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Ο περί Πολιηικής Δικονομίας (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη 
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 62(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΟΜΟ 
 

          Η Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ψεθίδεη ωο αθνινύζωο: 
 

πλνπηηθόο  
ηίηινο . 
Κεθ. 6. 

11 ηνπ 1965 
161 ηνπ 1989 
228 ηνπ 1989 

51(Ι) ηνπ 1999 
134(Ι) ηνπ 1999 

58(Ι) ηνπ 2003 
66(Ι) ηνπ 2004 

138(Ι) ηνπ 2006. 
 

1.  Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη ωο ν  πεξί Πνιηηηθήο  Γηθνλνκίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 

2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νόκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ωο 
«ν βαζηθόο λόκνο»). 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 55 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2. Σν άξζξν 55 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζε απηό ηεο ιέμεο “έμη” 

(πξώηε γξακκή) από ηε ιέμε “δέθα”. 

   

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 56 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζε απηό 

ηεο ιέμεο “δύν” (ηξίηε γξακκή) από ηε ιέμε “δέθα”. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 63(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί Αηόμων με Αναπηρίες (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη 
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 63(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ ΝΟΜΟ 
 

                                         Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
   
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
127(Ι) ηνπ 2000 

57(Ι) ηνπ 2004 
72(Ι) ηνπ 2007 

102(Ι) ηνπ 2007. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο Νόκνπο ηνπ 2000 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2007 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο 
ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο Νόκνη ηνπ 2000 έσο 2014. 
 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 
2.  Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαγηόηηηινπ απηνύ κε ηνλ αθόινπζν λέν πιαγηόηηηιν: 
 
      «Αξρή ηεο εύινγεο πξνζαξκνγήο θαη αδηθήκαηα.»˙ 

  
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) απηνύ κε ηα αθόινπζα λέα εδάθηα (1) θαη (2), 

αληίζηνηρα: 
  
 «(1) Οη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 8 εθαξκόδνληαη κε ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη παξέρεηαη εύινγε πξνζαξκνγή ζην κέγηζην ησλ 
δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

  
 (2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ απηνύ, «εύινγε πξνζαξκνγή» ζεκαίλεη ηηο αλαγθαίεο θαη 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ δελ επηβάιινπλ δπζαλάινγε ή αδηθαηνιόγεηε 
επηβάξπλζε, όπνπ είλαη αλαγθαίν ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ζε άηνκα κε 
αλαπεξίεο ε απόιαπζε ή ε άζθεζε ζε ίζε βάζε κε άιινπο, όισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ: 

  
      Ννείηαη όηη ε επηβάξπλζε δελ είλαη δπζαλάινγε όηαλ αληηζηαζκίδεηαη επαξθώο κε κέηξα 

ιακβαλόκελα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο ππέξ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.»˙ θαη 
  
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ην εδάθην (3) απηνύ ησλ ιέμεσλ «εύινγα κέηξα εθαξκνγήο» (έθηε 

γξακκή) κε ηε θξάζε «ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη παξέρεηαη εύινγε 
πξνζαξκνγή». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 9Γ 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 
 

3. Σν άξζξν 9Γ ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή από απηό ησλ ιέμεσλ «ζηελ 

απαζρόιεζε» (δεύηεξε γξακκή).   
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 64(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη 
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 64(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΔΙ ΣΟN ΠΔΡΙ NOMIKH ΑΡΩΓΗ ΝΟΜΟ 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L101,  
15.4.2011, ζ. 1. 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ άξζξνπ 
15, ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ»,  θαη 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
Σεο Δ.Δ. L348, 
24.12.2008,  
ζ. 98. 

Γηα ζθνπνύο νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ παξάγξαθν (4) ηνπ άξζξνπ 13 ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε 
κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλόκσλ δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ»,  

  
  Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 

165(Ι) ηνπ 2002 
22(Ι) ηνπ 2005 
77(Ι) ηνπ 2005 
43(Ι) ηνπ 2006 

132(Ι) ηνπ 2009 
172(Ι) ηνπ 2011 

8(Ι) ηνπ 2012. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ννκηθήο Αξσγήο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 
θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νόκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2012 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο 
νη πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νόκνη ηνπ 2002 κέρξη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηό ηεο θξάζεο «ζηα 
άξζξα 4, 5, 6, 6Α, 6Β θαη 6Γ» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε «ζηα άξζξα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 
6Γ θαη 6Γ». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 6Γ 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3.  Η παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6Γ ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ζ’ απηή ησλ ιέμεσλ «ην Γηεπζπληή» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο «ηνλ 
Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ». 

  
Πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 6Γ ζην 
βαζηθό λόκν.  

4. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 6Γ απηνύ, ηνπ 
αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 6Γ:  
 

   
 «Ννκηθή 

αξσγή ζε 
ζύκαηα 
εκπνξίαο 
αλζξώπσλ. 
60(Ι) ηνπ 2014. 

6Γ.(1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ νη όξνη  «αζπλόδεπηνο αλήιηθνο», 
«εκπνξία πξνζώπσλ», «ζύκα» θαη «παηδί» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε 
απηνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζώπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νόκνπ, 
όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 
(2)(α) Παξέρεηαη δσξεάλ λνκηθή αξσγή ζε πξόζσπν πνπ είλαη ζύκα εκπνξίαο 

πξνζώπσλ, ζε δηαδηθαζία ελώπηνλ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ απαίηεζε 
απνδεκίσζεο δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο 
θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζώπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νόκνπ, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 
(β) Παξέρεηαη δσξεάλ λνκηθή αξσγή ζε παηδί πνπ είλαη ζύκα εκπνξίαο 

πξνζώπσλ, ζε δηαδηθαζία ελώπηνλ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ απαίηεζε 
απνδεκίσζεο δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο 
θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζώπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νόκνπ, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

5. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ζηα άξζξα 4,5,6Α (4), 6Β θαη 6Γ» (δεύηεξε γξακκή) 
κε ηε θξάζε «ζηα άξζξα 4, 5, 6Α(4), 6Β, 6Γ θαη 6Γ»

.
  

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ πξώηε επηθύιαμε απηνύ, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 6Β ή 6Γ» (δεύηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη εμαηξνπκέλνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
πνπ εμέδσζε πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην άξζξν 6Γ,»

.
 

   
 (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ πξώηε επηθύιαμε απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο 

επηθύιαμεο: 
   
      Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, εάλ ν αηηεηήο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 

(β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6Γ, ην Γηθαζηήξην εθδίδεη θαηά θαλόλα πηζηνπνηεηηθό, 
εθηόο αλ ηθαλνπνηεζεί όηη ν αηηεηήο έρεη επαξθείο νηθνλνκηθνύο πόξνπο:»

.
 θαη 

   
 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ ηειεπηαία επηθύιαμε απηνύ, ηεο θξάζεο «Ννείηαη 

πεξαηηέξσ» κε ηε θξάζε «Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ». 
   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

6.  Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (1) 
απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο πξόηαζεο: 

  «ε πεξίπησζε αζπλόδεπηνπ αλήιηθνπ πνπ αηηείηαη λνκηθή αξσγή ζύκθσλα κε ην άξζξν 6Γ, ην 
δηθαζηήξην θαιεί ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο λα ππνβάινπλ ηελ πξναλαθεξόκελε 
δήισζε.».  

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 
 

7. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
θξάζεο «από έμη βαζηθά κέξε, αληίζηνηρα κε ηα άξζξα 4, 5, 6, 6Α, 6Β θαη 6Γ.» (ηξίηε θαη ηέηαξηε 
γξακκή) κε ηε θξάζε «από επηά βαζηθά κέξε, αληίζηνηρα κε ηα άξζξα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ θαη 6Γ.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 65(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί Επιηροπής Κεθαλαιαγοράς Κύπροσ (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην 
Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 65(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  

ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2009 ΚΑΙ 2012 
 

 Γηα ζθνπνύο, κεηαμύ άιισλ, απνηειεζκαηηθόηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηίηιν – 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ:  L. 302, 
17.11.2009,  
ζ. 1∙ 
L 350, 
29.12.2009,  
ζ. 59. 

(α) «Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009 γηα ηνπο νξγαληζκνύο αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλόηεηαο», όπσο δηνξζώζεθε, 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ:  L. 86, 
24.3.2012, ζ. 1. 

 
(β) «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 236/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηηο αλνηθηέο πσιήζεηο θαη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ ζπκβνιαίσλ 
αληαιιαγήο πηζησηηθήο αζέηεζεο»,  

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L. 201, 
27.7.2012, ζ. 1. 

 
(γ) «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 4εο Ινπιίνπ 2012 γηα ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, ηνπο θεληξηθνύο 
αληηζπκβαιινκέλνπο θαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ζπλαιιαγώλ», 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L. 115, 
25.4.2013, ζ. 1. 

 
(δ) «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ»,  

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L. 115, 
25.4.2013,  
ζ. 18. 
 

 
(ε) «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 346/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 γηα ηα επξσπατθά ηακεία θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο», θαη 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L.176, 
27.6.2013, ζ. 1 

(ζη)  «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26

εο
 Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά 

ηδξύκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 
648/2012», 

 
 

             Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

73(Ι) ηνπ 2009 
5(I) ηνπ 2012. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Πξώην (Ι): 
31.7.2009. 
 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ 

(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Νόκνπο ηνπ 2009 θαη 2012 όπσο δηνξζώζεθαλ (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη 
καδί σο νη πεξί Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Νόκνη ηνπ 2009 έσο 2014. 
 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.   Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
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(α)  Με ηελ αλαξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνύ, ζε εδάθην (1)∙ 
 

  (β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην λέν εδάθην (1), ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «θείκελε 
λνκνζεζία» κε ηνλ αθόινπζν λέν νξηζκό: 

 
  ««θείκελε λνκνζεζία» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα: 

  (α) ηνπο λόκνπο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ αθνξνύλ ή εθδίδνληαη από ην 
Υξεκαηηζηήξην ή από άιιε ξπζκηδόκελε αγνξά ή από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
αθνξνύλ γεληθά ηελ θεθαιαηαγνξά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθόινπζσλ 
λόκσλ θαη ησλ θαλνληζηηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ή ηζρύνπλ 
δπλάκεη απηώλ: 

   

   116(Ι) ηνπ 2005 
191(Ι) ηνπ 2007 
142(Ι) ηνπ 2012 
61 (Ι) ηνπ 2013. 

 
78(Ι) ηνπ 2012. 

 
 

188(Ι) ηνπ 2007 
58(Ι) ηνπ 2010 
80(Ι) ηνπ 2012 

192(Ι) ηνπ 2012 
101 ηνπ 2013. 

 
16(ΙΙΙ) ηνπ 1993. 

 
 

27(Ι) ηνπ 1996 
62(Ι) ηνπ 2001 

121(Ι) ηνπ 2001 
136(Ι) ηνπ 2002 

43(Ι) ηνπ 2003 
8(Ι) ηνπ 2005 

92(Ι) ηνπ 2006 
100(Ι) ηνπ 2008 

55(Ι) ηνπ 2009 
91(Ι) ηνπ 2009 

100(Ι) ηνπ 2010 
133(Ι) ηνπ 2011. 

 
144(Ι) ηνπ 2007 
106(Ι) ηνπ 2009 
141(Ι) ηνπ 2012 

154(Ι) ηνπ 2012. 
 

114(Ι) ηνπ 2005 
144(Ι) ηνπ 2012 
63(Ι) ηνπ 2013. 

 
14(Ι) ηνπ 1993 
32(Ι) ηνπ 1993 
91(Ι) ηνπ 1994 
45(Ι) ηνπ 1995 
74(Ι) ηνπ 1995 
50(Ι) ηνπ 1996 
16(Ι) ηνπ 1997 
62(Ι) ηνπ 1997 
71(Ι) ηνπ 1997 
83(Ι) ηνπ 1997 
29(Ι) ηνπ 1998 

137(Ι) ηνπ 1999 
19(Ι) ηνπ 2000 
20(Ι) ηνπ 2000 
39(Ι) ηνπ 2000 

(i) ηνλ πεξί ησλ Πξάμεσλ Πξνζώπσλ πνπ Καηέρνπλ 
Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγώγεζεο 
ηεο Αγνξάο (Καηάρξεζε Αγνξάο) Νόκν, 
 
 

(ii) ηνλ πεξί ησλ Αλνηθηνύ Σύπνπ Οξγαληζκώλ πιινγηθώλ 
Δπελδύζεσλ Νόκν, 

 
(iii) ηνλ πεξί ηεο Παξεκπόδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκν-

πνίεζεο Δζόδσλ από Παξάλνκεο Γξαζηεξηόηεηεο Νόκν, 
 

 
 

 
(iv) ηνλ Κπξσηηθό ηεο ύκβαζεο γηα ηνπο έρνληεο πξνλνκηαθή 

πξόζβαζε ζηελ πιεξνθόξεζε Νόκν, 
 

(v) ηνλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό 
Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ) Νόκν, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vi) ηνλ πεξί Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδόκελσλ Αγνξώλ Νόκν, 
 
 

 
(vii) ηνλ πεξί Γεκόζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ 

Νόκν, 
 
 
 
(viii) ηνλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκν, 
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42(Ι) ηνπ 2000 
50(Ι) ηνπ 2000 

136(Ι) ηνπ 2000 
137(Ι) ηνπ 2000 
141(Ι) ηνπ 2000 
142(Ι) ηνπ 2000 
175(Ι) ηνπ 2000 

9(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2001 
43(Ι) ηνπ 2001 
66(Ι) ηνπ 2001 
79(Ι) ηνπ 2001 
80(Ι) ηνπ 2001 
81(Ι) ηνπ 2001 
82(Ι) ηνπ 2001 

105(Ι) ηνπ 2001 
119(Ι) ηνπ 2001 
120(Ι) ηνπ 2001 

1(Ι) ηνπ 2002 
87(Ι) ηνπ 2002 

147(Ι) ηνπ 2002 
162(Ι) ηνπ 2002 
184(Ι) ηνπ 2003 
164(Ι) ηνπ 2004 
205(Ι) ηνπ 2004 

43(Ι) ηνπ 2005 
99(Ι) ηνπ 2005 

115(Ι) ηνπ 2005 
93(Ι) ηνπ 2006 
28(Ι) ηνπ 2007 
56(Ι) ηνπ 2009 
90(Ι) ηνπ 2009 

171(Ι) ηνπ 2012. 
 

41(Ι) ηνπ 2007 
47(Ι) ηνπ 2009. 

 
196(Ι) ηνπ 2012 

109(Ι) ηνπ 2013. 
 

56(Ι) ηνπ 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ix) ηνλ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νόκν, 
 
 
(x) ηνλ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη πλαθώλ Θεκάησλ Νόκν, 
 
(xi) ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ 

Δπελδύζεσλ Νόκν, 
 
(xii) νπνηνδήπνηε άιιν λόκν βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαηίζεληαη 

εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ζηελ Δπηηξνπή. 
 

   (β) Σηο αθόινπζεο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

     

    (i) ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009 γηα 
ηνπο νξγαληζκνύο αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο, όπσο 
δηνξζώζεθε, 
 

(ii) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 236/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηηο αλνηθηέο 
πσιήζεηο θαη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο 
πηζησηηθήο αζέηεζεο, 

(iii) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ινπιίνπ 2012 γηα ηα 
εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, ηνπο θεληξηθνύο 
αληηζπκβαιινκέλνπο θαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ζπλαιιαγώλ, 
 

(iv) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο 
επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ, 
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(v) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 346/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 γηα ηα επξσπατθά 
ηακεία θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

 
(vi) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 
πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη επηρεηξήζεηο 
επελδύζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 
648/2012, 

 
(vii) νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνύ∙»∙ 
    

  (γ)  κε ηελ πξνζζήθε, ζην λέν εδάθην (1) θαη ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ 
αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ: 

   ««γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη ηε γλσζηνπνίεζε, ηελ νπνία εθδίδεη ν 
Τπνπξγόο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 56Α∙»∙ 

   

  (δ)  κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην λέν εδάθην (1), ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

   «(2) ηνλ παξόληα Νόκν θαη ζηηο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ, αλαθνξά ζε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, όπσο Οδεγία, Καλνληζκόο ή Απόθαζε, ζεκαίλεη ηελ ελ ιόγσ 
πξάμε όπσο εθάζηνηε δηνξζώλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.». 

