
7/15/2020 33 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών σε 60 μέρες

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/978246/33-ypotheseis-kakopoiisis-paidion-se-60-meres 1/2

33 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών σε 60 μέρες

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιουλίου 2020, 9:40 πμ

 

Σοκάρουν και ταυτόχρονα προκαλούν έντονη ανησυχία οι αριθμοί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που έφθασαν

ενώπιον των Αρχών το πρώτο εξάμηνο του 2020 αφού μέχρι στιγμής καταγράφηκαν 104 υποθέσεις σεξουαλικής

κακοποίησης παιδιών στις οποίες εμπλέκονται 125 πρόσωπα. Στο μέτωπο της παιδικής πορνογραφίας, οι Αρχές μέχρι

και την 14η Ιουλίου κατέγραψαν 110 υποθέσεις οι οποίες εξετάστηκαν από το Γραφείο Καταπολέμησης Εγκλήματος.

 Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι και την 29η Ιουνίου καταγγέλθηκαν 33 υποθέσεις ανά το

παγκύπριο οι οποίες διερευνώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας η οποία χειρίζεται θέματα κακοποίησης

ανηλίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις 33 υποθέσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο δίμηνο, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, εναντίον

των οποίων αρχικά εκδόθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης.

Στη συνέχεια οι πέντε παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου και ένας σε Επαρχιακό

Δικαστήριο. Την ίδια ώρα το δικαστήριο εξέδωσε τρία διατάγματα αποκλεισμού θυτών από ανήλικους που εμπλέκονται στις

πιο πάνω υποθέσεις.

Πρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται από την Αστυνομία, τέσσερις υποθέσεις οι οποίες οδηγήθηκαν

ενώπιον δικαστηρίου, συνεπεία των ενεργειών της ειδικής ανακριτικής ομάδας έλαβαν ποινές πολυετούς φυλάκισης των

κατηγορουμένων, σε 7, 9, 14 και 27 χρόνια αντίστοιχα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα αδικήματα που αφορούν
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κακοποίηση παιδιών, σε περίπτωση καταδίκης των κατηγορουμένων, προβλέπονται αυστηρές ποινές, μέχρι και ισόβια

κάθειρξη.

Η Ειδική Ανακριτική Ομάδα η οποία χειρίζεται αυτής της φύσεως υποθέσεις, συστάθηκε το 2017 και αποτελείται από

ανακριτές ειδικούς σε θέματα χειρισμού ανηλίκων και λήψης οπτικογραφημένων καταθέσεων.  Παράλληλα, η ειδική

ανακριτική ομάδα, επιβλέπει της υποθέσεις που αφορούν ελλείποντα πρόσωπα σε συνεργασία με τα μέλη των Επαρχιακών

Τμημάτων Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

  Μυρτώ Ζουμίδου    


