιο ή με τρίτο πρόσωπο. 

 

• Ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών με παραβίαση της ελευθερίας ανηλίκου για 
σεξουαλική αυτοδιάθεση 
➢ Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε ενήλικο πρόσωπο που έχει 

σεξουαλική σχέση ή με άλλο τρόπο ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες με άτομο ηλικίας 
κάτω των 16 ετών, χωρίς να υπάρχουν σημάδια βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης ή 
εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη.  Ποινή φυλάκισης έως 5 έτη, κοινωφελής εργασία ή 
πρόστιμο επιβάλλεται στην περίπτωση που ο δράστης διαπράττει το εν λόγω αδίκημα 
κατόπιν προσφοράς/υπόσχεσης να παράσχει ή να παρέχει στο θύμα ή σε τρίτο πρόσωπο 
χρήματα ή αντάλλαγμα άλλης μορφής. 

➢ Ποινή φυλάκισης έως 6 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται για το αδίκημα διάπραξης σεξουαλικής 
επαφής ή ικανοποίησης των σεξουαλικών επιθυμιών με άλλο τρόπο από μητέρα, πατέρα, 
κηδεμόνα ή άλλο νόμιμο εκπρόσωπο με ανήλικο για τον οποίο έχει νόμιμη εξουσία, χωρίς να 
υπάρχουν χαρακτηριστικά βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης ή σεξουαλικής κακοποίησης. 

 

• Εκπόρνευση ανηλίκου 
➢ Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που επωφελείται από την 

πορνεία ανηλίκου ή οργανώνει ή ελέγχει την πορνεία ανηλίκου. Η ίδια ποινή επιβάλλεται σε 
όποιον με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην πορνεία ανηλίκου (στρατολογεί ανήλικο ή 
εξαναγκάζει ανήλικο στην πορνεία). 

 

 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 1 μήνα έως 2 έτη και πρόστιμο από €251 έως €10.000 επιβάλλονται για 

κάθε απρεπή επίθεση που διαπράττεται χωρίς βία ή απειλές κατά ατόμου, ανεξαρτήτως φύλου.  

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και πρόστιμο από €251 έως €20.000 επιβάλλονται για 
άσεμνη επίθεση που διαπράττεται με βία ή απειλές κατά ατόμου, ανεξαρτήτως φύλου. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και πρόστιμο από €251 έως €50.000 επιβάλλονται για  
άσεμνη επίθεση που διαπράχθηκε σε ανήλικο άτομο ή με τη βοήθεια ανήλικου ατόμου ηλικίας κάτω 
των δεκαέξι ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 έτη επιβάλλεται για άσεμνη επίθεση με τη χρήση βίας και 
απειλών εναντίον παιδιού ηλικίας κάτω των 11 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 έτη επιβάλλεται για σεξουαλική πράξη (διείσδυση οποιασδήποτε 
φύσης) με άτομο που δε συναινεί σε αυτήν με τη χρήση βίας, απειλών ή τεχνάσματος. Κάθειρξη 
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από 10 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον διενεργεί σεξουαλική πράξη με ανήλικο άτομο (θεωρείται 
βιασμός) κάτω των 16 ετών. 

 
Οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές για τα εν λόγω αδικήματα αυξάνονται και οι μέγιστες προβλεπόμενες 
ποινές μπορεί να διπλασιαστούν, όταν: 
1. ο βιασμός ή η απρεπής επίθεση διαπράττεται από νόμιμο, φυσικό ή θετό γονέα ή από οποιοδήποτε 

άλλο   πρόσωπο που έχει εξουσία επί του θύματος, 
2. ο βιασμός ή η άσεμνη επίθεση διαπράττεται από άτομο που καταχράται την εξουσία που του 

παρέχεται   από τις υποχρεώσεις του, 
3. ο βιασμός ή η απρεπής επίθεση διαπράττονται από περισσότερα πρόσωπα, που ενεργούν ως 

δράστες ή   συνεργοί ή ως μέρος εγκληματικής οργάνωσης, 
4. ο βιασμός ή η απρεπής επίθεση διαπράττεται με χρήση ή απειλή όπλου ή συνοδεύεται από πράξεις 

βασανιστηρίων ή έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο παιδί, 
5. το θύμα είναι: 

α. πρόσωπο με ιδιαίτερη και εμφανή ευπάθεια (λόγω ηλικίας, ασθένειας, αναπηρίας, σωματικής 
ή ψυχολογικής ανεπάρκειας) και ο δράστης γνωρίζει γι’ αυτήν, 

β. ο/η σύζυγος ή ο/η διαζευγμένος σύζυγος με τον οποίο το θύμα ζει ή έζησε, 
γ. αδελφός ή αδελφή του δράστη. 
 

• Απαγόρευση συμμετοχής σε επαγγελματικές, εθελοντικές ή κοινωνικές δραστηριότητες 
(ισόβια ή έως 10 έτη) μπορούν να επιβάλουν τα δικαστήρια. Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης 
τιμωρείται με φυλάκιση από 2 μήνες έως 2 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 μήνα έως 3 έτη και πρόστιμο από €251 έως €50.000 επιβάλλονται σε 
όποιον κάνει σεξουαλική πρόταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε ανήλικο ηλικίας κάτω των 
16 ετών ή σε άτομο που παρουσιάζεται ως τέτοιο. 

 

 
 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

• Ποινικός Κώδικας 
Η εισαγγελία επιβάλλει 
ποινές για σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων, 
ανεξάρτητα από την 
πρόνοια για το 
συγκεκριμένο αδίκημα 
στον Ποινικό Κώδικα. 

Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι καθοριστικοί για τον βαθμό επιβολής ποινών για αδικήματα σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων: 

• Σοβαρότητα του αδικήματος (περίοδος κατάχρησης, συνέργεια, έκταση αδικήματος, συνέχεια, 
συνέπειες). 

• Παράγοντες που σχετίζονται με την ευπαθή θέση του θύματος (σχέση εξάρτησης, εξουσίας ή 
εμπιστοσύνης, ηλικία θύματος, ιδιαίτερα ευπαθής θέση του θύματος). 