  

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 25 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (ηδ) απηνύ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο (πέκπηε 
γξακκή) κε άλσ ηειεία∙ 

 
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (ηε) απηνύ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε άλσ 

ηειεία (πέκπηε γξακκή)∙ 
 

  (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ηε) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 

   «(ηε) λα ελεξγεί σο αξκόδηα αξρή γηα ζθνπνύο ησλ αθόινπζσλ πξάμεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αζθώληαο πξνο ηνύην ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο 
πνπ ηεο παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ε θείκελε λνκνζεζία: 

     

    (i) ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009 γηα 
ηνπο νξγαληζκνύο αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο, όπσο 
δηνξζώζεθε, 
 

(ii) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 236/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηηο 
αλνηθηέο πσιήζεηο θαη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ ζπκβνιαίσλ 
αληαιιαγήο πηζησηηθήο αζέηεζεο, 

 

(iii) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ινπιίνπ 2012 γηα ηα 
εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, ηνπο θεληξηθνύο 
αληηζπκβαιινκέλνπο θαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ζπλαιιαγώλ, 

(iv) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Απξηιίνπ 2013 
ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ, 
 

(v) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 346/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Απξηιίνπ 2013 γηα ηα 
επξσπατθά ηακεία θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

 
 
 



433 
 

(vi) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά 

κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα 
θαη επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012, 

 

(vii) νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  πνπ 
παξαηίζεηαη ζε γλσζηνπνίεζε.». 

 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 25Α. 

4. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 25, ηνπ αθόινπζνπ 

λένπ άξζξνπ: 

 «Δρέγγπα 
πξνζηαζίαο 
ησλ 
επελδπηώλ.  

25Α.-(1) Πξόζσπν, πνπ ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο, έρεη ππνρξέσζε 
λα ελεξγεί θαηά ηξόπν πνπ λα παξέρεη όια ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ επελδπηώλ. 

    (2) Η Δπηηξνπή έρεη ηελ εμνπζία λα δηελεξγεί έξεπλεο ή θαη ειέγρνπο γηα ζθν-
πνύο ζπκκόξθσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εδαθίνπ (1).». 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 37 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 
5.    Σν άξζξν 37 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:  

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνύ, ηεο θξάζεο «ε πεξίπησζε παξάβαζεο 
ηνπ παξόληνο Μέξνπο» (πξώηε γξακκή) κε ηε θξάζε «Υσξίο επεξεαζκό ηνπ 
εδαθίνπ (1)»∙ 

   

  (β) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (3) απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3Α): 
 

   «(3Α) Αλεμάξηεηα από ηα εδάθηα (1), (2) θαη (3), ε Δπηηξνπή δελ επηβάιιεη ζε 
νπνηνδήπνηε πξόζσπν δηνηθεηηθό πξόζηηκν βάζεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, αλ ζην 
ίδην πξόζσπν ήδε επηβιήζεθε δηνηθεηηθό πξόζηηκν από ηελ Δπηηξνπή ή άιιε 
αξρή, ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα παξάβαζε θαη ηα ίδηα γεγνλόηα πνπ ηε 
ζηνηρεηνζεηνύλ.». 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ 
 κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 56Α.    

6.   Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 56 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ: 
 
 
 

 
 

«Έθδνζε 
γλσζηνπνίεζεο 
Τπνπξγνύ. 

56Α. Ο Τπνπξγόο δύλαηαη λα εθδίδεη γλσζηνπνίεζε, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία λα νξίδεη θαη 
εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα ελεξγεί σο ε αξκόδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή 
νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 66(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί ηης Κενηρικής Τράπεζας ηης Κύπροσ (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη 
ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 66(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
 ΔΔ: C 41, 
14.2.2012,  
ζ. 1. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «ύζηαζε ηνπ 
Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ 
καθξνπξνιεπηηθή αξκνδηόηεηα ησλ εζληθώλ αξρώλ (ΔΚ/2011/3)», 

             Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

138(I) ηνπ 2002 
166(I) ηνπ 2003 
  34(Η) ηνπ 2007 

86(Η) ηνπ 2013 
103(Η) ηνπ 2013. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ 

(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκνη ηνπ 2002 έσο 
2014. 

  
Σξνπνπνίεζε   
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

2.  Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο:  

   
  

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 331, 
15.12.2010,  
ζ. 1. 

«“Δπξσπατθό πκβνύιην πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ” ζεκαίλεη ην 
πκβνύιην πνπ έρεη ηδξπζεί δηά ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
κε ηίηιν  «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1092/2010 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά 
κε ηε καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζύζηαζε Δπξσπατθνύ 
πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ»· 

   
  “θξάηνο κέινο” ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

άιιν θξάηνο πνπ είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ 
Δπξσπατθό Οηθνλνκηθό Υώξν, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην Οπόξην ζηηο 
2 Μαΐνπ 1992, θαη πξνζαξκόζηεθε από ην Πξσηόθνιιν ην νπνίν 
ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ηελ 17ε Μαΐνπ 1993, σο ε πκθσλία 
απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

   
  “ζπζηεκηθόο θίλδπλνο” ζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν απνδηνξγάλσζεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ελ δπλάκεη ζνβαξέο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία·  

   
  “ηξίηε ρώξα” ζεκαίλεη θξάηνο άιιν από θξάηνο κέινο· 
   
  “ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα” ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πηζησηηθό 

ίδξπκα, ρξεκαηννηθνλνκηθό όκηιν εηεξνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ίδξπκα πιεξσκώλ, ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο, αζθαιηζηηθή 
επηρείξεζε, αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αζθαιηζηηθό κεζνιαβεηή, 
ίδξπκα επαγγεικαηηθώλ ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ, επηρείξεζε 
παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ή νξγαληζκό ζπιινγηθώλ 
επελδύζεσλ ή άιιν ίδξπκα, επηρείξεζε ή νληόηεηα κε θύξηα 
δξαζηεξηόηεηα παξόκνηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηε 
Γεκνθξαηία θαη έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο από αξκόδηα αξρή ζηε 
Γεκνθξαηία ή πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία·  

   
  “ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα” ζεκαίλεη όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξύκαηα, ηηο αγνξέο, ηα πξντόληα θαη ηηο ππνδνκέο ησλ  αγνξώλ.». 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

3. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 
(α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνύ, κε άλσ 

ηειεία
.
 Καη 

 
(β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ε) κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 
 

 «(ε) ε καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, κε 
απώηεξν ζηόρν ηε ζπκβνιή ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ κε 
ηελ πξνζζήθε λένπ 
Μέξνπο VIIIΑ. 

4.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 47, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ Μέξνπο: 

   
 «ΜΔΡΟ VIIΗΑ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 
   
 Μαθξνπξνιεπηηθή 

Αξρή. 
47Α.-(1) Απώηεξνο ζηόρνο ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επίβιεςεο ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε  ζπκβνιή ζηε δηαθύιαμε 
ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο σο 
ζπλόινπ, κεηαμύ άιισλ, εληζρύνληαο ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κεηώλνληαο ηε ζπζζώξεπζε 
ησλ ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηόλ ηε 
δηαξθή ζπκβνιή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε

. 
γηα ηελ άζθεζε ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επίβιεςεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, ε Σξάπεδα -  
    
   (α) αλαγλσξίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ζηαζεξόηεηα∙ θαη 

    
   (β)  εθαξκόδεη πνιηηηθέο γηα απνηξνπή ή πεξηνξηζκό ησλ 

ελ ιόγσ θηλδύλσλ πξνο επίηεπμε ηνπ απώηεξνπ 
ζηόρνπ ηεο. 

   
       (2)  Ζ Σξάπεδα αζθεί καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή είηε κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία είηε θαη’ εθαξκνγή ζπζηάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 
πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ είηε θαη’ εθαξκνγή ζπζηάζεσλ ή 
απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή άιισλ 
αξκόδησλ αξρώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζύκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

   
       (3) Ζ Σξάπεδα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6, 
ζπλεξγάδεηαη κε αξκόδηεο αξρέο ζηε Γεκνθξαηία ησλ νπνίσλ νη 
ελέξγεηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ζηαζεξόηεηα, ρσξίο επεξεαζκό ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε νηθείνπο λόκνπο. 

   
       (4) Ζ Σξάπεδα δύλαηαη λα αλαζέηεη ή θαη λα αλαπηύζζεη, ζε 

ζπλεξγαζία ή ζε ζπληνληζκό κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ζηε 
Γεκνθξαηία, ηηο κεζόδνπο επηηήξεζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ θαη δνκώλ πνπ είλαη ζπζηεκηθά 
ζεκαληηθέο γηα ηε Γεκνθξαηία, θαη λα θαζνξίδεη ή λα πξνβαίλεη ζε 
ζπζηάζεηο όζνλ αθνξά ηελ νξηνζέηεζε ησλ θαλνληζηηθώλ 
ξπζκίζεσλ γηα ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα.  

   
       (5)  Ζ Σξάπεδα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6, 
ζπλεξγάδεηαη θαη αληαιιάζζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο κε αξκόδηεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ 
Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ, θαη, όηαλ απαηηείηαη, 
κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζε θξάηε κέιε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνπξνιεπηηθώλ αξρώλ άιισλ 
θξαηώλ κειώλ ή κε αξκόδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξώλ, δηαζθαιίδνληαο 
ηελ εκπηζηεπηηθόηεηά ηνπο. 
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       (6) Ζ Σξάπεδα δύλαηαη λα αλαπηύζζεη θαη λα εθαξκόδεη 
θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 
είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαη’ εθαξκνγή ζπζηάζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ, είηε θαη’ εθαξκνγή 
ζπζηάζεσλ ή απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή 
άιισλ αξκόδησλ αξρώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζύκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

   
       (7) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5Α θαη ησλ θαλόλσλ 

πνπ εθάζηνηε ηζρύνπλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο 
Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ, ε  Σξάπεδα δύλαηαη λα εθδίδεη εηδηθέο ή 
γεληθέο νδεγίεο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο σο ζύλνιν ή αλά νκάδα ή αλά 
ρξεκαηννηθνλνκηθό ίδξπκα, επηρείξεζε ή νληόηεηα, ηηο νπνίεο 
δεκνζηεύεη όπσο ε ίδηα ε Σξάπεδα ήζειε θξίλεη αλαγθαίν.  

   
       (8) Ζ Σξάπεδα δεκνζηνπνηεί νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο 

καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αηηηνινγηθή ηνπο βάζε έγθαηξα, 
εθηόο αλ απηό δεκηνπξγεί θηλδύλνπο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ζηαζεξόηεηα θαη θαζνξίδεη θαη δεκνζηνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο 
καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο. 

   
       (9) Ζ Σξάπεδα δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκόζηεο θαη κε 

δεκόζηεο δειώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζπζηεκηθό θίλδπλν.  
   
       (10)   Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (8), ε Σξάπεδα 

ελεκεξώλεη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα νπνηεζδήπνηε 
απνθάζεηο καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αηηηνινγηθή ηνπο 
βάζε, έγθαηξα, θαζώο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο καθξνπξνιεπηηθήο 
πνιηηηθήο πνπ ε Σξάπεδα θαζνξίδεη

.
 ε Σξάπεδα θαηαζέηεη θαη’ έηνο, 

έθζεζε γηα ηε καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ. 

   
       (11) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν, ην νπνίν είλαη ζύκβνπινο ή 

ιεηηνπξγόο ηεο Σξάπεδαο, δελ ππέρεη επζύλεο ζε πεξίπησζε 
αξσγήο, αίηεζεο ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα απνδεκηώζεηο 
ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ θαη επζπλώλ ηεο Σξάπεδαο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 
(ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ή δπλάκεη νπνησλδήπνηε εηδηθώλ ή 
γεληθώλ νδεγηώλ ή θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 47Α, εθηόο αλ απνδεηρζεί όηη ε 
πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ είλαη θαιή ηε πίζηεη ή είλαη απνηέιεζκα 
ζνβαξήο ακέιεηαο.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 67(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί ηης Διαδικαζίας Αναγνώριζης και Εκηέλεζης Αποθάζεων Κραηών Μελών ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 
οι οποίες Επιβάλλοσν Ποινές Σηερηηικές ηης Ελεσθερίας ή Μέηρα Σηερηηικά ηης Ελεσθερίας Νόμος ηοσ 2014 
εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ 
Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 67(Ι) ηνπ 2014 

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΡΑΣΩΝ 

ΜΔΛΩΝ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δ ΠΟΙΝΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ ΟΙ ΟΠΟΙΔ ΔΠΙΒΑΛΛΟΤΝ ΠΟΙΝΔ ΣΔΡΗΣΙΚΔ 

ΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ Ή ΜΔΣΡΑ ΣΔΡΗΣΙΚΑ ΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο κε ηίηιν:  
  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 327 
5.12.2008 
ζ. 27. 
 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L81 
27.03.2009 
ζ. 24. 

«Aπφθαζε–Πιαίζην 2008/909/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζε πνηληθέο απνθάζεηο νη νπνίεο επηβάιινπλ 
πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξα ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο, γηα ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζήο 
ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 
2009/299/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ-
πιαηζίσλ 2002/584/ΓΔΤ, 2005/214/ΓΔΤ, 2006/783/ΓΔΤ, 2008/909/ΓΔΤ θαη 2008/947/ΓΔΤ θαη ηελ 
θαηνρχξσζε, δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
εξήκελ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε, 

          Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
   
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο 

Απνθάζεσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίεο Δπηβάιινπλ Πνηλέο ηεξεηηθέο ηεο 
Διεπζεξίαο ή Μέηξα ηεξεηηθά ηεο Διεπζεξίαο  Νφκνο ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.  ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη άιιε έλλνηα-  

  
 «αξκφδηα αξρή έθδνζεο» ζεκαίλεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ αξρή έθδνζεο θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηε Γεκνθξαηία∙  
 
«αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο» ζεκαίλεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ αξρή εθηέιεζεο θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηε Γεκνθξαηία∙ 
 
«Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν» ζεκαίλεη ην δίθηπν εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθε δπλάκεη ηεο Κνηλήο Γξάζεο 98/428/ΓΔΤ ηεο 29εο Ινπλίνπ 1998 γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο˙    

  
 «θαηαδηθαζηηθή απφθαζε» ζεκαίλεη ακεηάθιεηε απφθαζε ή δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πνηλή ελαληίνλ θπζηθνχ πξνζψπνπ˙ 
  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙  
  
 «Κεληξηθή Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 
  
 «θξάηνο έθδνζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νπνίν εθδφζεθε ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε· 
  
 «θξάηνο εθηέιεζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νπνίν δηαβηβάδεηαη ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί θαη λα εθηειεζηεί˙ 
  
 «πηζηνπνηεηηθφ» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ˙ 
  
 «πνηλή» ζεκαίλεη ηελ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή ην νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν, ηα νπνία επεβιήζεζαλ απφ δηθαζηήξην ζηα πιαίζηα πνηληθήο 
δηαδηθαζίαο επί πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

  
Πεδίν 
εθαξκνγήο. 

3. Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εθηέιεζε πνηλψλ, λννπκέλνπ φηη ν θαηάδηθνο επξίζθεηαη 
ζην θξάηνο έθδνζεο ή ζην θξάηνο εθηέιεζεο. 
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Αξκφδηεο αξρέο 
έθδνζεο θαη 
εθηέιεζεο 
θαηαδηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ. 

4.-(1) Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηε Γεκνθξαηία είλαη ην 

θαθνπξγηνδηθείν ή ην επαξρηαθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

   (2) Αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ζηε Γεκνθξαηία αλαθνξηθά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε άιινπ θξάηνπο 
κέινπο είλαη ην επαξρηαθφ δηθαζηήξην, ζηελ θαηά ηφπν δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ πξφζσπν, ην νπνίν 
θαηαδηθάζζεθε δπλάκεη απφθαζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ: 

  
         Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δε δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία, αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο 

είλαη ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο. 
  
Κεληξηθή Αξρή. 5. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, σο Κεληξηθή Αξρή, επηθνπξεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο θαηά ηε δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη 
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο επίζεκεο αιιεινγξαθίαο. 

  
Γηαβίβαζε ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο  
θαη ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ. 
Πξψην 
Παξάξηεκα. 

6.-(1) Καηαδηθαζηηθή απφθαζε ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν απηήο, ζπλνδεπφκελε απφ 

πηζηνπνηεηηθφ, φπσο απηφ εθηίζεηαη ζην Πξψην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δηαβηβάδεηαη ζην 
θξάηνο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο, εάλ ην θξάηνο εθηέιεζεο ην δεηήζεη, κε 
νπνηνδήπνηε αζθαιή έγγξαθν ηξφπν θαη ππφ ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο λα 
δηαπηζηψζεη ηε γλεζηφηεηά ηνπ. Σν πξσηφηππν ηεο απφθαζεο ή ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ 
απηήο, θαζψο επίζεο θαη πξσηφηππν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απνζηέιινληαη ζην θξάηνο εθηέιεζεο. 

