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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ  
ΝΟΜΟ 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
87(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης 
της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Πρόσωπων και της Προστασίας 
Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης 
Πρόσωπων και της Προστασίας Θυμάτων Νόμο του 2007 (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Καταπολέμησης της 
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας 
Θυμάτων Νόμος του 2007 και του 2012.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
   
  «(1) Εγκαθιδρύεται πολυθεματική συντονιστική ομάδα για 

την καταπολέμηση των αδικημάτων που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο, για την προστασία των θυμάτων και για τη 
λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, της οποίας 
προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής και η οποία απαρτίζεται 
από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

   
  (α) το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό 

του, 
    
  (β) τον Αρχηγό Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, 
    
  (γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης ή εκπρόσωπό του, 
    
  (δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

εκπρόσωπό του, 
    
  (ε) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του, 
    
  (στ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του, 
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  (ζ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή 
εκπρόσωπό του, 

    
  (η) το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή 
εκπρόσωπό του, 

    
  (θ) το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης, του Υπουργείου Εσωτερικών, ή 
εκπρόσωπό του, 

    
  (ι) το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ή εκπρόσωπό του, 

    
  (ια) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του, 
    
  (ιβ) εκπρόσωπο του Εθνικού Μηχανισμού για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας, 
    
  (ιγ) από εκπροσώπους μέχρι και τεσσάρων μη 

κυβερνητικών οργανισμών που καθορίζονται από τον 
Εθνικό Συντονιστή, ένας εκ των οποίων να ασχολείται 
απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα, η 
θητεία των οποίων είναι διάρκειας δύο (2) ετών: 

    
    Νοείται ότι, με τη λήξη της θητείας τους, ο 

Εθνικός Συντονιστής καθορίζει τους μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς που θα συμμετέχουν στην 
πολυθεματική συντονιστική ομάδα τα επόμενα δύο 
(2) έτη: 

    
    Νοείται περαιτέρω ότι, για τον καθορισμό των μη 

κυβερνητικών οργανισμών που συμμετέχουν στην 
πολυθεματική συντονιστική ομάδα, ο Εθνικός 
Συντονιστής λαμβάνει υπόψη τη δράση και το έργο 
τους∙ και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
  «(4) Ο Εθνικός Συντονιστής, όταν το κρίνει απαραίτητο, 

δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της πολυθεματικής 
συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και 
ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και 
άλλων οργανισμών ή φορέων.». 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.006-2012 
 
ΕΣΤ/ΜΑΧ 
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