 
Ποινές για σοβαρά αδικήματα κατά των δημόσιων ηθών: 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή πρόστιμο επιβάλλεται για απρεπή 
συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο στον οποίο έχουν πρόσβαση άτομα κάτω των 16 ετών. 
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• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή πρόστιμο επιβάλλεται σε  όποιον 
προμηθεύει, προσφέρει ή δείχνει σε ανήλικο που γνωρίζει ή έχει σοβαρούς λόγους να υποψιαστεί 
ότι είναι κάτω των 16 ετών μια εικόνα, ένα αντικείμενο ή δεδομένα που περιέχουν εικόνα η οποία, 
αν εμφανιστεί σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών, μπορεί να είναι επιβλαβής. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 4 έτη ή και πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον διανέμει, 
προσφέρει, εμφανίζει δημόσια, παράγει, εισάγει, μεταφέρει, εξάγει, αποκτά εικόνα, κατέχει ή 
αποκτά πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω υπηρεσίας επικοινωνίας σε εικόνα ή δεδομένα που 
περιέχουν εικόνες και αφορούν άτομα κάτω των 18 ετών. Η επαγγελματική ενασχόληση που 
εμπεριέχει την διάπραξη αυτού του αδικήματος τιμωρείται με φυλάκιση έως 8 έτη ή και 
πρόστιμο. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 12 έτη ή και πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον με 
πράξη βίας ή απειλή υποχρεώνει ένα άτομο να υποβληθεί σε πράξεις που περιλαμβάνουν 
σεξουαλική διείσδυση στο σώμα (βιασμός). 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 8 έτη ή και πρόστιμο επιβάλλονται σε όποιον 
εμπλέκεται σε πράξεις που περιλαμβάνουν σεξουαλική διείσδυση στο σώμα ατόμου που δεν έχει 
τις αισθήσεις του, έχει μειωμένη συνείδηση ή είναι σωματικά ανίκανο να αντισταθεί, είναι ψυχικά 
άρρωστο ή μη επαρκώς ικανό να εκφράσει τη θέλησή του ή να προβάλει αντίσταση. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 12 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον εμπλέκεται 
σε πράξεις που περιλαμβάνουν τη σεξουαλική διείσδυση στο σώμα ατόμου ηλικίας κάτω των 12 
ετών. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 8 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε πρόσωπο που εκτός 
γάμου επιδίδεται σε πρόστυχες πράξεις που περιλαμβάνουν τη σεξουαλική διείσδυση στο σώμα 
ατόμου που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών αλλά όχι την ηλικία των 16 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης έως 8 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον πράττει απρεπή επίθεση και με 
βίαιες πράξεις ή απειλές αναγκάζει άλλο άτομο να προβεί ή να ανεχτεί άσεμνες πράξεις. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 6 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον επιδίδεται σε 
άσεμνες πράξεις με άτομο για το οποίο γνωρίζει ότι δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει μειωμένη 
αντίληψη ή η φυσική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να αντισταθεί ή πάσχει από ψυχική ασθένεια 
ή διανοητική αναπηρία. H ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον επιδίδεται σε άσεμνες πράξεις εκτός 
γάμου με άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών ή που το παρακινεί να αναλάβει ή να ανεχθεί τέτοιες 
πράξεις εκτός γάμου με τρίτο πρόσωπο. 

• Ποινή φυλάκισης έως 4 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον με δώρα ή υποσχέσεις χρημάτων 
ή περιουσίας ή εξαπάτηση προκαλεί άτομο που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 18 έτη να 
διαπράξει απρεπείς πράξεις ή να ανεχτεί τέτοιες πράξεις από άλλο πρόσωπο. 
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• Ποινή φυλάκισης έως 4 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον πραγματοποιεί σεξουαλική πράξη 
με άτομο μεγαλύτερο από 16 και μικρότερο από 18 ετών έναντι αμοιβής με τη συναίνεσή του. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 4 έτη ή και πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον 
παρίσταται εκ προθέσεως στην εκτέλεση πρόστυχων πράξεων από πρόσωπο για το οποίο 
γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 14 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη ή και πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον με πρόθεση παρακινεί 
πρόσωπο, για το οποίο γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι δεν έχει ακόμα 
συμπληρώσει τα 16 έτη, σε μαρτυρία σεξουαλικών πράξεων. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον με χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων ή με χρήση υπηρεσίας επικοινωνίας παροτρύνει άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών σε 
συνάντηση με σκοπό τη διάπραξη απρεπών πράξεων. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον, μέσω 
εξαναγκασμού, βίας ή απειλών διαπράττει πορνεία με άτομο για το οποίο γνωρίζει ή εύλογα 
υποψιάζεται ότι δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 18 του έτη. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 6 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον διαπράττει 
πορνεία με το ανήλικο τέκνο, θετό παιδί ή το ανάδοχο παιδί του, έναν ανήλικο υπάλληλό του ή με 
πρόσωπο για το οποίο του έχει ανατεθεί φροντίδα.  Η ίδια ποινή επιβάλλεται για διάπραξη 
πορνείας με ανήλικο από επαγγελματία υγείας, δάσκαλο, αξιωματικό, επόπτη ή λειτουργό φυλακών 
ή κρατικού ιδρύματος για την προστασία παιδιών. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 4 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον προωθεί 
ανήλικο τέκνο, θετό παιδί ή ανάδοχο τέκνο του, έναν ανήλικο ή τον ανήλικο υπάλληλό του, η 
φροντίδα του οποίου του έχει ανατεθεί. 

• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο 
προκαλεί εσκεμμένα τη διάπραξη πορνείας από ανήλικο με τρίτο πρόσωπο. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Ποινικός Κώδικας Κυρώσεις για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που επιβάλλονται πιο συχνά: 

• Ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 έτη για άσκηση σεξουαλικής βίας κατά ατόμου κάτω των 18 ετών. 
Η ίδια ποινή επιβάλλεται για τη διάπραξη σεξουαλικής πράξης με άτομο κάτω των 12 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε ενήλικο άτομο που εμπλέκεται σε σεξουαλικές 
δραστηριότητες με άτομο ηλικίας κάτω των 14 ετών ή παροτρύνει το άτομο αυτό να συμμετάσχει σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες με τρίτο άτομο. Εάν το θύμα είναι μέλος της οικογένειας του δράστη ή 
βρίσκεται υπό την επίβλεψη/επιμέλεια του δράστη ή λαμβάνει ιατρική περίθαλψη από το δράστη ή 
ο δράστης καταχράται τη θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής πάνω στο παιδί, τότε η ποινή 
αυξάνεται σε φυλάκιση από 2 έως 8 έτη. 
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• Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη επιβάλλεται σε ενήλικο άτομο που επιχειρεί να 
πείσει άτομο κάτω των 14 ετών να εμπλακεί σε σεξουαλικές δραστηριότητες μαζί του ή με άλλο 
πρόσωπο. Εάν το θύμα είναι μέλος της οικογένειας του δράστη ή βρίσκεται υπό την 
επίβλεψη/επιμέλεια του δράστη ή λαμβάνει ιατρική περίθαλψη από τον δράστη ή ο δράστης 
καταχράται τη θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής πάνω στο παιδί, τότε η ποινή αυξάνεται σε 
φυλάκιση από 1 έως 5 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε ενήλικο άτομο που εμπλέκεται σε σεξουαλικές 
δραστηριότητες με άτομο ηλικίας άνω των 14 ετών και κάτω των 18 ετών και γίνεται κατάχρηση 
εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής σε αυτό το άτομο. 