  
     (2) Σν πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) πηζηνπνηεηηθφ δηαηππψλεηαη ζε επίζεκε γιψζζα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αγγιηθή θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηεο αξκφδηαο αξρήο έθδνζεο, ε νπνία 
βεβαηψλεη ην αιεζέο θαη αθξηβέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

  
    (3) Η Γεκνθξαηία, σο θξάηνο εθηέιεζεο, δχλαηαη λα δεηά φπσο ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή 

νπζηψδε ηκήκαηά ηεο ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εθφζνλ 
ζεσξεί ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλεπαξθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

  
    (4) Η πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ άξζξν δηαβίβαζε δε δχλαηαη λα δηελεξγεζεί ζε πεξίπησζε 

πνπ ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο έρεη ήδε δηελεξγήζεη ηελ ελ ιφγσ δηαβίβαζε ζε άιιν θξάηνο  κέινο. 
  
    (5) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο  δελ είλαη γλσζηή ζηελ αξκφδηα 

αξρή έθδνζεο, ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο, κέζσ ηεο Κεληξηθήο Αξρήο, επηδηψθεη κε φια ηα 
απαξαίηεηα κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ, 
λα ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο πξνο εμαθξίβσζε  ηεο αξκφδηαο αξρήο εθηέιεζεο. 

  
Πξνυπνζέζεηο 
γηα ηε 
δηαβίβαζε 
θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο ζην 
θξάηνο 
εθηέιεζεο. 

7.-(1) Δθφζνλ ην πξφζσπν πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί επξίζθεηαη ζην θξάηνο έθδνζεο ή ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο θαη λννπκέλνπ φηη έρεη ζπλαηλέζεη ζηε δηαβίβαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, φπνπ ηέηνηα ζπλαίλεζε απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
ε ελ ιφγσ δηαβίβαζε δηελεξγείηαη ζ’ έλα απφ ηα αθφινπζα θξάηε κέιε κφλν: 

  (α) ην θξάηνο κέινο ηεο εζληθφηεηαο ηνπ θαηαδίθνπ, ζην νπνίν απηφο δηακέλεη· 
  
  (β) ζην θξάηνο κέινο ηεο εζληθφηεηαο ηνπ θαηαδίθνπ, ζην νπνίν, κνινλφηη  δελ είλαη ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν δηακέλεη, ν θαηάδηθνο ζα κεηαρζεί κεηά ηελ απαιιαγή ηνπ απφ 
ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο δπλάκεη δηαηαγήο απέιαζεο ή απνκάθξπλζεο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή ζε άιιε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν πνπ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο· 

  
  (γ) ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) 

θαη (β), ηνπ νπνίνπ ε αξκφδηα αξρή ζπλαηλεί ζηε δηαβίβαζε ηεο απφθαζεο θαη ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο. 

  
    (2) Γηαβίβαζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα 

εθφζνλ ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηθαλνπνηεζεί, ελ αλάγθε θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ 
αξκνδίσλ αξρψλ έθδνζεο θαη εθηέιεζεο, φηη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ θαηαδίθνπ. 
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    (3) Πξηλ ηε δηαβίβαζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε αξκφδηα αξρή 
έθδνζεο δχλαηαη λα δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο κε θάζε πξφζθνξν 
κέζν: 
 
      Ννείηαη φηη ε δηαβνχιεπζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 
(γ) ηνπ εδαθίνπ (1): 
 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο δηαβνχιεπζεο, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο 
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζή 
ηεο λα ζπλαηλέζεη ή φρη ζηε δηαβίβαζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. 

  
    (4) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (2) θαη (3), ε αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο αηηηνινγεκέλε απφθαζε, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζην θξάηνο εθηέιεζεο δελ ζα εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ 
ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη ηεο επηηπρνχο επαλέληαμεο ηνπ θαηαδίθνπ ζηελ θνηλσλία: 

  
       Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε, αηηηνινγεκέλε απφθαζε δχλαηαη 

λα ππνβιεζεί πάξαπηα κεηά ηε δηαβίβαζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη 
ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο εμεηάδεη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε, γηα λα 
απνθαζίζεη θαηά πφζν ζα απνζχξεη ή ζα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ ην πηζηνπνηεηηθφ. 

  
    (5) Γηαβίβαζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ δχλαηαη λα δεηεζεί κε 

πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηαο αξρήο εθηέιεζεο, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, πξνο ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  
    (6) Ο θαηάδηθνο δχλαηαη επίζεο λα αηηεζεί ζηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο ή εθηέιεζεο φπσο 

εθθηλήζεη δηαδηθαζία δηαβίβαζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
  
    (7) Η Γεκνθξαηία, σο θξάηνο έθδνζεο, δελ ππνρξενχηαη ζε έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ πνπ 

πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (5) θαη (6). 
  
πλαίλεζε, 
γλψκε θαη 
ελεκέξσζε 
θαηαδίθνπ. 

8.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζπλνδεπφκελε απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 
εθηέιεζεο κφλν θαηφπηλ ζπλαηλέζεσο ηνπ θαηαδίθνπ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  
     (2) Η πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (1) ζπλαίλεζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε, ζπλνδεπφκελε απφ ην πηζηνπνηεηηθφ, δηαβηβάδεηαη: 
 

  (α) ην θξάηνο κέινο ηεο εζληθφηεηαο ηνπ θαηαδίθνπ, ζην νπνίν ν απηφο  δηακέλεη· ή 
  
  (β) ζην θξάηνο κέινο, ζην νπνίν ν θαηάδηθνο ζα απειαζεί κεηά ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο πνηλήο δπλάκεη δηαηαγήο απέιαζεο ή απνκάθξπλζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή ζε άιιε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε ή ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν πνπ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο· ή 

  
  (γ) ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ν θαηάδηθνο έρεη δηαθχγεη ή επηζηξέςεη  κε άιιν ηξφπν 

ιφγσ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθθξεκνχζε ελαληίνλ ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή κεηά 
ηελ θαηαδίθε ηνπ ζηε Γεκνθξαηία. 

  
     (3) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηάδηθνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία, ηνπ 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα εθθέξεη γλψκε, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο:  
  
    Ννείηαη φηη ε γλψκε ηνπ θαηάδηθνπ εθθξάδεηαη απφ απηφλ πξνζσπηθά εθηφο εάλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ θξάηνπο έθδνζεο,  ν θαηάδηθνο  δελ είλαη ζε ζέζε εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηεο θπζηθήο ή 
πλεπκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο λα εθθέξεη γλψκε, νπφηε ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ. 

  
     (4) Η γλψκε ηνπ θαηάδηθνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαηά ηελ εμέηαζε 

αηηήκαηνο δηαβίβαζεο ηεο απφθαζεο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ. 
  
     (5) Όηαλ ν θαηάδηθνο θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ην εδάθην (3), ε γλψκε 

ηνπ θαηάδηθνπ δηαβηβάδεηαη ζην θξάηνο εθηέιεζεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε γλψκε δίδεηαη 
πξνθνξηθά, ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο κεξηκλά ψζηε ε γλψκε λα είλαη δηαζέζηκε ζην θξάηνο 
εθηέιεζεο ζε έγγξαθε κνξθή. 
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Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

    (6) Η αξκφδηα αξρή έθδνζεο ελεκεξψλεη ηνλ θαηάδηθν ζε θαηαλνεηή ζε απηφλ γιψζζα, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην έληππν πνπ εθηίζεηαη ζην Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα ηελ 
απφθαζή ηεο λα δηαβηβάζεη ζην θξάηνο εθηέιεζεο  ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε καδί κε ην 
πηζηνπνηεηηθφ: 
 
    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηάδηθνο επξίζθεηαη ζην θξάηνο εθηέιεζεο θαηά ηε ιήςε ηεο 
απφθαζεο απηήο, ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο δηαβηβάδεη ην ελ ιφγσ έληππν ζην θξάηνο εθηέιεζεο, ην 
νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ θαηάδηθν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

  
Αλαγλψξηζε 
θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο θαη 
εθηέιεζε 
πνηλήο. 

9.-(1) Απφθαζε πνπ δηαβηβάδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ δχλαηαη λα 

αλαγλσξηζηεί θαη ε πνηλή λα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν, εθφζνλ ε πξάμε ζπληζηά 
αδίθεκα ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, αλεμαξηήησο ηεο αληηθεηκεληθήο 
ηνπ ππφζηαζεο ή ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ. 

      (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), θάζε απφθαζε πνπ δηαβηβάδεηαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλαγλσξίδεηαη θαη εθηειείηαη ζηε Γεκνθξαηία, ρσξίο έιεγρν ηνπ 
δηηηνχ αμηφπνηλνπ, γηα ηα αθφινπζα πνηληθά αδηθήκαηα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην δίθαην ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο θαη εθφζνλ ηηκσξνχληαη ζην θξάηνο απηφ κε πνηλή θπιάθηζεο ή κε κέηξν 
ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο, κε αλψηαην φξην πνηλήο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζην ρξφλσλ: 

  
  (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε∙ 
  
  (β) ηξνκνθξαηία∙ 
  
  (γ) εκπνξία αλζξψπσλ∙ 
  
  (δ) ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη παηδηθή πνξλνγξαθία∙ 
  
  (ε) παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ∙ 
  
  (ζη) παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ∙ 
  
  (δ) δσξνδνθία∙ 
  
  (ε) θαηαδνιίεπζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο 26
εο

 
Ινπιίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ησλ Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ∙ 

  
  (ζ) λνκηκνπνίεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο∙ 
  
  (η) παξαράξαμε θαη θηβδειεία λνκίζκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξψ∙ 
  
  (ηα) ειεθηξνληθφ έγθιεκα∙ 
  
  (ηβ) εγθιήκαηα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

απεηινχκελσλ δσηθψλ εηδψλ θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απεηινχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ θαη 
πνηθηιηψλ∙ 

  
  (ηγ) παξνρή βνήζεηαο γηα παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή∙ 
  
  (ηδ) θφλνο εθ πξνκειέηεο θαη αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο∙ 
   
  (ηε)    βαξηά ζσκαηηθή βιάβε˙ 
  
  (ηζη) παξάλνκν εκπφξην αλζξψπηλσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ∙ 
  
  (ηδ) απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη πεξηαγσγή ζε νκεξία∙ 
  
  (ηε) ξαηζηζκφο θαη μελνθνβία∙ 
  
  (ηζ) νξγαλσκέλεο ή έλνπιεο ιεζηείεο∙ 
  
  (θ) παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραηνηήησλ θαη 

ησλ έξγσλ ηέρλεο∙ 
  
  (θα) ππεμαηξέζεηο θαη απάηεο∙ 
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  (θβ) αζέκηηε πξνζηαζία έλαληη παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο θαη εθβίαζε∙ 
  
  (θγ) παξάλνκε απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξντφλησλ∙ 
  
  (θδ) πιαζηνγξαθία δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη εκπνξία πιαζηψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ∙ 
  
  (θε) παξαράξαμε κέζσλ πιεξσκήο∙ 
  
  (θζη) ιαζξεκπφξην νξκνληθψλ νπζηψλ θαη άιισλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ∙ 
  
  (θδ) ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ ή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ∙ 
   
  (θε) εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ∙ 
  
  (θζ) βηαζκφο∙ 
  
  (ι) εκπξεζκφο∙   
  
  (ια) εγθιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ∙ 
  
  (ιβ) αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία∙ 
  
  (ιγ) δνιηνθζνξά. 
  
     (3) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε αξκφδηα αξρή 

εθηέιεζεο αλαγλσξίδεη ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη ιακβάλεη πάξαπηα θάζε απαξαίηεην κέηξν 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

  
     (4) Όπνπ ε πνηλή ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνηλήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα αδηθήκαηα 

δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο πξνβαίλεη ζε 
πξνζαξκνγή ηεο, επηβάιινληαο ην αλψηαην φξην πνηλήο πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία γηα παξφκνηαο 
θχζεο αδηθήκαηα. 

  
     (5) ε πεξίπησζε πνπ ε πνηλή δελ ζπλάδεη σο πξνο ηε θχζε ηεο κε ην θππξηαθφ δηθαητθφ 

ζχζηεκα, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη απηήλ ζε πνηλή ή κέηξν πνπ 
αληαπνθξίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ επηβιεζείζα απφ ην θξάηνο έθδνζεο πνηλή, αιιά 
ζε θακία πεξίπησζε ε πνηλή δελ δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  
Λφγνη άξλεζεο 
αλαγλψξηζεο 
θαη εθηέιεζεο. 

10.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε αξκφδηα αξρή 

εθηέιεζεο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απφθαζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, εάλ 
ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 6 πηζηνπνηεηηθφ- 

  
  (α) είλαη ειιηπέο ή πξνδήισο δελ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή δελ 

ζπκπιεξψζεθε ή δελ δηνξζψζεθε εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηέζεθε απφ ηε 
Γεκνθξαηία∙ ή 

  
  (β) εγείξεη δήηεκα φηη δπλαηφ λα έρνπλ παξαβηαζζεί ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ή ζεκειηψδεηο 

λνκηθέο αξρέο, φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

  
     (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη επίζεο λα 
αξλεζεί ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απφθαζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, εάλ δηαπηζησζεί φηη- 

  
  (α) δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ˙ 
  
  (β) ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζα ήηαλ αληίζεηε πξνο ηε βαζηθή αξρή φηη νπδείο δηθάδεηαη γηα 

δεχηεξε θνξά γηα ην ίδην αδίθεκα˙ 
  
  (γ) ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνξά πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ δελ ζπληζηνχλ αδίθεκα 

ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία: 
  
      Ννείηαη φηη, φζνλ αθνξά θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε θφξνπο, ηέιε, 

ηεισλεία ή ζπλάιιαγκα, δελ απνηειεί ιφγν άξλεζεο εθηέιεζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο ην γεγνλφο φηη ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία δελ 
πξνβιέπεη αλάινγνπο θφξνπο, ηέιε, ηεισλεία ή ζπλάιιαγκα∙ 

  



442 

 

  (δ) ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνξά πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην δίθαην 
πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, ζεσξείηαη φηη ηειέζηεθε ελ φισ ή ελ κέξεη εληφο 
ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε εμνκνηνχκελν πξνο απηήλ ηφπν∙ 

  
  (ε) ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, πθίζηαηαη αζπιία πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο∙ 
  
  (ζη) ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εθδφζεθε ελαληίνλ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν, ζχκθσλα 

κε ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ιφγσ 
ηεο ειηθίαο ηνπ φηη ππείρε πνηληθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο είρε εθδνζεί ε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε∙ 

  
  (δ) θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή παξαιαβήο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή εθηέιεζεο απνκέλνπλ ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο έθηηζεο ηεο πνηλήο, 
  
  (ε) ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν 

θαηάδηθνο δελ εκθαλίζηεθε απηνπξνζψπσο ζηε δίθε πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ ζην πηζηνπνηεηηθφ αλαθέξεηαη φηη, ζηε βάζε 
πεξαηηέξσ δηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο- 

  
  (α) ν θαηάδηθνο ελ επζέησ ρξφλσ- 
  
  (i) είηε είρε θιεηεπζεί απηνπξνζψπσο θαη κε ηελ θιήηεπζε είρε ελεκεξσζεί 

ζρεηηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο 
δίθεο πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο είηε είρε ελεκεξσζεί απφ 
άιια κέζα πξαγκαηηθά θαη επηζήκσο γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δίθεο απηήο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη ζαθψο φηη ηεινχζε ζε γλψζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δίθεο∙ 
θαη 

  
  (ii) είρε ελεκεξσζεί φηη δχλαηαη λα εθδνζεί απφθαζε εξήκελ ηνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ εκθαληζηεί ζηε δίθε∙ ή 
  
  (β)  ν θαηάδηθνο γλψξηδε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δίθε, είρε  δψζεη εληνιή ζε 

δηθεγφξν ηνλ νπνίνλ δηφξηζε είηε ν ίδηνο  είηε ην θξάηνο γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη 
ζηε δίθε θαη  πξάγκαηη εθπξνζσπήζεθε ζηε δίθε απφ ηνλ ελ ιφγσ  δηθεγφξν∙ ή 

  
  (γ) αθνχ ηνπ επηδφζεθε ε απφθαζε θαη ελεκεξψζεθε ξεηά γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα 

δηθαζηεί εθ λένπ δπλάκεη δηθαζηηθνχ δηαηάγκαηνο θαηφπηλ έθεζεο ή λα αζθήζεη 
έλδηθν κέζν, ζε δηαδηθαζία φπνπ ζα δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη φπνπ ε νπζία 
ηεο ππφζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη λέσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα 
επαλεμεηαζηεί θαη ε δίθε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αλαηξνπή ηεο αξρηθήο 
απφθαζεο: 

  
  (i) έρεη δειψζεη ξεηψο φηη δελ ακθηζβεηεί ηελ απφθαζε∙ ή 
  
  (ii) δελ έρεη δεηήζεη λα δηθαζηεί εθ λένπ ή λα αζθήζεη έλδηθν κέζν εληφο ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο∙ ή 
  
  (δ) ε απφθαζε δελ είρε επηδνζεί ζηνλ θαηάδηθν πξνζσπηθά αιιά- 
  
  (i) ζα ηνπ επηδνζεί πξνζσπηθά θαη ακειιεηί κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ζα 

ελεκεξσζεί ξεηά γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα δηθαζηεί εθ λένπ δπλάκεη 
δηθαζηηθνχ δηαηάγκαηνο θαηφπηλ έθεζεο ή λα αζθήζεη έλδηθν κέζν, ζε 
δηαδηθαζία φπνπ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη  θαη φπνπ ε νπζία ηεο ππφζεζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη λέσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα επαλεμεηαζηεί θαη 
ε δίθε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αλαηξνπή ηεο αξρηθήο απφθαζεο∙ θαη 

  
  (ii) ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη λα δηθαζηεί εθ λένπ ή λα αζθήζεη έλδηθν κέζν, σο πξνβιέπεηαη ζην 
ζρεηηθφ επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο∙ 
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    (ζ) πξνηνχ ιεθζεί απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη αξκφδηεο 
θππξηαθέο αξρέο ππνβάιινπλ αίηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (3) 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ην θξάηνο έθδνζεο δελ δίδεη ηελ ζπγθαηάζεζή 
ηνπ πξνθεηκέλνπ ην πξφζσπν απηφ λα δησρζεί, λα θαηαδηθαζηεί ή λα ζηεξεζεί θαη’ 
άιιν ηξφπν ηελ ειεπζεξία ηνπ ζηε Γεκνθξαηία γηα αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε  πξηλ 
απφ ηε κεηαθνξά ηνπ, πιελ εθείλνπ γηα ην νπνίν κεηαθέξεηαη∙ 

  
  (η) ε επηβιεζείζα πνηλή πεξηιακβάλεη κέηξν ςπρηαηξηθήο ή ηαηξηθήο θξνληίδαο ή άιιν 

κέηξν πνπ ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ην νπνίν, παξά ηηο πξφλνηεο ηνπ 
εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηε 
Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία ή ην ζχζηεκα 
πγείαο. 

  
     (3) Απφθαζε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

εθηέιεζεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά ηεο 
πεξίπησζεο θαη, εηδηθφηεξα,  ην θαηά πφζν κείδνλ ή  νπζηψδεο κέξνο ηεο επίδηθεο πξάμεο έιαβε 
ρψξα ζην θξάηνο έθδνζεο. 

  
     (4) ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) 

θαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (δ), (ε) θαη (η) ηνπ εδαθίνπ (2), ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, πξηλ 
απνθαζίζεη ηε κε αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο 
δηαβνπιεχεηαη, κέζσ ηεο Κεληξηθήο Αξρήο, κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη δεηά απφ 
απηήλ, φπνπ θξίλεη θαηάιιειν, λα παξάζρεη ρσξίο θαζπζηέξεζε νπνηεζδήπνηε αλαγθαίεο 
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

  
Μεξηθή 
αλαγλψξηζε  
θαη εθηέιεζε. 

11.-(1) Δάλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη  ην ελδερφκελν λα αλαγλσξίζεη 

ηελ απφθαζε θαη λα επηβάιεη ηελ πνηλή ελ κέξεη δχλαηαη, πξηλ απνθαζίζεη λα απνξξίςεη ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζην ζχλνιφ ηνπο, λα 
δηαβνπιεπζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ζπκθσλίαο σο 
πξνλνείηαη ζην εδάθην (2). 

  
      (2) Οη αξκφδηεο αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο δχλαηαη λα ζπκθσλήζνπλ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ζε κεξηθή αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα 
θαζνξίζνπλ, ππφ ηνλ φξν φηη ε αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απηή δελ νδεγεί ζε επηκήθπλζε ηεο 
έθηαζεο ηεο πνηλήο: 
 
    Ννείηαη φηη, ειιείςεη ηέηνηαο ζπκθσλίαο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ αλαθαιείηαη. 

  
Αλαβνιή ηεο 
αλαγλψξηζεο 
ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο. 

12. ε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη 

ειιηπέο ή πξνδήισο δελ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, ε αλαγλψξηζε ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ζηε Γεκνθξαηία δχλαηαη λα αλαβιεζεί κέρξηο φηνπ απηφ ζπκπιεξσζεί ή 
δηνξζσζεί εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο. 

  
Λήςε 
απφθαζεο πεξί 
εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο. 

13. Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο απνθαζίδεη, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, θαηά πφζν ζα πξνρσξήζεη ζε 

αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζε εθηέιεζε ηεο πνηλήο, πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη ηελ ελεκεξψλεη κεηαμχ άιισλ θαη σο πξνο ηελ απφθαζή 
ηεο λα πξνζαξκφζεη ηελ πνηλή δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

  
Πξνζεζκία 
ιήςεο 
απφθαζεο πεξί 
εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο. 

14.-(1) Οξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

πνηλήο ιακβάλεηαη εληφο ελελήληα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εθηφο εάλ πθίζηαηαη ιφγνο αλαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ ή γηα ιφγνπο εηνηκαζίαο κεηάθξαζεο ηεο απφθαζεο ή ηκεκάησλ απηήο απφ ην θξάηνο 
έθδνζεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
     (2) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο αδπλαηεί λα ηεξήζεη ηελ 

πξνζεζκία ηνπ εδαθίνπ (1), ελεκεξψλεη ακέζσο θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο αλαθέξνληαο ζε απηήλ ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο θαη ην ρξφλν πνπ, θαηά ηελ 
εθηίκεζή ηεο, απαηηείηαη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο. 

  
Αλάθιεζε 
πηζηνπνηεηηθνχ. 

15. Δθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζην θξάηνο εθηέιεζεο δελ έρεη αξρίζεη, ε αξκφδηα αξρή 

έθδνζεο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ, αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζή ηεο: 
  
     Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θξάηνο εθηέιεζεο είλαη ε Γεκνθξαηία, κε ηελ αλάθιεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δελ 
ππνρξενχηαη πιένλ ζε εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 
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Πξνζσξηλή 
ζχιιεςε 
θαηαδίθνπ. 

16. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηάδηθνο βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία, ε Γεκνθξαηία δχλαηαη, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο πνπ ππνβάιιεηαη  πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή πξηλ απφ ηε ιήςε απφθαζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη εθηέιεζε ηεο πνηλήο, λα ζπιιάβεη ηνλ θαηάδηθν ή λα ιάβεη 
νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν πξνο εμαζθάιηζε φηη ζα παξακείλεη ζην έδαθφο ηεο, εθθξεκνχζεο ηεο 
απφθαζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη γηα εθηέιεζε ηεο πνηλήο: 

  
      Ννείηαη φηη ηπρφλ παξακνλή ηνπ θαηάδηθνπ ππφ θξάηεζε δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ζπλππνινγίδεηαη ζηελ έθηηζε ηεο πνηλήο. 
  
Μεηαθνξά 
θαηαδίθσλ. 

17.-(1) ηελ πεξίπησζε πνπ θξάηνο έθδνζεο είλαη ε Γεκνθξαηία θαη ν θαηάδηθνο βξίζθεηαη ζηε 

Γεκνθξαηία, απηφο κεηαθέξεηαη ζην θξάηνο εθηέιεζεο ζε ρξφλν πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο 
αξκφδηαο αξρήο έθδνζεο θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο θαη εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

  
    (2) ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά θαηαδίθνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ εδαθίνπ (1) δελ είλαη 

εθηθηή εμαηηίαο απξφβιεπησλ  ζπλζεθψλ, νη αξκφδηεο αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο έξρνληαη 
ακέζσο ζε επηθνηλσλία θαη ε κεηαθνξά δηελεξγείηαη κφιηο νη ζπλζήθεο απηέο ηεξκαηηζηνχλ˙ ε 
αξκφδηα αξρή έθδνζεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη πάξαπηα ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο 
θαη λα ζπκθσλήζεη καδί ηεο λέα εκεξνκελία κεηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαθνξά 
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε λέα ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία. 

  
Γηακεηαγσγή. 18.-(1) Η δηακεηαγσγή κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο θαηάδηθνπ, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη ζην 

θξάηνο εθηέιεζεο, κπνξεί λα επηηξαπεί, λννπκέλνπ φηη ην θξάηνο έθδνζεο έρεη δηαβηβάζεη ζε απηήλ, 
καδί κε έγγξαθε αίηεζε δηακεηαγσγήο, αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 
6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

  
      Ννείηαη φηη δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ην θξάηνο έθδνζεο φπσο απνζηείιεη κεηάθξαζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
  
      (2)  Η δηαβίβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην εδάθην (1) εγγξάθσλ γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε κέζν 

πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εγγξάθσο. 
  
      (3) Αξκνδία αξρή γηα ηελ παξαιαβή αίηεζεο δηακεηαγσγήο είλαη ε Κεληξηθή Αξρή, πνπ είλαη 

επίζεο αξκφδηα γηα λα επηιεθζεί ηεο αίηεζεο γηα δηακεηαγσγή ηνπ θαηάδηθνπ κέζσ ηνπ εδάθνπο 
άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζε πεξίπησζε πνπ θξάηνο έθδνζεο είλαη ε Γεκνθξαηία θαη νη πξφλνηεο ησλ 
εδαθίσλ (1), (2) θαη (8) ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

  
      (4) Με ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο δηακεηαγσγήο,  ε Κεληξηθή Αξρή ελεκεξψλεη πάξαπηα ην 

θξάηνο έθδνζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ν θαηάδηθνο δελ ζα 
δησρζεί πνηληθά ή δε ζα ηεζεί ππφ θξάηεζε ή φηη δε ζα ηεζεί άιισο πσο ππφ πεξηνξηζκφ ηεο 
ειεπζεξίαο ηνπ ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηπρφλ αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε ή γηα πνηλή πνπ 
επηβιήζεθε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ θαηάδηθνπ απφ ην θξάηνο έθδνζεο θαη ηφηε ην θξάηνο 
έθδνζεο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ην αίηεκα δηακεηαγσγήο.  

  
    (5) Η απφθαζε επί ηεο αίηεζεο δηακεηαγσγήο ιακβάλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (6), θαη θνηλνπνηείηαη ζην θξάηνο έθδνζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν πνπ κπνξεί 
λα απνηππσζεί εγγξάθσο. 

  
     (6) Η ιήςε απφθαζεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) δχλαηαη λα αλαβιεζεί κέρξηο φηνπ απνζηαιεί ε 

κεηάθξαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), λννπκέλνπ φηη  ηέηνηα κεηάθξαζε 
έρεη δεηεζεί. 

  
     (7) Ο θαηάδηθνο δχλαηαη λα ηεζεί ππφ θξάηεζε κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηακεηαγσγήο κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
    (8) ε πεξίπησζε δηά αέξνο δηακεηαγσγήο κε πξνγξακκαηηζκέλν ελδηάκεζν ζηαζκφ δελ απαηηείηαη 

ε ππνβνιή αίηεζεο δηακεηαγσγήο ζην θξάηνο πνπ απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν ζηαζκφ, φκσο, ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο πξνζγείσζεο, ε Κεληξηθή Αξρή νθείιεη, εληφο εβδνκήληα δχν σξψλ, λα 
παξάζρεη ζην θξάηνο, ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε έθηαθηε πξνζγείσζε, ηα έγγξαθα θαη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1). 

  
Γηαηάμεηο 
αλαθνξηθά κε 
ηελ εθηέιεζε. 

19.-(1) Η πνηλή ζα εθηειείηαη ζηε Γεκνθξαηία κε ηνλ ίδην ηξφπν σο εάλ λα είρε εμ’ αξρήο επηβιεζεί 

απφ αξκφδην δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  



445 

 

       (2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο πνπ έρεη ήδε εθηηζεί, αθαηξείηαη απφ ηε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο. 

  
       (3) Καηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο έθδνζεο αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο γηα ελδερφκελε πξφσξε ή ππφ φξνπο 
απνθπιάθηζε θαη ην θξάηνο έθδνζεο δχλαηαη είηε λα ζπκθσλήζεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ είηε λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ. 

  
Καλφλαο 
εηδηθφηεηαο. 

20.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), πξφζσπν  ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηε Γεκνθξαηία, 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ δηψθεηαη, θαηαδηθάδεηαη ή ζηεξείηαη κε άιιν ηξφπν ηεο ειεπζεξίαο 
ηνπ γηα αδίθεκα άιιν απφ απηφ γηα ην νπνίν κεηαθέξεηαη, ην νπνίν δηαπξάρζεθε πξηλ απφ ηε 
κεηαθνξά ηνπ. 

  
       (2) Σν εδάθην (1) δελ εθαξκφδεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  
  (α) Όηαλ ην πξφζσπν, κνινλφηη είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαιείςεη ην έδαθνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, δελ ην έπξαμε εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή απφιπζή 
ηνπ ή επέζηξεςε ζε απηήλ, αθνχ ην είρε εγθαηαιείςεη· 

  
  (β) φηαλ ην αδίθεκα δελ ηηκσξείηαη κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή ζηεξεηηθφ ηεο 

ειεπζεξίαο κέηξν· 
  
  (γ) φηαλ ε πνηληθή δηαδηθαζία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή κέηξνπ πεξηνξηζηηθνχ ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο· 
  
  (δ) φηαλ ζην ελ ιφγσ πξφζσπν ελδέρεηαη λα επηβιεζεί πνηλή ή κέηξν πνπ δελ 

ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηδίσο ρξεκαηηθή πνηλή ή ππνθαηάζηαην κέηξν, 
αθφκα θαη αλ απηή ε πνηλή ή ην κέηξν ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή 
ειεπζεξία ηνπ· 

  
  (ε) φηαλ ν θαηάδηθνο ζπλαηλεί ζηε κεηαθνξά· 
  
  (ζη) φηαλ ν θαηάδηθνο, κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ, παξαηηήζεθε ξεηά απφ ην επεξγέηεκα ηνπ 

θαλφλα ηεο εηδηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα πνπ ηειέζζεθαλ 
πξνγελέζηεξα ηεο κεηαθνξάο ηνπ˙ ε δήισζε παξαίηεζεο γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ θαηά ην 
εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψλεη ηνλ θαηάδηθν γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαίηεζήο ηνπ απφ ηνλ 
θαλφλα ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα παξίζηαηαη κε ζπλήγνξν, εάλ 
ηνχην είλαη αλαγθαίν, θαη θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά· 

   
  (δ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (ζη) 

αλσηέξσ, νζάθηο ην θξάηνο έθδνζεο δίδεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3). 

  
 
 
133(Ι) ηνπ 2004 
112(Ι) ηνπ 2006 
  30(Ι) ηνπ 2014. 

 (3)(α) Η θαηά ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ζπγθαηάζεζε δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο, θαηφπηλ αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζ’ απηήλ θαη πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο 
χιιεςεο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Παξάδνζεο Δθδεηνπκέλσλ Μεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη απφ ηε 
κεηάθξαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (β) Όηαλ δεηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο έθδνζεο, απηή απνθαίλεηαη ην αξγφηεξν ζε 
ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηεο κεηάθξαζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α)˙ ζπγθαηάζεζε απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 
ππνρξέσζε παξάδνζεο ηνπ θαηάδηθνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο 
θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Παξάδνζεο Δθδεηνπκέλσλ Μεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη: 
 
       Ννείηαη φηη, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ πεξί 
Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Παξάδνζεο Δθδεηνπκέλσλ Μεηαμχ ησλ 
Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο παξέρεη ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνλννχληαη ζην ππφ 
αλαθνξά άξζξν. 
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Ακλεζηία, ράξε 
θαη 
αλαζεψξεζε 
ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο. 