 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 2 έως 12 έτη επιβάλλεται σε όποιον με χρήση βίας, απειλών ή εξαπάτηση 
εξαναγκάζει άτομο σε σεξουαλική επαφή. Ο βιασμός ανήλικου ατόμου κάτω των 15 ετών τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον καταχράται τη σχέση εξάρτησης 
και διαπράττει σεξουαλική επαφή με ανήλικο ή αναγκάζει ανήλικο σε σεξουαλικές δραστηριότητες 
κάνοντας κατάχρηση εμπιστοσύνης ή με υλικό αντάλλαγμα. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 12 έτη επιβάλλεται σε όποιον συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη με 
ανήλικο κάτω των 15 ετών ή τον αναγκάζει να υποκύψει σε τέτοιες δραστηριότητες. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον παρουσιάζει πορνογραφικό περιεχόμενο σε 
ανήλικο κάτω των 15 ετών ή του διανέμει υλικό πορνογραφικού περιεχομένου. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον μέσω τεχνολογίας, πληροφορικής ή άλλων 
μέσων επικοινωνίας έρχεται σε επαφή με ανήλικο κάτω των 15 ετών, με σκοπό τη σεξουαλική 
πράξη ή την παραγωγή πορνογραφικού υλικού. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον προτείνει σε ανήλικο κάτω των 15 ετών με τη 
χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής ή άλλων επικοινωνιακών συστημάτων την τέλεση σεξουαλικών 
πράξεων ή άλλων σεξουαλικών δραστηριοτήτων ή την εγγραφή υλικού πορνογραφικού 
περιεχομένου.  

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, ποινή περιορισμού ελευθερίας ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον 
δημόσια προωθεί ή εγκρίνει παιδεραστική συμπεριφορά. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη επιβάλλεται στις περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής με 
ανήλικο, όταν ο δράστης είναι ο φυσικός ή θετός γονέας του ανηλίκου, ο αδελφός ή η αδελφή του. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 12 έτη επιβάλλεται σε όποιον παράγει, καταγράφει ή εισάγει 
πορνογραφικό υλικό ή πορνογραφικό υλικό που εμπεριέχει βία ή τη χρήση ζώου. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον καταγράφει πορνογραφικό υλικό με τη 
συμμετοχή ανηλίκου. 
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• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, στέρηση ελευθερίας ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον παράγει, 
διανέμει, παρουσιάζει, αποθηκεύει ή κατέχει πορνογραφικό υλικό που περιέχει εικόνα ανηλίκου που 
συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε όποιον, με σκοπό τη 
σεξουαλική ικανοποίηση, συμμετέχει στην παρουσίαση πορνογραφικού περιεχομένου με ανήλικο. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον με βία, απειλές, κατάχρηση σχέσης 
εξάρτησης οδηγεί άλλο άτομο στην πορνεία. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον, για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη, 
πείθει ανήλικο άτομο να ασκήσει πορνεία ή το διευκολύνει. 

 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον διαπράττει σεξουαλική πράξη με ή 
εναντίον ανηλίκου κάτω των 14 ετών ή που αναγκάζει τον ανήλικο να διαπράξει σχετική σεξουαλική 
πράξη με άλλους. Εάν η σχετική σεξουαλική πράξη συνίσταται σε κολπική επαφή, πρωκτικό σεξ, 
στοματικό σεξ ή εισαγωγή μερών του σώματος ή αντικειμένων στον κόλπο ή τον πρωκτό, ο 
δράστης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον παρενοχλεί ανήλικο κάτω των 14 ετών: 
1. προβαίνοντας σε επιδεικτικές πράξεις ενώπιόν του, κάνοντας υποδείξεις σεξουαλικής φύσης 

ή εξαναγκάζοντάς τον σε σεξουαλική επαφή, 
2. ενεργώντας μέσω πορνογραφικής συνομιλίας, γραφής, εκπομπής ή αντικειμένου, 
3. δελεάζοντάς τον να γίνει μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών πράξεων. 
Η εκτέλεση των πιο πάνω πράξεων έναντι αμοιβής τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μήνες έως 5 
έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη επιβάλλεται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου ηλικίας από 
14 έως 18 ετών, στις περιπτώσεις που ο δράστης έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου ή καταχράται 
θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής πάνω στον ανήλικο ή όταν γίνεται κατάχρηση της 
ευάλωτης θέσης του ανηλίκου λόγω της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας ή κατάστασης 
εξάρτησης. 

• Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος επιβάλλεται σε όποιον παρενοχλεί ανήλικο ηλικίας από 14 έως 18 
ετών: 
1. προβαίνοντας σε επιδεικτικές πράξεις ενώπιόν του, κάνοντας υποδείξεις σεξουαλικής φύσης 

ή εξαναγκάζοντάς τον σε σεξουαλική επαφή, 
2. ενεργώντας μέσω πορνογραφικής συνομιλίας, γραφής, εκπομπής ή αντικειμένου, 
3. δελεάζοντάς τον να γίνει μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών πράξεων. 
Η εκτέλεση των πιο πάνω πράξεων έναντι αμοιβής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε ενήλικα που προβαίνει σε σεξουαλική πράξη με  
ανήλικο ηλικίας μεταξύ 14 και 16 ετών ή τον αναγκάζει να διαπράξει αυτή την πράξη με άλλους, 
εκμεταλλευόμενος την απειρία του. Εάν η σχετική σεξουαλική πράξη συνίσταται σε κολπική επαφή, 
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στοματικό σεξ, πρωκτικό σεξ ή εισαγωγή μερών του σώματος ή αντικειμένων στον κόλπο ή τον 
πρωκτό, ο δράστης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 3 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε ενήλικα που προβαίνει σε σεξουαλική πράξη με 
ανήλικο ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών έναντι οικονομικού οφέλους. Εάν η σχετική σεξουαλική 
πράξη συνίσταται σε κολπική επαφή, στοματικό σεξ, πρωκτικό σεξ ή εισαγωγή μερών του σώματος 
ή αντικειμένων στον κόλπο ή τον πρωκτό, ο δράστης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 3 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον διευκολύνει την πορνεία ανηλίκου ή 
δελεάζει ανήλικο για τον σκοπό αυτό. Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον 
διαπράττει το εν λόγω αδίκημα με τη χρήση βίας, απειλών, μέσω τεχνητών ή δόλιων τακτικών, 
μέσω κατάχρησης εξουσίας που προκύπτει από οικογενειακή σχέση ή σχέση που βασίζεται σε 
κηδεμονία ή ιεραρχική, οικονομική ή εργασιακή εξάρτηση ή με εκμετάλλευση της διανοητικής 
ανικανότητας του θύματος ή της ευάλωτης θέσης του. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον επαγγελματικά ή έναντι αμοιβής 
χρησιμοποιεί έναν ανήλικο σε πορνογραφική παράσταση/φωτογράφιση ή τον δελεάζει για αυτό τον 
σκοπό και παράγει, διανέμει, εισάγει, εξάγει, αποκαλύπτει, εμφανίζει, παραδίδει ή καθιστά 
διαθέσιμο σχετικό πορνογραφικό υλικό. Η ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον εκτελεί τα εν λόγω 
αδικήματα με χρήση βίας ή σοβαρής απειλής. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον εσκεμμένα αποκτά, κατέχει, αποκτά 
πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία μέσω συστήματος πληροφορικής ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο. Η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος έναντι οικονομικού οφέλους τιμωρείται με φυλάκιση 
έως 5 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε ενήλικα που αυτοπροσώπως ή μέσω συστήματος 
πληροφορικής ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο βοηθά, διευκολύνει ή παρέχει πρόσβαση σε 
πορνογραφικές παραστάσεις που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ανηλίκων.  Η διάπραξη του εν 
λόγω αδικήματος έναντι οικονομικού οφέλους τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος επιβάλλεται σε ενήλικα που προτείνει σε ανήλικο μέσω τεχνολογίας, 
πληροφορικής και των επικοινωνιών να τον συναντήσει, με σκοπό την τέλεση σεξουαλικής πράξης 
μαζί του ή την παραγωγή πορνογραφικού υλικού. Στην περίπτωση που η παρακίνηση αυτή 
οδηγήσει σε συνάντηση, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον, στα πλαίσια της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας ή για κέρδος, οργανώνει, παρέχει, διευκολύνει ή διαφημίζει ταξίδια, γνωρίζοντας ότι 
το ταξίδι αυτό αποσκοπεί στη διάπραξη αδικημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και της 
αυτοδιάθεσης ανηλίκου. 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ποινικός Κώδικας 
Άρθρα 220-222 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων 
επιβάλλονται σε όποιον προβαίνει σε σεξουαλική επαφή, στοματικό ή πρωκτικό σεξ, καθώς και 
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πράξη κολπικής ή πρωκτικής διείσδυσης με ανήλικο ηλικίας 14 έως 16 ετών. Όταν η ηλικία του 
θύματος είναι κάτω των 14 ετών επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 9 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 9 έτη και απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων 
επιβάλλονται σε όποιον προβαίνει σε σεξουαλική επαφή με ανήλικο ηλικίας 16 έως 18 ετών με 
κατάχρηση θέσης εξουσίας ή επιρροής πάνω στον ανήλικο. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη και απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων 
επιβάλλονται για σεξουαλική επαφή που διενεργείται από ενήλικα με ανήλικο άνω των 14 ετών, 
όταν: 
1. ο ανήλικος είναι συγγενής πρώτου βαθμού, δηλαδή αδελφός ή αδελφή του δράστη,  
2. ο ανήλικος ανατίθεται στον δράστη για φροντίδα, προστασία, εκπαίδευση, προστασία ή 

θεραπεία, 
3. η πράξη έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ανηλίκου, 
4. η πράξη διαπράχθηκε για παραγωγή πορνογραφίας. 
Όταν η ηλικία του θύματος είναι μικρότερη των 14 ετών, τότε η προβλεπόμενη ποινή για το εν λόγω 
αδίκημα είναι φυλάκιση από 5 έως 12 έτη και απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε ενήλικα για τη διάπραξη πράξης σεξουαλικού 
χαρακτήρα (διαφορετικής από τη σεξουαλική επαφή) σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει 
το 13ο έτος της ηλικίας του. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 έτη και απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων 
επιβάλλονται σε ενήλικα για τη διάπραξη πράξης σεξουαλικού χαρακτήρα (διαφορετικής από τη 
σεξουαλική επαφή) σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του, όταν: 
1. ο ανήλικος είναι συγγενής πρώτου βαθμού, δηλαδή αδελφός ή αδελφή του δράστη, 
2. ο ανήλικος ανατίθεται στον δράστη για φροντίδα, προστασία, εκπαίδευση, προστασία ή 

θεραπεία, 
3. η πράξη διαπράχθηκε για παραγωγή πορνογραφίας. 

• Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε ενήλικα που προβαίνει σε 
σεξουαλική πράξη οποιασδήποτε φύσεως παρουσία ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο 
έτος της ηλικίας του. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 2 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται για παρότρυνση ανήλικου 
ατόμου που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του από ένα ενήλικο άτομο για 
συμμετοχή σε παραστάσεις στις οποίες διαπράττονται σεξουαλικές πράξεις, διάθεση ή παραγωγή 
υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. 

• Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε ενήλικα που προτείνει σε 
ανήλικο κάτω των 16 ετών να συνέλθει για σκοπούς διάπραξης σεξουαλικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η πρόταση γίνεται με εξ αποστάσεως μέσα (χρήση 
τεχνολογίας, υπηρεσίας επικοινωνίας).  
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 

Ποινικός Κώδικας 
 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον  δελεάζει, μεταφέρει, φιλοξενεί, 
παραδίδει ή αναλαμβάνει παιδί, ακόμη και με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς πορνείας του ή άλλης 
μορφής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων της πορνογραφίας, της 
καταναγκαστικής εργασίας ή της δουλείας. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 7 έως 12 έτη, όταν 
ο θύτης αποκομίζει κέρδη ή το αδίκημα προκαλεί σοβαρή σωματική βλάβη στο θύμα ή ο ανήλικος 
βρίσκεται υπό την επίβλεψη του θύτη. Η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος από άτομο που έχει 
οικονομικό όφελος ή δρα ως μέλος τρομοκρατικής ομάδας και το αδίκημα προκαλεί στο θύμα σοβαρή 
σωματική βλάβη/ θάνατο τιμωρείται με φυλάκιση από 12 έως 20 έτη. Εάν ο δράστης κατά τη 
διάπραξη του εν λόγω αδικήματος αποκτά μεγάλο οικονομικό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο άτομο 
και προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε πολλά άτομα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 
20 έως 25 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 7 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον χρησιμοποιώντας βία ή απειλές 
επικείμενης βίας αναγκάζει ανήλικο σε σεξουαλική επαφή μαζί του ή εκμεταλλεύεται την 
ανικανότητά του. Σε περίπτωση που το αδίκημα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής 
σωματικής ζημιάς στον ανήλικο, ο δράστης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 15 έως 20 έτη. 
Όταν συνεπεία του αδικήματος προκαλείται ο θάνατος στο θύμα, η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση 
από 20 έως 25 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 7 έως 15 έτη επιβάλλεται για βιασμό ανηλίκου. Η ποινή αυξάνεται σε 
φυλάκιση από 15 έως 20 έτη, όταν η ζωή του ανηλίκου τίθεται σε κίνδυνο, και σε φυλάκιση από 
20 έως 25 έτη, όταν κατά τη διάπραξη του αδικήματος επέρχεται ο θάνατος του ανηλίκου. 