21.  Οη πξφλνηεο ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ πληάγκαηνο εθαξκφδνληαη θαη επί 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

  
Δλεκέξσζε γηα 
ηελ παχζε ηεο 
εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο. 

22.-(1) Η Κεληξηθή Αξρή ελεκεξψλεη πάξαπηα ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο ζρεηηθά 

κε θάζε απφθαζε ή κέηξν ζπλεπεία ηνπ νπνίνπ ε πνηλή παχεη ακέζσο ή εληφο νξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο λα είλαη εθηειεζηή. 

       (2) ε πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία είλαη ην θξάηνο εθηέιεζεο, κφιηο ιεθζεί απφ ην θξάηνο 
έθδνζεο ε ελεκέξσζε ζχκθσλα κε ην  εδάθην (1) αλσηέξσ, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ηεξκαηίδεη 
ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο.  

  
Δλεκέξσζε ηνπ 
θξάηνπο 
έθδνζεο. 

23.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ακειιεηί, κέζσ ηεο Κεληξηθήο Αξρήο, ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εγγξάθσο- 

  (α) γηα ην γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο θαζίζηαηαη πξαθηηθψο αδχλαηε εμαηηίαο ηεο 
αδπλακίαο εληνπηζκνχ ηνπ θαηάδηθνπ ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο, νπφηε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζηε Γεκνθξαηία· 

  
  (β) γηα ηελ νξηζηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ηεο απφθαζεο· 
  
  (γ) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε αλαγλψξηζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο θαη εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο έθδνζεο ηέηνηαο απφθαζεο· 

  
  (δ) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνηλήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη γηα ηνπ 
ιφγνπο ηέηνηαο απφθαζεο· 

  
  (ε) γηα ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο ππφ φξνπο απφιπζεο ηνπ θαηάδηθνπ, 

εθφζνλ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδφζεθε απφ ην θξάηνο έθδνζεο πξνλνεί θάηη ηέηνην. 
  
      (2) Η Κεληξηθή Αξρή ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν απνηππψλεηαη εγγξάθσο- 
  
  (α) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε κε εθηέιεζε ηεο πνηλήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη γηα ηνπ ιφγνπο ηέηνηαο απφθαζεο· 
  
  (β) γηα ηπρφλ απφδξαζε ηνπ θαηάδηθνπ· 
  
  (γ) γηα ην γεγνλφο φηη ε πνηλή έρεη εθηειεζηεί ζην ζχλνιφ ηεο, κφιηο ε πνηλή έρεη εθηηζεί ζην 

ζχλνιφ ηεο. 
  
πλέπεηεο 
κεηαθνξάο ηνπ 
θαηάδηθνπ. 

24.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία 

είλαη ην θξάηνο έθδνζεο, κε ηελ έλαξμε έθηηζεο ηεο πνηλήο ζην θξάηνο εθηέιεζεο, θάζε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο δηαθφπηεηαη. 

  
       (2) Σν δηθαίσκα εθηέιεζεο ηεο πνηλήο επαλέξρεηαη ζηε Γεκνθξαηία κφιηο απηή ελεκεξσζεί απφ 

ην θξάηνο εθηέιεζεο γηα ηε κεξηθή κε εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
Έμνδα. 25. Με εμαίξεζε ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ θαηάδηθνπ ζην θξάηνο εθηέιεζεο θαη ηα έμνδα πνπ 

πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο έθδνζεο, ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ επηβαξχλνπλ ην θξάηνο εθηέιεζεο. 

  
Δθηέιεζε 
πνηλψλ βάζεη 
επξσπατθνχ 
εληάικαηνο 
ζχιιεςεο. 
 

26. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη ζην κέηξν πνπ ζπλάδνπλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Παξάδνζεο 
Δθδεηνπκέλσλ Μεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ εθηέιεζεο πνηλήο ή κέηξνπ αζθαιείαο 
ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο, φηαλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ε 
αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο αξλήζεθε ηελ εθηέιεζε επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο 
άιινπ θξάηνπο κέινπο ή φηαλ, θαηά ηελ εθηέιεζε επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο άιινπ θξάηνπο 
κέινπο, δήηεζε φπσο δνζεί ε εγγχεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ελ ιφγσ 
Νφκνπ.   
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Καηάξγεζε. 27. Ο παξψλ Νφκνο αληηθαζηζηά ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ πην θάησ ζπκβάζεσλ: 

  
14 ηνπ 1986.  (α) Πεξί ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηε Μεηαθνξά Καηαδίθσλ ηεο 21

εο
 Μαξηίνπ 1983 

θαη ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο απηήο ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 1997· 
  
12(ΙΙΙ) ηνπ 2001.  (β) ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηε Γηεζλή Ιζρχ ησλ Πνηληθψλ Απνθάζεσλ ηεο 28

εο
 

Μαΐνπ 1970˙ 
  
9 ηνπ 1974.  (γ) ηνπ ηίηινπ ΙΙΙ, θεθάιαην 5 ηεο χκβαζεο ηεο 19

εο
 Ινπλίνπ 1990 πεξί εθαξκνγήο ηεο 

πκθσλίαο ηνπ έλγθελ ηεο 14
εο

 Ινπλίνπ 1985 ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ 
ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξα˙ 

  
21(ΙΙΙ) ηνπ 2003.  (δ) ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα 

ηελ Δθηέιεζε Αιινδαπψλ Πνηληθψλ Απνθάζεσλ 
   
 ζην βαζκφ πνπ απηέο ηζρχνπλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ, ρσξίο 

σζηφζν λα ζίγεηαη ε εθαξκνγή ηνπο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηξίησλ θξαηψλ. 
  
Γηαδηθαζηηθνί 
θαλνληζκνί. 

28. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδίδεη δηαδηθαζηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

[Άξζξν 6(1)] 
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khadjichristou
Τετράγωνο
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khadjichristou
Τετράγωνο
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khadjichristou
Τετράγωνο
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khadjichristou
Τετράγωνο



453 

 

 
 
 
 
______________________________ 
(
1
)  Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο επηζπλάπηεη φιεο ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξηζηηθή πνηλή ε νπνία ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί.  Δπηζπλάπηνληαη επίζεο θαη φιεο νη δηαζέζηκεο 
κεηαθξάζεηο ηεο (ησλ) απφθαζεο (-εσλ) 

 
 
 
 
 

khadjichristou
Τετράγωνο
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
{Άξζξν 8(6)} 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΓΙΚΟ 
 

 

Με ηελ παξνχζα, ζαο θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε η…………… ……………… (αξκφδηα αξρή 
ηνπ θξάηνπο έθδνζεο) λα δηαβηβαζζεί ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 
……………………………………. (αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο) ηεο 
……………………… (εκεξνκελία ηεο απφθαζεο), ……………………… (αξηζκφο 
αλαθνξάο, εάλ ππάξρεη) ζη……………… ………………… (θξάηνο εθηέιεζεο) κε ζθνπφ λα 
αλαγλσξηζζεί θαη λα εθηειεζζεί ε πνηλή ηελ νπνία επηβάιιεη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 
δηαηάμεηο νη νπνίεο πινπνηνχλ ηελ απφθαζε-πιαίζην 2008/909/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζε 
πνηληθέο απνθάζεηο νη νπνίεο επηβάιινπλ πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξα 
ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο, γηα ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζήο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Η εθηέιεζε ηεο πνηλήο δηέπεηαη απφ ην δίθαην η……………….. …………………..(θξάηνο 
εθηέιεζεο).  Οη αξρέο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο είλαη αξκφδηεο λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο 
δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο θαη λα νξίδνπλ θάζε ζρεηηθφ κέηξν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ 
πξφσξεο ή ππφ φξνπο απφιπζεο. 
 
Η αξκφδηα αξρή η………………. ………………….. (θξάηνο εθηέιεζεο) αθαηξεί ηελ πιήξε 
πεξίνδν πνπ ήδε εθηηζέληνο ηκήκαηνο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο απφ ηε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξνο έθηηζε πνηλήο.  Η πνηλή δχλαηαη λα πξνζαξκνζζεί απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή η………………….. ……………………. (θξάηνο εθηέιεζεο) κφλν εθφζνλ είλαη 
αζπκβίβαζηε κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο απηνχ σο πξνο ηε δηάξθεηα ή ηε θχζε ηεο.  Η 
πξνζαξκνζκέλε πνηλή δελ πξέπεη λα επηβαξχλεη ηελ πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί 
ζη………………. ………………….. (θξάηνο έθδνζεο) κε ηε θχζε ή ηε δηάξθεηά ηεο. 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 68(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί Γιενέργειας Δράνων Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης 
Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ σνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 68(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΠΔΡΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΑΝΩΝ  

  Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ  Νόκνο ηνπ 2014.  

  
 MEΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
Δξκελεία. 2.  ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

 
 «άδεηα» ζεκαίλεη ηελ άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8. 
 

 «Αξρή Αδεηώλ» ζεκαίλεη:- 
 
(α) ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα παγθύπξηνπ εξάλνπ, ηελ Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη από ην Γεληθό 

Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ή εθπξόζσπό ηνπ, σο Πξόεδξν, έλα εθ ησλ 
Δπάξρσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ή 
εθπξόζσπό ηνπ, ηνλ Αξρεγό ηεο Αζηπλνκίαο ή  εθπξόζσπό ηνπ, ην Γηεπζπληή ηνπ 
Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή εθπξόζσπό ηνπ, εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο 
Γήκσλ Κύπξνπ, εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ Κύπξνπ θαη εθπξόζσπν ηνπ 
Παγθύπξηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ Δζεινληηζκνύ

.
  

  
 (β) ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα εξάλνπ ζε επαξρηαθό ή ηνπηθό επίπεδν, ηελ Δπηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη από ηνλ νηθείν Έπαξρν ή εθπξόζσπό ηνπ, σο Πξόεδξν, ηνλ Αζηπλνκηθό 
Γηεπζπληή ηεο Δπαξρίαο ή εθπξόζσπό ηνπ, ηνλ Δπαξρηαθό Λεηηνπξγό ηνπ Σκήκαηνο 
Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή εθπξόζσπό ηνπ, εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Γήκσλ 
Κύπξνπ, πνπ πξνέξρεηαη από Γήκν ηεο νηθείαο Δπαξρίαο, ηνλ Πξόεδξν ή εθπξόζσπν ηεο 
Δπαξρηαθήο Έλσζεο Κνηλνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο Δπαξρίαο, θαη εθπξόζσπν ηνπ 
Δπαξρηαθνύ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ Δζεινληηζκνύ· 

  
 «δηνξγαλσηήο», ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα εξάλνπ, ζεκαίλεη λνκηθό  ή θπζηθό  πξόζσπν ην νπνίν  

ππνθηλεί άιινπο λα ελεξγνύλ σο εξαληζηέο γηα ζθνπνύο δηεμαγσγήο εξάλνπ θαη νη ιέμεηο 
«δηνξγαλώλσ» θαη «δηνξγάλσζε» έρνπλ αληίζηνηρεο έλλνηεο· 
 
«έξαλνο» ζεκαίλεη έθθιεζε πξνο ην θνηλό ή νπνηαδήπνηε νκάδα ηνπ θνηλνύ, πνπ γίλεηαη κε 
επηζηνιέο, αλαθνηλώζεηο ή άιια έληππα ή  έγγξαθα ή κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ηνπ ηύπνπ, ηνπ 
ηειεθώλνπ, ηνπ ξαδηνθώλνπ, ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή ηνπ δηαδηθηύνπ ή 
κε επηζθέςεηο από νηθία ζε νηθία ή ζε ηόπν εξγαζίαο θαη, ή κε έθθιεζε ξεηώο ή ζησπεξώο, ζε 
νδνύο ή ζε άιινπο δεκόζηνπο ηόπνπο, όπσο θαηαβάιεη, κε ή ρσξίο αληηπαξνρή, γηα νπνηνδήπνηε 
θηιαλζξσπηθό, αγαζνεξγό ή  ζξεζθεπηηθό ζθνπό, θαζώο θαη γηα αλέγεξζε κλεκείσλ, ρξήκαηα ή  
άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ρξήκαηα, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή εξάλνπ 
εληόο ζξεζθεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ή ζηνλ πεξίβνιν απηώλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5· 

  
 «εξαληζηήο» ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε έξαλν, πξόζσπν ην νπνίν θάλεη ηελ έθθιεζε απηή κε 

νπνηνδήπνηε από ηνπο ηξόπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ· 
 
«έζνδα», ζρεηηθά κε έξαλν, ζεκαίλεη, όια ηα ρξεκαηηθά πνζά θαη όια ηα άιια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ δίλνληαη, είηε κε είηε ρσξίο αληηπαξνρή, σο αληαπόθξηζε πξνο ηελ έθθιεζε πνπ 
έγηλε· 
 
«νδηθόο έξαλνο» ζεκαίλεη ηε δηεμαγσγή εξάλνπ επί νπνηαζδήπνηε νδνύ, πιαηείαο, κνλνπαηηνύ, 
αλνηθηνύ ηόπνπ ή ρώξνπ πνπ αλήθεη ζηε δεκνθξαηία γηα ρξήζε από ην θνηλό, δπλάκεη 
νπνηνπδήπνηε εθάζηνηε ζε ηζρύ λόκνπ, θαη πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κνλνπάηη, αλνηθηό ηόπν ή 
ρώξν επί ηνπ νπνίνπ ην θνηλό έρεη δηθαίσκα δηόδνπ θαη νπνηαδήπνηε γε πνπ εθάπηεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε δεκόζηα νδό, ε νπνία δηαηεξήζεθε γηα ηελ πξνζηαζία ή πξνο όθεινο απηήο. 
 
«νηθία», γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ζεκαίλεη ηνλ πξνζσξηλό ή κόληκν ηόπν δηακνλήο 
πξνζώπνπ· 
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«πξόζσπν» ζεκαίλεη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν· 
 
«ηόπνο εξγαζίαο» ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε έξαλν, ην ρώξν όπνπ πξόζσπν αζθεί ηηο επαγγεικαηηθέο 
ηνπ δξαζηεξηόηεηεο· 
 
«Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ. 

  
θνπόο θαη  
πεδίν 
εθαξκνγήο. 

3. θνπόο ηνπ παξόληνο Νόκνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ όξσλ θαη ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλνπ, ε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ, 
θαζώο θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ κε ζθνπό ηνλ απνθιεηζκό ησλ παξάλνκσλ θαη παξαπιαλεηηθώλ 
εξάλσλ. 

  
Αξκόδηα  
Αξρή. 

4. Αξκόδηα Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Νόκνπ νξίδεηαη ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ.  

  
Άδεηα  
δηελέξγεηαο 
εξάλσλ. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), πξόζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα 

δηνξγαλώζεη έξαλν εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ από 
ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ:       

  
     Ννείηαη όηη ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο κόλν 

πεξηπηώζεηο, λα αδεηνδνηεί νξγαλσκέλνπο θνξείο, γηα ζθνπνύο δηεμαγσγήο εξάλνπ, ζηνλ 
πεξίβνιν ησλ λαώλ, θαηόπηλ εμαζθάιηζεο ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηεο αξκόδηαο Δθθιεζηαζηηθήο 
Αξρήο. 

  
    (2) Η δηεμαγσγή εξάλνπ κε επηζθέςεηο από νηθία ζε νηθία απαγνξεύεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηώλ ρξόλσλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ:       
  
     Ννείηαη όηη, θαηά ηελ πην πάλσ πεξίνδν, επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο κόλν πεξηπηώζεηο ε 

δηεμαγσγή εξάλνπ, κε επηζθέςεηο από νηθία ζε νηθία, από νξγαλσκέλνπο θνξείο θαηόπηλ 
έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ην ίδην 
ζεσξεί ζθόπηκν λα ζέζεη γηα θάζε πεξίπησζε. 

  
Τπνβνιή 
αίηεζεο 
γηα άδεηα 
δηελέξγεηαο 
εξάλνπ. 

6. Πξόζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα δηνξγαλώζεη έξαλν νθείιεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ θαηά 

πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηελέξγεηαο εξάλνπ, ηνπιάρηζηνλ 
ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ εξάλνπ. 

  
Σύπνο 
αίηεζεο. 
Παξάξηεκα Ι. 