• Ποινή φυλάκισης από 7 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον με χρήση βίας ή απειλής αναγκάζει 
ανήλικο σε σεξουαλική πράξη ή εκμεταλλεύεται την αδυναμία του για μια τέτοια πράξη. Ο δράστης 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης από 15 έως 20 έτη, εάν κατά τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον ανήλικο ή θέσει άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού. Η 
ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 20 έως 25 έτη, εάν ο δράστης κατά τη διάπραξη του 
αδικήματος προκαλέσει τον θάνατο στον ανήλικο. 

• Ποινή φυλάκισης από 7 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον έχει σεξουαλική επαφή ή υποβάλει σε 
άλλης μορφής σεξουαλική κακοποίηση άτομο κάτω των 15 ετών. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση 
από 12 έως 15 έτη, όταν η ζωή του ανηλίκου τίθεται σε κίνδυνο, και σε φυλάκιση από 15 έως 20 
έτη, όταν κατά τη διάπραξη του αδικήματος επέλθει ο θάνατος του ανηλίκου. 

• Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον με ηλεκτρονικά μέσα προτείνει 
σε παιδί κάτω των 15 ετών προσωπική συνάντηση, με σκοπό τη διάπραξη του αδικήματος της 
σεξουαλικής κακοποίησης ή το αδίκημα της παραγωγής παιδικής πορνογραφίας.  

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον κακομεταχειρίζεται παιδί κάτω των 15 ετών με 
σκοπό να ικανοποιηθεί σεξουαλικά, ακόμα και εάν ο ανήλικος δε συμμετέχει ενεργά. Το εν λόγω 
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αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 έτη, εάν ο δράστης διαπράξει το αδίκημα με κοινή 
δράση δύο (2) τουλάχιστον προσώπων. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον παροτρύνει σε σεξουαλική πράξη 
άτομο κάτω των 18 ετών, του οποίου έχει την ευθύνη φροντίδας ή επιμέλειας ή καταχράται θέση 
εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 2 έως 8 έτη, εάν το 
αδίκημα  περιέχει εξαναγκασμό ή δράση τουλάχιστον 2 ατόμων. Εάν κατά τη διάπραξη του 
αδικήματος τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανηλίκου, τότε ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση από 3 
έως 10 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον έχει σεξουαλική επαφή με ανήλικο 
συγγενικό πρόσωπο 1ου βαθμού. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον επηρεάζει, εκμεταλλεύεται ή 
αποπλανά ανήλικο, ώστε να εμπλακεί στην πορνεία. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 7 έως 
12 έτη, εάν ο δράστης αποκομίζει κέρδη ή είναι μέλος επικίνδυνης ομάδας. Εάν κατά τη διάπραξη 
του αδικήματος προκληθεί στο θύμα σοβαρός σωματικός τραυματισμός ή θάνατος, τότε η ποινή 
αυξάνεται σε φυλάκιση από 10 έως 15 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 4 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον με οποιοδήποτε τρόπο 
εκμεταλλεύεται, προκαλεί, προσφέρει ή κακοποιεί παιδί για την κατασκευή παιδικής πορνογραφίας 
ή επιτρέπει την κακοποίηση ενός παιδιού ή συμμετέχει με άλλο τρόπο σε αυτή την κατασκευή. Η 
ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 7 έως 12 έτη, εάν το θύμα είναι παιδί ηλικίας κάτω των 12 
ετών, και σε φυλάκιση από 10 έως 15 έτη, εάν κατά τη διάπραξη του αδικήματος ο δράστης 
αποκομίσει κέρδος ή το αδίκημα διαπράττεται με συνέργεια 2 ατόμων. Εάν κατά τη διάπραξη του 
αδικήματος προκληθεί στο θύμα σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος, τότε η ποινή αυξάνεται σε 
φυλάκιση από 12 έως 20 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον διαδίδει, μεταφέρει, προμηθεύεται, 
καθιστά προσβάσιμη ή με άλλο τρόπο διανέμει παιδική πορνογραφία. Ο δράστης υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης από 3 έως 8 έτη, εάν διαπράξει το εν λόγω αδίκημα δημόσια ή με πιο επιζήμιο 
τρόπο.  Εάν ο δράστης αποκομίσει ουσιαστικό όφελος κατά τη διάπραξη του αδικήματος, τότε 
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 4 έως 10 έτη και, εάν ο δράστης αποκομίσει μεγάλο όφελος, η 
ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 7 έως 12 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον κατέχει παιδική πορνογραφία ή ενεργεί με 
σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στην παιδική πορνογραφία μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.  

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον κατασκευάζει, αγοράζει, εισάγει ή με άλλο 
τρόπο προμηθεύεται και στη συνέχεια πουλάει, νοικιάζει ή με άλλο τρόπο διανέμει, διαδίδει, 
καθιστά προσβάσιμο στο κοινό ή δημοσιεύει πορνογραφικό υλικό (ηχητικό, βιντεοσκοπημένο, 
εικόνες ή άλλο). Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 1 έως 5 έτη, όταν ο δράστης δρα δημόσια 



 

28 
 
 

και με σοβαρό τρόπο, και σε φυλάκιση από 3 έως 8 έτη, όταν ο δράστης αποκομίζει όφελος από 
τη διάπραξη του αδικήματος. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον πορνογραφεί, προσφέρει, εκθέτει ή καθιστά 
προσβάσιμο σε παιδιά πορνογραφικό υλικό. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 1 έως 5 έτη, 
εάν ο δράστης δρα με σοβαρό τρόπο ή δημόσια, και σε φυλάκιση από 3 έως 8 έτη, εάν 
αποκομίζει σημαντικό όφελος για τον εαυτό του ή άλλο άτομο. 
 

 
 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 3 έως 15 έτη επιβάλλεται σε όποιον, με σκοπό την πορνεία ή άλλης 
μορφής σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, δουλεία ή διάπραξη ποινικών 
αδικημάτων εμπορίας οργάνων, ανθρώπινων ιστών ή αίματος, αγοράζει, καταλαμβάνει, φιλοξενεί, 
μεταφέρει, πωλεί, παραδίδει ή χρησιμοποιεί ανήλικο πρόσωπο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή 
προσλαμβάνει, ανταλλάσσει ή μεταβιβάζει τον έλεγχο ανήλικου προσώπου ή ενεργεί ως μεσίτης 
στις εν λόγω πράξεις, παρά την ενδεχόμενη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 8 έτη επιβάλλεται για σεξουαλική επίθεση σε άτομο ηλικίας κάτω 
των 15 ετών. Η επιβαρυντική μορφή επίθεσης (δηλαδή σε ευάλωτο άτομο ηλικίας κάτω των 15 
ετών) καταδικάζεται με φυλάκιση από 5 έως 10 έτη.  Ένας δάσκαλος, εκπαιδευτικός, κηδεμόνας, 
θετός γονέας, γονέας, κληρικός, γιατρός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μέσω της κατάχρησης 
της θέσης του έχει σεξουαλική επαφή ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πράξη με πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 15 ετών, στον οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία, η εκπαίδευση, η ιατρική 
περίθαλψη, η προστασία ή η φροντίδα, καταδικάζεται σε φυλάκιση από 3 έως 10 έτη. 

• Η παραβίαση της σεξουαλικής ακεραιότητας μέσω κατάχρησης εξουσίας (άρθρο 174 του Ποινικού 
Κώδικα) τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 έτη. Ο εκπαιδευτικός, ο κηδεμόνας, ο θετός γονέας, ο 
γονέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μέσω της κατάχρησης της θέσης του έχει σεξουαλική 
επαφή ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πράξη με πρόσωπο άνω των 15 ετών, που του έχει 
ανατεθεί να διδάσκει, να εκπαιδεύει, να προστατεύει ή να φροντίζει, καταδικάζεται σε φυλάκιση 
από 1 έως 8 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη επιβάλλεται σε όποιον  συμμετέχει για σκοπούς 
εκμετάλλευσης στην πορνεία ανηλίκου ή εκμεταλλεύεται την πορνεία ανηλίκου ή καθοδηγεί, αποκτά 
ή ενθαρρύνει την πορνεία ανηλίκου με βία, απειλή, εξαπάτηση, στρατολόγηση ή πρόσκληση 
καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 10 έτη. Αν οι πράξεις διαπράχθηκαν κατά πολλών 
προσώπων ή στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, ο δράστης καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 
έως 12 έτη. 

• Όποιος με βία, απειλή, εξαπάτηση, υπερβολική ή καταχρηστική εξουσία, στρατολόγηση ή 
παρακίνηση ή για εκμεταλλευτικούς σκοπούς καθοδηγεί, αποκτά ή ενθαρρύνει έναν ανήλικο να 
παράγει φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό πορνογραφικής ή άλλης σεξουαλικής φύσης ή 
χρησιμοποιεί το εν λόγω υλικό σε πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση ή είναι εν γνώσει 
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του παρών σε τέτοιες παραστάσεις καταδικάζεται σε φυλάκιση από 6 μήνες έως 8 έτη. Η ίδια 
ποινή επιβάλλεται σε όποιον, για τον εαυτό του ή για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παράγει, 
διανέμει, πουλάει, εισάγει ή εξάγει πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό υλικό που απεικονίζει 
ανηλίκους ή τις ρεαλιστικές εικόνες ή προμηθεύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή κατέχει τέτοιο υλικό 
ή αποκτά πρόσβαση σε αυτά τα υλικά μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών ή 
αποκαλύπτει την ταυτότητα ενός ανηλίκου σε τέτοια υλικά. Εάν η πράξη διαπραχθεί στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης, ο δράστης καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 8 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 15 έτη και πρόστιμο επιβάλλονται σε όποιον αγοράζει, 
καταλαμβάνει, φιλοξενεί, μεταφέρει, πωλεί, παραδίδει ή χρησιμοποιεί ανήλικο πρόσωπο με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ή προσλαμβάνει, ανταλλάσσει ή μεταβιβάζει τον έλεγχο ανήλικου 
προσώπου ή ενεργεί ως μεσίτης σε τέτοιες επιχειρήσεις, με σκοπό την εκμετάλλευση της πορνείας 
ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας, της δουλείας ή της 
διάπραξης ποινικών αδικημάτων εμπορίας οργάνων. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον έχει σεξουαλική επαφή ή 
πραγματοποιεί οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πράξη με πρόσωπο του ιδίου ή αντίθετου φύλου 
κάτω των 15 ετών. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 5 έως 15 έτη, εάν το θύμα είναι σε 
ευάλωτη θέση και ο δράστης χρησιμοποιεί βία ή και απειλές. 

• Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη επιβάλλεται σε δάσκαλο, εκπαιδευτικό, κηδεμόνα, θετό 
γονέα, γονέα, κληρικό, γιατρό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μέσω της κατάχρησης της θέσης 
του έχει σεξουαλική επαφή ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πράξη με πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 15 ετών που του έχει ανατεθεί για διδασκαλία, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, 
προστασία ή φροντίδα. 

• Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος επιβάλλεται σε όποιον  προτείνει μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών να συναντηθεί με άτομο κάτω των 15 ετών, με σκοπό τη 
διάπραξη σεξουαλικών πράξεων ή την παραγωγή φωτογραφιών ή οπτικοακουστικού 
πορνογραφικού υλικού ή υλικού άλλου σεξουαλικού περιεχομένου. 

• Δάσκαλος, παιδαγωγός, κηδεμόνας, θετός γονέας, γονέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
μέσω κατάχρησης της θέσης του έχει σεξουαλική επαφή ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη 
σεξουαλική πράξη με άτομο άνω των 15 ετών το οποίο του έχει ανατεθεί να διδάσκει, να 
εκπαιδεύει, να προστατεύει ή να φροντίζει καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 8 έτη. 

• Όποιος συμμετέχει για σκοπούς εκμετάλλευσης στην πορνεία ανηλίκου ή εκμεταλλεύεται την 
πορνεία ανηλίκου ή όποιος δίνει οδηγίες, αποκτά ή ενθαρρύνει τη πορνεία ανηλίκου με τη βία, την 
απειλή, την εξαπάτηση, τη στρατολόγηση καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 10 έτη. Εάν το 
αδίκημα διαπράττεται κατά πολλών προσώπων ή στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, ο δράστης 
καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 12 έτη. 
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• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον πουλά, παρουσιάζει ή εκθέτει 
δημόσια εικόνες ή οπτικοακουστικό υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα σε άτομα κάτω των 15 ετών ή 
τους επιτρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο ή τους παρουσιάζει 
πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση. 

• Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 8 έτη επιβάλλεται σε όποιον με βία, απειλή, εξαπάτηση, με 
κατάχρηση εξουσίας, στρατολόγηση ή παρότρυνση για σκοπούς εκμετάλλευσης καθοδηγεί, αποκτά 
ή ενθαρρύνει έναν ανήλικο να παράγει φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό πορνογραφικού 
χαρακτήρα ή άλλης σεξουαλικής φύσης. Η ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον, για τον εαυτό του ή για 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παράγει, διανέμει, πουλάει, εισάγει ή εξάγει πορνογραφικό ή άλλο 
υλικό σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζει ανηλίκους ή τις ρεαλιστικές εικόνες τους ή τους 
προμηθεύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή κατέχει τέτοιο υλικό ή αποκτά πρόσβαση σε αυτό το 
υλικό μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών ή αποκαλύπτει την ταυτότητα ενός 
ανηλίκου σε τέτοια υλικά. Η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από 1 έως 8 έτη, αν ο δράστης είναι 
μέλος εγκληματικής οργάνωσης. 