7.-(1) Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηελέξγεηαο εξάλνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά 

πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ ζε εηδηθό έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

  
    (2) Υσξίο επεξεαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγόο δύλαηαη, κε δηάηαγκά 

ηνπ, λα θαζνξίδεη ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην έληππν ππνβνιήο 
αίηεζεο δηελέξγεηαο εξάλνπ ή επηπξόζζεηα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν πνπ ππνβάιιεηαη κε βάζε ην εδάθην (1). 

  
Έθδνζε 
άδεηαο. 

8.-(1) Η άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ δύλαηαη λα ρνξεγείηαη από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα 

Αξρή Αδεηώλ, εθόζνλ θξίλεη όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ. 

  
Παξάξηεκα ΙΙ.    (2) Η άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ εθδίδεηαη κε βάζε ηνλ ηύπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 
  
    (3) Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, δύλαηαη λα 

απνξξίςεη αίηεζε δηελέξγεηαο εξάλνπ εάλ δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ 
παξόληα Νόκν ή γηα ιόγνπο δεκόζηαο ηάμεο, δεκόζηαο αζθάιεηαο θαη/ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
 
   (4) Καηά ηεο απόθαζεο ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο Αξρήο Αδεηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
εδάθην (3), ν ελδηαθεξόκελνο αηηεηήο δύλαηαη λα αζθήζεη ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ 
Τπνπξγνύ, ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο 
ζηνλ ελδηαθεξόκελν αηηεηή. 

  
    (5) Η άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα: 

 
 (α) ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ δηνξγαλσηή

. 

 
(β) ην ζθνπό δηελέξγεηαο ηνπ εξάλνπ

. 
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(γ) ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο ηνπ εξάλνπ
. 

 
(δ) ηνλ ηόπν δηελέξγεηαο ηνπ εξάλνπ

. 

 
(ε) ηνλ αξηζκό ησλ εξαληζηώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο

. 

 
(ζη) ην ζρήκα ηνπ εκβιήκαηνο ή ηνπ ζήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί

.
 

 
(ε) ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο απόδεημεο παξαιαβήο από ην δηνξγαλσηή ζηνλ 

εξαληζηή γηα ηα ρξήκαηα πνπ ν εξαληζηήο ζα παξαδώζεη, θαζώο θαη από ην 
δηνξγαλσηή ή ηνλ εξαληζηή ζηνλ εηζθνξέα

. 

 
(ζ) ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο άδεηαο. 

  
    (6) Η άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) δύλαηαη λα ρνξεγείηαη κε επηπξόζζεηνπο εηδηθνύο 

όξνπο, ηνπο νπνίνπο ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ θξίλεη αλαγθαίνπο λα επηβάιεη. 
  
Αλάθιεζε, 
αλαζηνιή ή 
ηξνπνπνίεζε 
ηεο 
άδεηαο. 

9. Σεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή 

Αδεηώλ δύλαηαη λα αλαθαιεί, αλαζηέιιεη ή ηξνπνπνηεί ηελ άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ ή 
νπνηνδήπνηε όξν έρεη ηεζεί ζε απηήλ, εάλ δηαθαλεί όηη παξαβηάδνληαη νπνηνηδήπνηε όξνη ή 
πξνϋπνζέζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ εθδνζείζα άδεηα.  ε πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο, 
απαγνξεύεηαη ε έθδνζε άδεηαο ζην ίδην πξόζσπν ζην κέιινλ εθηόο αλ παξέιζεη πεξίνδνο δύν 
εηώλ. 

  
Αθύξσζε ηεο 
άδεηαο. 

10.-(1) Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη λα αθπξώζεη άδεηα δηελέξγεηαο 

εξάλνπ ζην ζύλνιό ηεο ή κεξηθώο, εηδνπνηώληαο ηαπηόρξνλα κε επηζηνιή ηεο ην δηθαηνύρν ηεο 
άδεηαο, όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ε αξρηθή άδεηα εθδόζεθε 
δηαθνξνπνηνύληαη θαηά ηξόπν πνπ λα δηθαηνινγείηαη ηέηνηα αθύξσζε. 
 

    (2) Υσξίο λα επεξεάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
εδαθίνπ (3), ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη λα εηδνπνηήζεη κε επηζηνιή ηεο 
γηα ηελ αθύξσζε ηεο άδεηαο, όηαλ:- 
 

(α) ν δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο πεζάλεη, θαηαζηεί αλίθαλνο γηα δηελέξγεηα εξάλνπ, ιόγσ 
ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αλαπεξίαο, ή θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή θπιάθηζεο πέξαλ 
ηνπ ελόο έηνπο

.
 

 
(β) δελ δηελεξγείηαη ν έξαλνο κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ε άδεηα έρεη ζέζεη. 

  
    (3)  Η άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ δύλαηαη λα αθπξσζεί από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή 

Αδεηώλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία πνπ ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ έιαβε γλώζε. 
 

Πεξηπηώζεηο 
έθδνζεο 
άδεηαο  
δηελέξγεηαο 
εξάλνπ. 

11.-(1) Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη λα ρνξεγεί άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ 

γηα ζθνπνύο αλέγεξζεο κλεκείσλ ή γηα παξνρή βνήζεηαο πιεζπζκνύ εληόο ηεο Κύπξνπ ή ζην 
εμσηεξηθό, ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 
 

(α) θπζηθώλ ή αλζξσπνγελώλ θαηαζηξνθώλ
. 

 
(β) απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο νηθνλνκηθά αδύλαησλ αηόκσλ, πνπ πάζρνπλ από 

αλίαηεο ή δπζίαηεο αζζέλεηεο ή πνπ έρνπλ ππνζηεί βαξείεο ζσκαηηθέο θαθώζεηο ή 
αλαπεξία

. 

 
(γ) άπνξσλ νηθνγελεηώλ, αηόκσλ ή αλειίθσλ

. 

 
(δ) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη θνηλσληθή αλάγθε. 

  
    (2) Η άδεηα δηελέξγεηαο εξάλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη 

ηέηνηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, σο ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ θξίλεη αλαγθαίν 
θαη ζθόπηκν λα επηβάιεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Έγθξηζε 
ρξήζεο  
εξαληζηώλ. 

12. Ο Τπνπξγόο δύλαηαη λα εγθξίλεη ηε ρξήζε εξαληζηώλ επ΄ ακνηβή, γηα ζθνπνύο δηελέξγεηαο 

νδηθώλ ή άιισλ εξάλσλ, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο Αξρήο Αδεηώλ, ε 
νπνία δελ ρνξεγείηαη αλ θαηά ηε γλώκε ηεο, ν ζθνπόο ηνπ εξάλνπ είλαη παξάλνκνο, εηθνληθόο ή 
απαξάδεθηνο γηα ιόγνπο δεκόζηαο πνιηηηθήο ή ν ζθνπόο ηνπ εμππεξεηείηαη επαξθώο από 
Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή: 
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     Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε εξαληζηώλ επ’ακνηβή, ε ακνηβή ηνπο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 
πνζνζηό ηνπ 5% επί ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ εξάλνπ, πνζό πνπ θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζην ζύλνιν 
ησλ εξαληζηώλ. 

  
Σππηθά 
ζηνηρεία 
άδεηαο. 

13. Κάζε άδεηα ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο Αξρήο Αδεηώλ 

θαη νπνηαδήπνηε έληππα απνδείμεσλ ή άιια έληππα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο 
εξάλνπ, είλαη ζεσξεκέλα από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ.  

  
Τπνρξεώζεηο 
δηνξγαλσηή. 

14.-(1) Έθαζηνο δηνξγαλσηήο ηεξεί θαη ππνβάιιεη αθξηβή ινγαξηαζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ ζηελ 

θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ εξάλνπ, θαζώο θαη θαηάζηαζε όπνπ θαηαγξάθεηαη ε πξόζεζή ηνπ γηα ηνλ πεξαηηέξσ ηξόπν 
αμηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ εξάλνπ.  Ο ππνβαιιόκελνο ινγαξηαζκόο εζόδσλ θαη εμόδσλ 
δεκνζηεύεηαη ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο. Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, εάλ 
ηθαλνπνηεζεί όηη ππάξρνπλ εηδηθνί πξνο ηνύην ιόγνη, δύλαηαη λα παξαηείλεη ηελ αλσηέξσ 
πξνζεζκία.  

  
    (2) Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ έρεη εμνπζία λα δεηήζεη θαη ν δηνξγαλσηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θξηζνύλ αλαγθαία, όπσο απνδείμεηο 
εηζπξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή θαηαζηάζεηο ηξαπεδηθώλ ή ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα 
θαηαζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο έγηλαλ ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηνπ εξάλνπ. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε 
ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, απηή ππνβάιιεη 
ζρεηηθή έθζεζε ζηνλ Τπνπξγό, ζε δηάζηεκα ελόο κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπο. 
 

    (3) ε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη 
λα δεηήζεη από ην δηνξγαλσηή νπνηαδήπνηε πξόζζεηα ζηνηρεία θξίλεη αλαγθαία, αλαθνξηθά κε 
ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ έγηλαλ ή δελ έγηλαλ, θαζώο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ιόγνπο θαη λα 
ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε πξνο ηνλ Τπνπξγό. 
 

    (4) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί όηη ηα έζνδα από ηνλ έξαλν ππεξβαίλνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο 
νπνίεο δηεμήρζε ν έξαλνο, ν Τπνπξγόο έρεη εμνπζία όπσο δεηήζεη από ην δηνξγαλσηή, ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην θξίλεη ζθόπηκν, θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο πξνο απηόλ, ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ηεο ππέξβαζεο, ην νπνίν ζα 
θαηαηίζεηαη ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Δμνπζία ηεο  
θαηά 
πεξίπησζε 
αξκόδηαο Αξρήο  
Αδεηώλ λα  
επηιακβάλεηαη 
θεθαιπκκέλσλ 
πξάμεσλ 
εξάλνπ. 
Κεθ. 74. 

24 ηνπ 1974 
71 ηνπ 1986. 

15. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Λαρείσλ Νόκνπ, ε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή 

Αδεηώλ έρεη εμνπζία, όπσο, θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ, δηεξεπλά θαη απνθαίλεηαη, θαηά πόζν νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πώιεζεο ιαρλώλ, 
εληύπσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, ζπληζηά θεθαιπκκέλε πξάμε εξάλνπ: 
 

      Ννείηαη όηη, νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αξρήο Αδεηώλ γηα θεθαιπκκέλε πξάμε εξάλνπ, είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνπο επεξεαδόκελνπο, νη νπνίνη, κεηά ηελ έθδνζή ηεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

  
Με δηελέξγεηα  
εξάλνπ. 

16. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ απηνύ, δελ δηελεξγείηαη έξαλνο εθηόο αλ 

ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ σο πξνο ηελ έθδνζε άδεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο 
θαη ηνπο όξνπο ή ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

  
Τπνρξεώζεηο 
εξαληζηώλ. 

17. ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο νδηθνύ εξάλνπ, νη εξαληζηέο δελ  ζα δηεμάγνπλ ηνλ έξαλν ζηα 

θώηα ηξνραίαο, δελ ζα εκπνδίδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ ηξνραία θίλεζε, δελ ζα 
παξεκπνδίδνπλ πξόζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην νδηθό δίθηπν ή δεκόζηνπο ρώξνπο θαη 
δελ ζα εθθνβίδνπλ ή αζθνύλ πίεζε ή δελ ζα πξνθαινύλ νπνηαδήπνηε ελόριεζε ζ’ νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν. 

  
 

 ΜΔΡΟ ΙΙ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΚΑΙ ΚΤΡΩΔΙ 

  

Κπξώζεηο. 
 
 

18. Καλέλα πξόζσπν δελ δηνξγαλώλεη έξαλν, εθηόο αλ ππάξρεη ζε ηζρύ θαζόιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία δηεμάγεηαη ν έξαλνο άδεηα, ε νπνία εμνπζηνδνηεί ηε δηνξγάλσζε θαη 
δηελέξγεηα εξάλνπ θαη απηόο δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ άδεηα δηαδηθαζίεο, 
όξνπο ή πξνϋπνζέζεηο.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη δηνξγαλσηέο είλαη έλνρνη αδηθήκαηνο δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, ππόθεηληαη ζε πξόζηηκν 
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πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξώ (€10.000) ή ζε θπιάθηζε γηα πεξίνδν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα δύν έηε ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

  
Παξάβαζε 
ππνρξεώζεσλ 
εξαληζηή θαη 
θπξώζεηο. 

19. Καλέλα πξόζσπν δελ ελεξγεί σο εξαληζηήο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εξάλνπ, εθηόο αλ 

θαηέρεη πηζηνπνηεηηθό εμνπζηνδόηεζεο δεόλησο ππνγξακκέλν από ην δηνξγαλσηή, όπσο απηό 
θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθό δηάηαγκά ηνπ Τπνπξγνύ, ην νπνίν ηζρύεη θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο 
πεξηόδνπ πνπ ελεξγεί κε ηνλ ηξόπν απηό, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ άδεηα 
δηαδηθαζίεο, όξνπο ή πξνϋπνζέζεηο.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξόζσπν απηό είλαη έλνρν 
αδηθήκαηνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, 
ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξώ (€5.000) ή ζε θπιάθηζε γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 
 

Γηελέξγεηα 
εξάλνπ 
κέζσ 
έληππσλ, 
εγγξάθσλ, 
θ.ά. 

20. ε πεξίπησζε εξάλνπ κε επηζηνιέο, αλαθνηλώζεηο ή άιια  έληππα ή έγγξαθα, ην θείκελν 

ησλ επηζηνιώλ, αλαθνηλώζεσλ, ή άιισλ εληύπσλ ή εγγξάθσλ απηά πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη 
πξνο ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ θαη ζρεηηθή αλαθνξά πξέπεη λα ππάξρεη ζ’απηά 
ηα έγγξαθα. 

  
πκκεηνρή 
πξνζώπσλ 
ειηθίαο  
θάησ ησλ 
18 εηώλ ζε  
έξαλν. 

21.-(1) Γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζώπσλ ειηθίαο κεηαμύ 16 θαη 18 εηώλ, ζηε δηελέξγεηα εξάλνπ, 

απαηηείηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ηνπο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ θαηά 
πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ εξάλνπ θαη 
θαηαρσξείηαη ζην ζρεηηθό Φάθειν. 

 
    (2) Καλέλα πξόζσπν ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηώλ δελ ιακβάλεη κέξνο ή δελ εκπιέθεηαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηε δηελέξγεηα εξάλνπ.  
 

     (3) Πξόζσπν πνπ ππνθηλεί, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ, άηνκν ή 
άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ λα εκπιαθνύλ ζηε δηελέξγεηα εξάλνπ, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε 
πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (€3.000) ή ζε θπιάθηζε γηα πεξίνδν πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή θαη ζηηο δπν απηέο πνηλέο. 
 

Τπνρξέσζε 
ελεκέξσζεο 
Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ. 

22. Με ηελ έθδνζε άδεηαο εξάλνπ, από  νπνηαδήπνηε θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ, 

ελεκεξώλεηαη άκεζα ειεθηξνληθά ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ην νπνίν δηαηεξεί ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν κε ην ζύλνιν ησλ ζε ηζρύ αδεηώλ εξάλνπ ζηε Γεκνθξαηία, 
επηζεκαίλνληαο ηε ρξνληθή ηζρύ ηνπο θαη ην ζθνπό, ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

  
Με 
εμνπζηνδνηεκέλν  
ζήκα. 

23. Πξόζσπo ηo oπoίo, αvαθoξηθά κε oπoηoδήπoηε έξαvo: 

  (α) εθζέηεη ή ρξεζηκoπoηεί ζήκα ή πηζηoπoηεηηθό εμoπζηoδόηεζεο άιιo από ζήκα ή 
πηζηoπoηεηηθό ηo oπoίo είvαη εμoπζηoδoηεκέvo, βάζεη ή δπvάκεη oπoησvδήπoηε 
Καvovηζκώv πoπ εθδίδovηαη δπλάκεη ηoπ Νόκoπ απηoύ, vα εθζέηεη ή ρξεζηκoπoηεί κε 
ηov ηξόπo απηό, ή 

 
(β) εθζέηεη ή ρξεζηκoπoηεί oπoηoδήπoηε ζήκα, ζύκβoιo, έκβιεκα, πηζηoπoηεηηθό ή 

άιιo έγγξαθo πoπ ζθoπείηαη, πξooξίδεηαη ή είvαη πηζαvόv vα πξoθαιέζεη ζε 
oπoηoδήπoηε πξόζσπo ηεv πεπoίζεζε όηη ηo πξόζσπo πoπ εθζέηεη ή ρξεζηκoπoηεί 
απηό είvαη εμoπζηoδoηεκέvoο εξαvηζηήο γηα ηνπο ζθoπoύο εξάvoπ γηα ηov oπoίo έρεη 
ρoξεγεζεί άδεηα όηαv θάηη ηέηoηo δεv ζπκβαίvεη, είvαη έvoρo αδηθήκαηoο. 