 

 ΣΟΥΗΔΙΑ 
Ποινικός Κώδικας • Ποινή φυλάκισης από 2 έως 6 έτη επιβάλλεται σε όποιον προβαίνει σε σεξουαλική επαφή ή άλλη 

σεξουαλική πράξη με ανήλικο κάτω των 15 ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον διαπράττει το 
εν λόγω αδίκημα κατά ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 15 έτη αλλά όχι τα 18 και το θύμα είναι 
απόγονος του δράστη ή το θύμα βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη του δράστη. Αν το αδίκημα 
κριθεί χονδροειδές (χρήση βίας ή απειλών από τον δράστη, ο δράστης επέδειξε ιδιαίτερη 
σκληρότητα ή βαναυσότητα, συμμετοχή περισσότερων από δύο ατόμων κατά την επίθεση), τότε 
επιβάλλεται στον δράστη ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 έτη. Εάν το αδίκημα με βάση τις 
συνθήκες διάπραξης του κριθεί λιγότερο σοβαρό, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως 4 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον διαπράττει σεξουαλική πράξη (εκτός της 
σεξουαλικής επαφής) με παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών ή με ανήλικο που έχει συμπληρώσει 15 
αλλά όχι 18 έτη και το θύμα είναι απόγονος του δράστη ή το θύμα βρίσκεται κάτω από την 
επίβλεψη του δράστη. Εάν το αδίκημα είναι βαρύ, ο δράστης είναι ένοχος για βαριά σεξουαλική 
επίθεση κατά ανηλίκου και καταδικάζεται σε φυλάκιση από 1 έως 6 έτη. Το αδίκημα  αξιολογείται 
ως βαρύ, όταν ο δράστης είναι μέλος της οικογένειας του ανηλίκου ή έχει εκμεταλλευτεί με άλλο 
τρόπο τη θέση του ή έχει καταχραστεί την εμπιστοσύνη του ανηλίκου ή εάν περισσότερα από ένα 
άτομα συμμετείχαν στην επίθεση κατά του παιδιού. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη ή πρόστιμο επιβάλλεται σε όποιον προκαλεί έναν ανήλικο ηλικίας 
κάτω των 15 ετών να γίνει μάρτυρας σεξουαλικών πράξεων ή απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων.  
Η ίδια ποινή επιβάλλεται, εάν το θύμα είναι ανήλικος που έχει συμπληρώσει τα 15 αλλά όχι τα 18 
έτη και η διάπραξη του αδικήματος έβλαψε την υγεία και την ανάπτυξή του. Εάν το αδίκημα είναι 
σοβαρό, ο δράστης είναι ένοχος για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού και καταδικάζεται σε 
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φυλάκιση από 6 μήνες έως 6 έτη. Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας του αδικήματος 
λαμβάνεται υπόψιν αν το αδίκημα αφορούσε δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας ή αν ο δράστης 
αποκόμισε κέρδος. 

• Ποινή φυλάκισης έως 4 έτη επιβάλλεται σε όποιον παρακινεί παιδί κάτω των 18 ετών να προβεί ή 
να υποβληθεί σε σεξουαλική πράξη με αντάλλαγμα την πληρωμή. 

• Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον αγγίζει σεξουαλικά ένα παιδί 
ηλικίας κάτω των 15 ετών ή παρακινεί το παιδί να συμμετάσχει σε σεξουαλική πράξη.  

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον προτείνει ή συμφωνεί σε συνάντηση με 
ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών, με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικών πράξεων. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον:  
1. απεικονίζει ένα παιδί σε πορνογραφική εικόνα,  
2. διαδίδει, μεταφέρει, χορηγεί, εκθέτει την εικόνα ενός παιδιού στη διάθεση άλλου προσώπου, 
3. αποκτά ή προσφέρει μια τέτοια εικόνα σε ένα παιδί,  
4. μεσολαβεί στις επαφές μεταξύ αγοραστή και πωλητή τέτοιων εικόνων.  
Εάν το αδίκημα είναι σοβαρό, ο δράστης καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης από 1 έτος έως 6 έτη. 
Το αδίκημα αξιολογείται ως σοβαρό, όταν ο δράστης αποκομίζει κέρδη ή όταν αυτό είναι μέρος 
εγκληματικών δραστηριοτήτων που ασκούνται συστηματικά ή όταν αφορά ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 
εικόνων ή σχετικών εικόνων στις οποίες τα παιδιά είναι ιδιαίτερα μικρά, υφίστανται βία ή 
εξαναγκασμό ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κάποιο ιδιαίτερα αδίστακτο τρόπο. 

• Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται σε πρόσωπο που εξαναγκάζει, εξαπατά, 
εκμεταλλεύεται την ευάλωτη θέση ανήλικου ατόμου και προσλαμβάνει, μεταφέρει, φιλοξενεί ή 
παραλαμβάνει ένα πρόσωπο, προκειμένου το εν λόγω πρόσωπο να αποτελέσει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης για σεξουαλικούς σκοπούς, για την αφαίρεση οργάνων, τη στρατιωτική θητεία, την 
καταναγκαστική εργασία ή κάποια άλλη παράνομη δραστηριότητα.   
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Ποινικός Κώδικας 
 
 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη επιβάλλεται για το αδίκημα της σεξουαλικής πράξης με 
ανήλικο ή της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Στην περίπτωση που το θύμα 
βρίσκεται υπό την επίβλεψη του θύτη ή γίνεται κατάχρηση της θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή 
επιρροής πάνω στο παιδί, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη. Όταν κατά τη 
διάπραξη του αδικήματος προκαλείται σοβαρή σωματική ζημιά στο θύμα, τότε η ποινή φυλάκισης 
αυξάνεται σε 5 έως 12 έτη και, σε περίπτωση που η διάπραξη του αδικήματος επιφέρει τον θάνατο 
στο θύμα, από 10 έως 18 έτη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον χειρίζεται φωτογραφικό, κινηματογραφικό, 
ηλεκτρονικό ή άλλο πορνογραφικό υλικό που προβάλλει ανήλικο. 
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• Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον παράγει, εισάγει, εξάγει, 
μεταφέρει, προσφέρει, δημοσιοποιεί, παρέχει, θέτει σε κυκλοφορία, πουλά ή προμηθεύεται 
πορνογραφικό υλικό που προβάλλει ανήλικο. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη επιβάλλεται σε όποιον προκαλεί τη συμμετοχή ανηλίκου σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή προωθεί τον ανήλικο να συμμετέχει σε αυτές. Η ποινή αυξάνεται σε 
φυλάκιση από 2 έως 6 έτη, όταν ο θύτης διαπράττει το εν λόγω αδίκημα ως μέλος οργανωμένης 
ομάδας ή όταν αποκομίζει κέρδη. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται για τη συμμετοχή σε πορνογραφική παράσταση με 
ανήλικο. 

• Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον προτείνει σε ανήλικο κάτω των 15 ετών 
συνάντηση με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικών πράξεων. 

• Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον  προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει 
χρηματική ανταμοιβή ή πλεονεκτήματα σε ένα παιδί ή σε άλλο άτομο για σεξουαλική επαφή ή άλλη 
άσεμνη πράξη με παιδί. Η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 
6 μήνες έως 5 έτη, όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών ή όταν ο δράστης έχει κακή πρόθεση, 
διαπράττει το αδίκημα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατ’ επανάληψη. 
 

 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
 

 • Ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη επιβάλλεται για βιασμό ανηλίκου (κάτω των 18 ετών). 

• Ποινή φυλάκισης έως 4 έτη επιβάλλεται σε όποιον καταχράται τη θέση του και παρασύρει σε 
σεξουαλική επαφή ή υποτάσσει σε μια τέτοια πράξη άτομο κάτω των 18 ετών, το οποίο βρίσκεται σε 
σχολείο ή άλλο ίδρυμα και υπόκειται στην εξουσία ή την επίβλεψη του δράστη ή άτομο κάτω των 18 
ετών που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. 

• Ποινή φυλάκισης από 4 μήνες έως 6 έτη επιβάλλεται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου κάτω 
των 16 ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, όταν ο δράστης είναι γονέας του ανηλίκου ή άτομο που ζει 
κάτω από την ίδια στέγη με τον ανήλικο και ο ανήλικος  έχει συμπληρώσει το 16ο  έτος της ηλικίας του 
αλλά όχι το 18ο. 

• Ποινή φυλάκισης από 1 έτος έως 10 έτη επιβάλλεται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου που έχει 
συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας του αλλά όχι το 18ο έτος και το αδίκημα προκαλεί σοβαρό 
τραυματισμό ή διαπράττεται με ιδιαίτερα ταπεινωτικό τρόπο, που είναι επιζήμιος για τον ανήλικο.  

• Ποινή φυλάκισης από 4 έως 12 έτη επιβάλλεται για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκου με σοβαρές συνέπειες τραυματισμού. 

• Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον υποσχόμενος ή έναντι αμοιβής 
παρακινεί άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών σε σεξουαλική επαφή ή εκτέλεση άλλης σεξουαλικής 
πράξης. 

• Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως 1 έτος επιβάλλεται σε όποιον προτείνει σε ανήλικο συνάντηση 
με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικών πράξεων ή την παραγωγή πορνογραφικού υλικού. 
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• Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη επιβάλλεται σε όποιον παρακολουθεί οργανωμένη 
παράσταση κατά τη οποία άτομο κάτω των 18 ετών ενεργεί με σεξουαλικά προσβλητικό τρόπο. 

• Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη επιβάλλεται σε όποιον επιδιώκοντας οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή 
για άλλο άτομο παρέχει δωμάτιο ή άλλες διευκολύνσεις ή παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, με σκοπό τη 
διάπραξη σεξουαλικών πράξεων με ανήλικο κάτω των 18 ετών. 

• Ποινή φυλάκισης από 4 μήνες έως 6 έτη επιβάλλεται για επιβαρυντική παρενόχληση ατόμου κάτω 
των 18 ετών, που διαπράττεται με οικονομικό όφελος και με ιδιαίτερα μεθοδικό τρόπο. 
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Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 

(ECPRD) αναφορικά με τo νομοθετικό πλαίσιο αδικημάτων που αφορούν τη 

σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και τις προβλεπόμενες ποινές 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές 

υποθέσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Οι ποινές που επιβλήθηκαν με 

δικαστικές αποφάσεις κρίθηκαν από μεγάλη μερίδα της κυπριακής κοινωνίας ως ανεπαρκείς 

να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και μη ανάλογες της σοβαρότητας των αδικημάτων και της 

σημασίας που δίνει η κοινωνία για τα συγκεκριμένα αδικήματα. 

Μέλος του κοινοβουλίου ζητά να ενημερωθεί για τις νομοθεσίες που ισχύουν και τις 

προβλεπόμενες ποινές που αφορούν αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε άλλα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.  

Ερώτηση: 

➢ Ποιες είναι οι νομοθεσίες που ισχύουν στη χώρα σας αναφορικά με τη σεξουαλική 

κακοποίηση ανηλίκων και ποιες ποινές επισύρουν τα σχετικά αδικήματα (παρακαλούμε 

να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει κατώτατη ποινή);  

 

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως το πιο πάνω ερώτημα απαντηθεί έως τις 10 

Μαρτίου 2021. 
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Μοντέλο απάντησης 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύουν οι ακόλουθες νομοθεσίες που αποσκοπούν στην 

καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.  

Τίτλος νόμου Αδικήματα/προβλεπόμενες ποινές 

Ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας Νόμος [N. 91(Ι)/2014]. 
 
 
 
 
 

➢ Άρθρο 6: Σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών 

Προβλέπονται διάφορες μορφές του 

αδικήματος που επισύρουν κατά ανώτατο όριο 

ποινές φυλάκισης 10 έως 25 ετών ή διά βίου 

φυλάκιση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος. 

➢ Άρθρο 7: Σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών 

Προβλέπονται διάφορες μορφές του 

αδικήματος που επισύρουν κατά ανώτατο όριο 

ποινές φυλάκισης 10 έως 25 ετών ή διά βίου 

φυλάκιση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος. 

➢ Άρθρο 8: Παιδική πορνογραφία 

Προβλέπονται διάφορες μορφές του 

αδικήματος που επισύρουν κατά ανώτατο όριο 

ποινές φυλάκισης 10 έως 20 ετών ή διά βίου 

φυλάκιση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος. 

➢ Άρθρο 9: Άγρα παιδιών για 

σεξουαλικούς σκοπούς 

Προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 10 έτη. 

➢ Άρθρο 10: Προβολή ευκαιριών 

κακοποίησης και σεξουαλικού 

τουρισμού εις βάρος παιδιών 

Προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 10 έτη. 

O περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης 
της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων 
και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 
2014 [Ν. 60(Ι)/2014]. 

➢ Άρθρο 11: Σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών 

Όποιος εμπορεύεται παιδί με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή εκπόρνευσή 
του είναι ένοχος κακουργήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης διά βίου. 
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