 
   (2) Πξόζσπo ηo oπoίo, θαηά ηεv παξoρή oπoησvδήπoηε πιεξoθoξηώv, γηα ηoπο ζθoπoύο 
ηoπ Νόκoπ απηoύ ή oπoησvδήπoηε Καvovηζκώv πoπ εθδίδovηαη δπλάκεη απηoύ, εv γvώζεη ηoπ ή 
απεξίζθεπηα πξνβαίλεη ζε oπoηαδήπoηε δήισζε ε oπoία είvαη ςεπδήο ζε oπoηαδήπoηε 
oπζηαζηηθή ιεπηoκέξεηα, είvαη έvoρo αδηθήκαηoο. 

  
Δμνπζία γηα  
ζύιιεςε 
παξαλνκνύληνο 
θαη θαηάζρεζε  
εηζπξαρζέλησλ 
από παξάλνκε 
δηελέξγεηα 
εξάλνπ. 

24.-(1) Κάζε κέιoο ηεο αζηπvoκηθήο δύvακεο, κε ζηoιή ή ρσξίο ζηνιή, δύvαηαη vα ζπιιάβεη 

ρσξίο έvηαικα oπoηoδήπoηε πξόζσπo πoπ δηαπξάηηεη αδίθεκα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηoπ 
Νόκoπ απηoύ θαη δύvαηαη vα θαηάζρεη oπoηαδήπoηε ρξήκαηα ή άιια πεξηoπζηαθά ζηoηρεία πoπ 
εηζπξάρζεθαv από ηo πξόζσπo απηό θαη oπoηoδήπoηε θηβώηηo ή oπoηoδήπoηε άιιo δoρείo πoπ 
πεξηέρεη ηα ρξήκαηα απηά ή άιια πεξηoπζηαθά ζηoηρεία, θαη oπoηoδήπoηε αvηηθείκεvo, έκβιεκα, 
έvζεκo, έγγξαθo, βηβιίo, δηπιόηππo ή άιιo έvηππo ηo oπoίo ζρεηίδεηαη ή δπvαηό vα ζρεηίδεηαη, 
κε ηo αδίθεκα απηό. 

    (2) ε πεξίπησζε κέινπο ηεο αζηπλνκηθήο δύλακεο πνπ δε θέξεη ζηνιή, απηό επηδεηθλύεη ηελ 
αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν πξηλ πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1). 
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Βάξνο 
απόδεημεο. 

25. Καηά ηε δίσμε πξoζώπoπ γηα παξάβαζε oπoηαζδήπoηε δηάηαμεο ηoπ παξόληνο Νόκoπ, 

εvαπόθεηηαη ζηov θαηεγoξoύκεvo vα απoδείμεη όηη έρεη ιάβεη άδεηα από ηεv θαηά πεξίπησζε 
αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ. 

  
Αδηθήκαηα γηα 
ηα  
νπνία δελ 
πξνλνείηαη 
εηδηθή πνηλή. 
 

26. Πξόζσπo ηo oπoίo είvαη έvoρo αδηθήκαηoο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηoπ παξόληνο Νόκoπ 

γηα ηo oπoίo δεv πξovoείηαη εηδηθή πoηvή από ηo Νόκo απηό, ππόθεηηαη ζε πξόζηηκo πoπ δεv 
ππεξβαίvεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξώ (€5.000) ή ζε θπιάθηζε γηα πεξίoδo πoπ δεv ππεξβαίvεη ην 
έλα έηνο ή θαη ζηηο δύo απηέο πoηvέο. 

Αδηθήκαηα 
από 
λνκηθά 
πξόζσπα. 

27.  Όηαv δηαπξάηηεηαη oπoηoδήπoηε αδίθεκα δπλάκεη ησλ δηάηαμεσλ ηoπ παξόληνο Νόκoπ 

από oπoηoδήπoηε voκηθό πξόζσπo, ζύvδεζκo, oξγάvσζε ή έvσζε πξoζώπσv, θάζε 
πξόζσπo, πoπ είvαη επηθoξηηζκέvo ή απαζρoιείηαη ή εvεξγεί ηov έιεγρo ή ηε δηαρείξηζε ησv 
ππoζέζεσv ή δξαζηεξηoηήησv ηoπ voκηθoύ απηoύ πξoζώπoπ, ζπvδέζκoπ, oξγάvσζεο ή έvσζεο 
πξoζώπσv, ζεσξείηαη έvoρo ηoπ αδηθήκαηoο απηoύ, εθηόο εάλ απνδεηρηεί από νπνηoδήπoηε 
ηέηoηo πξόζσπo όηη, ρσξίο ακέιεηα ή παξάιεηςε από κέξoπο ηoπ δεv είρε γvώζε όηη ηo αδίθεκα 
δηαπξαηηόηαv ή όηη επξόθεηηo vα δηαπξαρζεί ή όηη έιαβε όια ηα εύιoγα κέηξα γηα vα 
παξεκπoδίζεη ηε δηάπξαμε απηoύ. 

  
Γηάηαγκα  
δήκεπζεο. 

28. Καηά ηεv απoπεξάησζε oπoηαζδήπoηε δίθεο ζε ζρέζε κε αδίθεκα γηα ηo oπoίo ππάξρεη 

ηζρπξηζκόο όηη δηαπξάρηεθε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηoπ παξόληνο Νόκoπ, όηαv ε δίθε 
απηή θαηαιήγεη ζε θαηαδίθε, ηo δηθαζηήξηo δύvαηαη vα εθδώζεη δηάηαγκα γηα ηεv επηζηξoθή ζηov 
ηδηoθηήηε, αv είvαη γvσζηόο ή γηα ηε δήκεπζε oπoησvδήπoηε ρξεκάησv ή άιισv πεξηoπζηαθώv 
ζηoηρείσv πoπ παξoπζηάζηεθαv εvώπηov ηoπ δηθαζηεξίoπ απηoύ ή πoπ ηειεί ππό ηε θύιαμή ηoπ 
ή ππό ηε θύιαμε ηεο αζηπvoκίαο ή oπoηoπδήπoηε δεκόζηoπ ππαιιήιoπ ηα oπoία, θαηά ηε γvώκε 
ηoπ δηθαζηεξίoπ, ιήθζεθαv δηά ή σο απoηέιεζκα δηάπξαμεο αδηθήκαηoο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηoπ παξόληνο Νόκoπ. 

  
Γηνηθεηηθό 
πξόζηηκν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.-(1) Η θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή Αδεηώλ δύλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθό πξόζηηκν ζε 

πξόζσπν ην νπνίν παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 23, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (€3.000). 
 
   (2) Καηά ηεο απόθαζεο γηα επηβνιή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, επηηξέπεηαη ε άζθεζε 
ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Τπνπξγνύ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ παξαβάηε. 
 
   (3) Σν πνζό ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ εηζπξάηηεηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή όηαλ πεξάζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ εβδνκήληα πέληε (75) εκεξώλ, γηα άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ 
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο γηα επηβνιή 
ρξεκαηηθήο πνηλήο. 
 
   (4) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο ηνπ επηβαιιόκελνπ από ηελ Αξκόδηα Αξρή 
δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, ε Αξκόδηα Αξρή ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα θαη εηζπξάηηεηαη ην 
νθεηιόκελν πνζό σο αζηηθό ρξένο νθεηιόκελν ζηε Γεκνθξαηία. 

  
Έθδνζε 
Καλνληζκώλ. 

30.-(1) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην εθδίδεη Καλνληζκνύο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ξύζκηζε 

νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν ρξήδεη ή είλαη δεθηηθό θαζνξηζκνύ θαη γεληθά γηα ηελ θαιύηεξε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ.   

  
     (2) Δηδηθόηεξα θαη ρσξίο επεξεαζκό ηεο γεληθόηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), νη Καλνληζκνί πνπ 

εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ δύλαληαη λα πξνβιέπνπλ γηα όια ή κεξηθά από ηα 
αθόινπζα ζέκαηα: 

  
 (α) ηε ξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηνξγαλσηώλ θαη εξαληζηώλ ζρεηηθά κε ηνπο 

εξάλνπο απηνύο
.
 

  
 (β) ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ζεκάησλ θαη ηε ξύζκηζε ηεο ρξήζεο ηνπο από ηνπο 

εξαληζηέο θαη πηζηνπνηεηηθώλ εμνπζηνδόηεζεο θαη γηα ηελ έθδνζε, θύιαμε, 
παξνπζίαζε, επίδεημε θαη επηζηξνθή απηώλ, θαη, εηδηθόηεξα γηα ηελ 
αλαγθαηόηεηα όπσο νη εξαληζηέο, όηαλ δεηείηαη από αζηπλνκηθό κε ζηνιή ή θαη 
κε πνιηηηθή πεξηβνιή, ή από νπνηνδήπνηε θάηνρν νηθίαο ή ηόπνπ εξγαζίαο ζηελ 
νπνία  ή ζηνλ νπνίν γίλεηαη επίζθεςε ή από πξόζσπν πνπ θαιείηαη λα εηζθέξεη 
ζηνλ έξαλν λα παξνπζηάδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά εμνπζηνδόηεζήο ηνπο

. 
 

  
 (γ) ηελ απζεληηθόηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ εμνπζηνδόηεζεο ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

θνηλά γηα όινπο ηνπο εξάλνπο, κε αλάγιπθε ζθξαγίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη γηα 
ηελ επθξηλή έλδεημε πάλσ ζηα εκβιήκαηα ηνπ ζθνπνύ ηνπ εξάλνπ

.
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 (δ) ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έθδνζεο απνδείμεσλ ζε ζρέζε κε ρξήκαηα πνπ 
εηζπξάηηνληαη

.
 

  
 (ε) ηελ αλαγθαηόηεηα όπσο νη δηνξγαλσηέο εξάλσλ δίλνπλ θαη/ή δεκνζηεύνπλ αιεζείο 

ινγαξηαζκνύο γηα όια ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη θαη πιεξώλνληαη, θαζώο 
θαη γηα ηνλ ηξόπν θαη ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εηζπξαρζέλησλ 
θαη δαπαλεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ

.
 

  
 (ζη) ηελ απαγόξεπζε ζε πξόζσπα πνπ είλαη ειηθίαο θάησ από ηελ ειηθία πνπ 

θαζνξίδεηαη γηα λα ελεξγνύλ σο εξαληζηέο θαη ζε άιια πξόζσπα από ηνπ λα 
ππνθηλνύλ ή λα επηηξέπνπλ ζε απηά λα ελεξγνύλ, σο εξαληζηέο

.
 

  
 (ε) ηελ απαγόξεπζε εηζόδνπ εξαληζηώλ ζε νηθίεο ή γηα ηε ξύζκηζε ηεο εηζόδνπ 

εξαληζηώλ ζε ηόπν εξγαζίαο
.
 

  
 (ζ) ηελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο από ηνλ αδεηνύρν ζηνλ θαηά πεξίπησζε Πξόεδξν 

ηεο Αξρήο Αδεηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη ζε ζρέζε κε ην ζθνπό, ηα 
έμνδα, ηα έζνδα θαη ηε δηάζεζε ησλ εζόδσλ ησλ εξάλσλ θαη όπσο νη 
πιεξνθνξίεο απηέο απνδεηθλύνληαη θαη επηβεβαηώλνληαη κε ηέηνην ηξόπν, όπσο 
δύλαηαη λα θαζνξηζηεί. 

  
     (3) Πξόζσπν ην νπνίν παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

νπνηνπδήπνηε Καλνληζκνύ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Νόκνπ απηνύ ή κε νπνηνδήπνηε όξν πνπ 
επηβάιιεηαη ζε νπνηαδήπνηε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε από ηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Αξρή 
Αδεηώλ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

  
Έθδνζε 
δηαηάγκαηνο. 

31. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ν Τπνπξγόο, δύλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ, λα 

ξπζκίδεη γηα όια ή κεξηθά από ηα αθόινπζα: 
  
 (α) ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην έληππν ππνβνιήο αίηεζεο 

άδεηαο δηελέξγεηαο εξάλνπ
.
 

  
 (β) επηπξόζζεηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα απαηηνύληαη, ηα νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν ππνβνιήο αίηεζεο άδεηαο δηελέξγεηαο εξάλνπ
.
 

  
 (γ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνζεζκηώλ εληόο ησλ νπνίσλ δηελεξγνύληαη νξηζκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο
.
 

  
 (δ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ εξάλσλ

.
 

  
 (ε) γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηερληθήο θύζεσο πνπ αθνξά ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ. 
  
Καηάξγεζε  
Νόκνπ. 
Κεθ. 95. 

32. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ν πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ Νόκνο, 

θαηαξγείηαη: 
 
       Ννείηαη όηη νη άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγνύκελνπ Νόκνπ, 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. 

  
Έλαξμε ηεο 
ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο 
Νόκνπ. 

33. Ο παξώλ Νόκνο ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2014. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(ΑΡΘΡΟ 7) 

Ο ΠΔΡΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΡΑΝΟΤ  

 

ΑΡ. ......................  
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Πξνο ην Γεληθό Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ /  

Έπαξρν …………….(ζπκπιεξώλεηαη / δηαγξάθεηαη αλάινγα) 

 

ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 

 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Δπώλπκν 

Παηέξα: 

 

Όλνκα 

Μεηέξαο: 

 Δπώλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Τπεθνόηεηα:  

Αξηζ. Γειη. 

Σαπηόηεηαο: 

 Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία  

γέλλεζεο:  

 Σόπνο 

 Γέλλεζεο: 

 

Σόπνο νηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(email):  

 

Τπνγξαθή 
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ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

 

Τπόζηαζε: 

 

 

ηνηρεία Πξνέδξνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ: 

 

Ο – Η Όλνκα: 

 

Δπώλπκν: 

 

 

Όλνκα Παηέξα:  

 

Δπώλπκν Παηέξα: 

 

 

Όλνκα Μεηέξαο: 

 

Δπώλπκν Μεηέξαο: 

 

 

Τπεθνόηεηα: 

 

 

Αξηζ. Γειη. Σαπηόηεηαο: 

 

Α.Φ.Μ: 

 

 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:  
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Σόπνο Γέλλεζεο: 

Σόπνο νηθίαο: 

 

Οδόο: 

 

Αξηζ: 

 

ΣΚ: 

 

 

Σει: 

 

Fax: 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 

(email): 

 

 

 

Αξ. Μεηξώνπ Δγγξαθήο (επηζπλάπηεηαη) 

 

Αξ. Φ.Π.Α. 

 

Γηεύζπλζε  λνκηθνύ πξνζώπνπ: 

 

Σει. 

 

Φαμ  

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 

(email): 
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Πξόεδξνο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ                                                              

Τπνγξαθή 

Αξηζ. Γειη. Σαπηόηεηαο : 

θξαγίδα λνκηθνύ πξνζώπνπ 

 

Δγώ ν …………………………………………., δειώλσ όηη πξνηίζεκαη λα δηελεξγήζσ 

έξαλν ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ Νόκνπ, όπσο 

θαηαγξάθεηαη πην θάησ; 

 

(α) Ο έξαλνο ζα δηελεξγεζεί ππέξ ...... ………………………………………………… 

(β) Ο έξαλνο ζα γίλεη κε ηνλ εμήο ηξόπν: ………………………………………..……. 

(γ) Ο έξαλνο ζα γίλεη ζηηο ……………………………………………. (θαζνξίδεηαη 

επαθξηβώο ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο). (ε νξγαλσκέλνπο θνξείο είλαη 

δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο δηάξθεηαο κέρξη έμη κελώλ, κε νπνηνπζδήπνηε εηδηθνύο 

όξνπο ήζειε ζέζεη ε Αξρή Αδεηώλ). 

(δ) Η πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλεη ν έξαλνο ζα είλαη …………………………………. 

(ε) Ο αξηζκόο ησλ εξαληζηώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο …………..…………………… 

(ζη) Σν ζρήκα ηνπ εκβιήκαηνο ή ηνπ ζήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη 

όπσο ην δείγκα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ αίηεζε. 

(δ)     Γλσξίδσ όηη απαγνξεύεηαη ε δηελέξγεηα εξάλνπ έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο από 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή δηαθεκηζηηθό γξαθείν, εθηόο θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη δειώλσ ππεύζπλα όηη δελ ζα εκπιαθεί νπνηνδήπνηε 

πξόζσπν ή δηαθεκηζηηθό γξαθείν, έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο / παξαθαιώ 

όπσο εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ 

εκπινθή ηνπ/ησλ  …………………………………………………… (πξνζώπνπ/σλ ή 

δηαθεκηζηηθνύ γξαθείνπ), ηνπ/ησλ νπνίνπ/σλ ε ζπλνιηθή ακνηβή ζα 

είλαη…………………………%.( δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηό 5% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εζόδσλ) (ζπκπιεξώλεηαη θαη δηαγξάθεηαη αλάινγα). 
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(ε) Γειώλσ ππεύζπλα όηη θάζε εξαληζηήο ζα είλαη ππόινγνο ζε κέλα, γηα όια ηα 

ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώλεη, ν νπνίνο ζα εθδίδεη ζηνλ εξαληζηή απόδεημε 

παξαιαβήο γηα θάζε πνζό. 

 

(ζ) Κάζε εξαληζηήο ζα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ εμνπζηνδόηεζεο ππνγξακκέλν 

από κέλα, ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα πνπ εγθξίζεθε γηα ηνλ έξαλν. 

 

(η) Ωο δηνξγαλσηήο ηνπ εξάλνπ δεζκεύνκαη λα ηεξώ θαη λα ππνβάισ ζηελ Αξρή 

Αδεηώλ ηξηάληα (30) κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ εξάλνπ ,αθξηβή ινγαξηαζκό εζόδσλ 

θαη εμόδσλ ηνλ νπνίν λα δεκνζηεύζσ ζε δύν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο. 

 

(θ) Σα θνπηηά ή δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ έξαλν ζα παξαδίδνληαη ζε κέλα ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν κνπ, από ην πξόζσπν πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο 

θύιαμεο ηνπο θαη ζα εθδίδεηαη απόδεημε παξαιαβήο. 

 

(ι) ε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θνπηηά ε δνρεία, γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη, ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή απόδεημε είζπξαμεο. 

 

(κ) Γλσξίδσ όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ζε πξόζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηώλ λα 

ελεξγνύλ σο εξαληζηέο θαη γηα πξόζσπα ειηθίαο κεηαμύ 16 θαη 18 εηώλ, 

απαηηείηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ηνπο.  

 

(λ) Καλέλα πξόζσπν πνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ δελ ζα 

παξεκπνδίδεη κ’νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ ηξνραία θίλεζε ή πξόζσπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην νδηθό δίθηπν ή δεκόζηνπο ρώξνπο θαη δελ ζα εθθνβίδεη 

ή απεηιεί ή αζθεί νπνηαδήπνηε πίεζε ή πξνθαιεί νπνηαδήπνηε ελόριεζε ζε 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν. 

 

(μ) Η άδεηα δελ ρνξεγείηαη αλ θαηά ηε γλώκε ηεο Αξρήο Αδεηώλ, ν ζθνπόο ηνπ 

εξάλνπ είλαη παξάλνκνο, εηθνληθόο ή απαξάδεθηνο γηα ιόγνπο δεκόζηαο πνιηηηθήο 

ή ν ζθνπόο ηνπ εμππεξεηείηαη από Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

(ΑΡΘΡΟ 8) 

Ο ΠΔΡΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΑΝΟΤ  

 

ΑΡ. ......................  

 

 

Από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ / Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

………………………………………..  ρνξεγείηαη άδεηα ζηνλ .............. ....................... από 

……………………………… Γηεύζπλζε ………………………..Αξ. Γ.Σ. ή Αξ. Γηαβαηεξίνπ 

…………………… (γηα θπζηθά πξόζσπα θαη ηνλ εθπξόζσπν λνκηθνύ πξνζώπνπ) 

ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ:  

Oλνκαζία …………………………..… Τπόζηαζε ……….………………………………. 

Αξ. Δγγξαθήο……………………. 

λα δηελεξγήζεη έξαλν ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Γηελέξγεηαο Δξάλσλ Νόκνπ, κε 

ηνπο πην θάησ όξνπο; 

 

(α) Ο έξαλνο ζα δηελεξγεζεί ππέξ .....  ………………………………………………… 

(β) Ο έξαλνο ζα γίλεη κε ηνλ εμήο ηξόπν: ……………………….. (ε πεξίπησζε 

νδηθνύ εξάλνπ, απαγνξεύεηαη ε παξνπζία εξαληζηώλ ζηα θώηα ηξνραίαο). 

(γ) Ο έξαλνο ζα γίλεη ζηηο ……………………………… (θαζνξίδεηαη επαθξηβώο ε 

εκεξνκελία θαη ε ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο). (ε νξγαλσκέλνπο θνξείο είλαη δπλαηή 

ε έθδνζε άδεηαο δηάξθεηαο κέρξη έμη κελώλ).  

(δ) Η πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλεη ν έξαλνο ζα είλαη …………………………………. 

(ε) Ο αξηζκόο ησλ εξαληζηώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο …………..…………………… 
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(ζη) Σν ζρήκα ηνπ εκβιήκαηνο ή ηνπ ζήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη 

όπσο ην δείγκα πνπ ππνβιήζεθε ζηελ αίηεζε. 

(δ)     Απαγνξεύεηαη ε δηελέξγεηα εξάλνπ έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο από 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή δηαθεκηζηηθό γξαθείν, εθηόο θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, ε νπνία, ελδερνκέλσο, επηζπλάπηεηαη ζηελ άδεηα. 

(ε) Κάζε εξαληζηήο ζα είλαη ππόινγνο γηα όια ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώλεη, ζηνλ 

δηνξγαλσηή ηνπ εξάλνπ, ν νπνίνο ζα εθδίδεη ζηνλ εξαληζηή απόδεημε παξαιαβήο 

γηα θάζε πνζό. 

(ζ) Κάζε εξαληζηήο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ εμνπζηνδόηεζεο 

ππνγξακκέλν από ηνλ δηνξγαλσηή, ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα πνπ εγθξίζεθε 

γηα ηνλ έξαλν. 

(η) Ο δηνξγαλσηήο ηνπ εξάλνπ ππνρξεώλεηαη λα ηεξεί θαη λα ππνβάιεη ζηελ Αξρή 

Αδεηώλ ηξηάληα (30) κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ εξάλνπ, αθξηβή ινγαξηαζκό εζόδσλ 

θαη εμόδσλ ηνλ νπνίν λα δεκνζηεύζεη ζε δύν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο. 

(θ) Σα θνπηηά ή δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ έξαλν ζα παξαδίδνληαη ζηνλ 

δηνξγαλσηή ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπ, από ην πξόζσπν πνπ έρεη ηελ 

επζύλε ηεο θύιαμεο ηνπο θαη ζα εθδίδεηαη απόδεημε παξαιαβήο. 

(ι) ε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θνπηηά ε δνρεία, γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη, ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή απόδεημε είζπξαμεο. 

(κ) Απαγνξεύεηαη απζηεξά ζε πξόζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηώλ λα ελεξγνύλ σο 

εξαληζηέο θαη γηα πξόζσπα ειηθίαο κεηαμύ 16 θαη 18 εηώλ, απαηηείηαη ε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ηνπο. Οη ππνθηλεηέο αλήιηθσλ 

πξνζώπσλ ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δξάλσλ Νόκνπ. 

(λ) Καλέλα πξόζσπν πνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ δελ ζα 

παξεκπνδίδεη κ’νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ ηξνραία θίλεζε, ή πξόζσπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην νδηθό δίθηπν ή δεκόζηνπο ρώξνπο θαη δελ ζα 
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εθθνβίδεη ή απεηιεί ή αζθεί νπνηαδήπνηε πίεζε ή πξνθαιεί νπνηαδήπνηε 

ελόριεζε ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν. 

 

 

 

 

Δηδηθνί όξνη: 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία: ...................................                      ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΡΥΗ ΑΓΔΙΩΝ 

 

 

Κνηλ: Μέιε Αξρήο Αδεηώλ. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 69(Ι)/2014 
Αρ. 4444, 23.5.2014                               

Ο περί ηης Εθαρμογής ηης Αρτής ηης Αναγνώριζης Δικαζηικών Αποθάζεων και Αποθάζεων Αναζηολής 
Εκηέλεζης ηης Ποινής ή Απόλσζης σπό Όροσς με ζκοπό ηην Εποπηεία ηων Μέηρων Αναζηολής και ηων 
Εναλλακηικών Κσρώζεων Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής 
Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 69(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΑΝΑΣΟΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΟΙΝΗ Η΄ ΑΠΟΛΤΗ ΤΠΟ ΟΡΟΤ ΜΔ ΚΟΠΟ 

ΣΗΝ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΤΡΩΔΩΝ 

 
Πξννίκην. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 337, 
16.12.2008, 
ζ.102. 
 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε  
 
(α) ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Απφθαζε - Πιαίζην 2008/947/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαγλψξηζεο 
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη απνθάζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ 
φξνπο κε ζθνπφ ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ» θαη 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 81, 
27.3.2009, 
ζ.24. 

(β) ην άξζξν 6 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Απφθαζε - Πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ - Πιαηζίσλ 

2002/584/ΓΔΤ, 2005/214/ΓΔΤ, 2006/783/ΓΔΤ, 2008/909/ΓΔΤ θαη 2008/947/ΓΔΤ θαη ηελ 
θαηνρχξσζε, δηά ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
εξήκελ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε», πνπ ηξνπνπνίεζε ην ζηνηρείν (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ άξζξνπ 11 ηεο πην πάλσ Απφθαζεο - Πιαηζίνπ, 

  

      Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Αξρήο ηεο Αλαγλψξηζεο 
Γηθαζηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Απνθάζεσλ Αλαζηνιήο Δθηέιεζεο ηεο Πνηλήο ή Απφιπζεο ππφ Όξνπο 
κε ζθνπφ ηελ Δπνπηεία ησλ Μέηξσλ Αλαζηνιήο θαη ησλ Δλαιιαθηηθψλ Κπξψζεσλ Νφκνο ηνπ 2014. 

  

Δξκελεία. 2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη άιιε έλλνηα-  
  

 «απφιπζε ππφ φξνπο» ζεκαίλεη ηειεζίδηθε απφθαζε αξκφδηαο αξρήο πεξί πξφσξεο απνιχζεσο 
θαηαδηθαζζέληνο θαηφπηλ εθηίζεσο κέξνπο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ή ηνπ ζηεξεηηθνχ ηεο 
ειεπζεξίαο κέηξνπ αζθαιείαο, κε ηελ επηβνιή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ αλαζηνιήο· 

  

 «απφθαζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο» ζεκαίλεη ηειεζίδηθε απφθαζε 
δηθαζηεξίνπ, ε νπνία δηαηάζζεη απφιπζε ππφ φξνπο ή επηβάιιεη κέηξα αλαζηνιήο· 

  

 «Απφθαζε-Πιαίζην 2008/947/ΓΔΤ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Απφθαζε-Πιαίζην 2008/947/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαγλψξηζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη απνθάζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο 
ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο κε ζθνπφ ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ 
ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  

 «Απφθαζε-Πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Απφθαζε-Πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ Απνθάζεσλ - Πιαηζίσλ 2002/584/ΓΔΤ, 2005/214/ΓΔΤ, 2006/783/ΓΔΤ, 2008/909/ΓΔΤ θαη 
2008/947/ΓΔΤ θαη ηελ θαηνρχξσζε, δηά ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 
πξνζψπσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ 
πνπ εθδίδνληαη εξήκελ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

  

 «αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο λα ιάβεη ηα επαθφινπζα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επνπηεία ησλ 
κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ» ζεκαίλεη ην αξκφδην Τπνπξγείν, Σκήκα ή 
Τπεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε·  
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 «αξκφδηα αξρή έθδνζεο», αλαθνξηθά κε ηε Γεκνθξαηία, ζεκαίλεη ην Γηθαζηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 
  

 «αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο» ζεκαίλεη ην ζεκαίλεη ην Γηθαζηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ·  

  

 «δηθαζηηθή απφθαζε» ζεκαίλεη ηειεζίδηθε απφθαζε ή δηαηαγή δηθαζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ε 
νπνία θξίλεη φηη έλα θπζηθφ πξφζσπν έρεη ηειέζεη πνηληθφ αδίθεκα θαη επηβάιιεη- 

 
 (α) πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξν αζθαιείαο ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο, εθφζνλ έρεη 

απνθαζηζζεί απφιπζε ππφ φξνπο είηε βάζεη ηεο ελ ιφγσ δηθαζηηθήο απφθαζεο είηε κε 
κεηαγελέζηεξε απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, ή 

  

 (β) πνηλή κε αλαζηνιή, ή 

  
 (γ) θαηαδίθε ππφ φξνπο, ή 

  
 (δ) ελαιιαθηηθή θχξσζε· 

  

 «ελαιιαθηηθή θχξσζε» ζεκαίλεη θχξσζε, ε νπνία επηβάιιεη ππνρξέσζε ή φξν, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη πνηλή ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, κέηξν αζθαιείαο ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο ή 
ρξεκαηηθή πνηλή· 

  

 «Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν» ζεκαίλεη ην δίθηπν εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθε δπλάκεη ηεο Κνηλήο Γξάζεο 98/428/ΓΔΤ ηεο 29εο Ινπλίνπ 1998 γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο·    

  

 «θαηαδίθε ππφ φξνπο» ζεκαίλεη απφθαζε κε ηελ νπνία ε επηβνιή πνηλήο αλαβιήζεθε ππφ φξνπο κε 
ηελ επηβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ αλαζηνιήο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ή 
νξίδνληαη ζε ρσξηζηή απφθαζε πεξί απφιπζεο ππφ φξνπο πνπ ιακβάλεηαη απφ αξκφδηα αξρή· 

  

 «Κεληξηθή Αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

  

 «θξάηνο έθδνζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έρεη εθδνζεί ε δηθαζηηθή απφθαζε· 

  

 «θξάηνο εθηέιεζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επνπηεία ησλ κέηξσλ 
αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ θαηφπηλ απφθαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ· 

  

 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη θαη ην Γηβξαιηάξ· 

  

 «κέηξα αλαζηνιήο» ζεκαίλεη ππνρξεψζεηο θαη κέηξα πνπ επηβάιινληαη απφ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθφ 
πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ζε ζπλδπαζκφ είηε κε αλαζηνιή 
πνηλήο είηε κε θαηαδίθε ή απφιπζε ππφ φξνπο·  

  

 «πνηλή κε αλαζηνιή» ζεκαίλεη πνηλή ή κέηξν αζθαιείαο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ε εθηέιεζε ησλ 
νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ππφ φξνπο, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, δηά ηεο 
επηβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ αλαζηνιήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα 
ηελ απφθαζε ή λα νξίδνληαη ζε ρσξηζηή απφθαζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή ππφ φξνπο 
απφιπζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ αξκφδηα αξρή. 

  

θνπφο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 

3. Ο παξψλ Νφκνο θαζνξίδεη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε Γεκνθξαηία αλαγλσξίδεη ηηο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη αλάινγα, ηηο απνθάζεηο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ 
φξνπο, πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, επνπηεχεη ηα κέηξα αλαζηνιήο πνπ επηβάιινληαη βάζεη 
κηαο ηέηνηαο απφθαζεο ή ηηο ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή, θαη ιακβάλεη θάζε άιιε 
απφθαζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελ ιφγσ δηθαζηηθή απφθαζε, φηαλ άηνκν πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε 
άιιν θξάηνο κέινο, έρεη επηζηξέςεη ή ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηελ Γεκνθξαηία φπνπ έρεη ηε λφκηκε θαη 
ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 
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Πεδίν 
εθαξκνγήο. 

4.-(1) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη κφλνλ φζνλ αθνξά- 

 (α) ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλάινγα ησλ απνθάζεσλ αλαζηνιήο 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο· 

  

 (β) ηε κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο γηα ηελ επνπηεία κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ελαιιαθηηθψλ 
θπξψζεσλ· θαη  

  

 (γ) φιεο ηηο άιιεο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη 
(β), φπσο πεξηγξάθνληαη θαη πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

  

    (2)  Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη- 

  

 
 

67(Ι) ηνπ 2014. 

(α) ζηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο επηβάιινπλ 
πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξα αζθαιείαο ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο θαη 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο 
Απνθάζεσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίεο Δπηβάιινπλ Πνηλέο 
ηεξεηηθέο ηεο Διεπζεξίαο ή Μέηξα ηεξεηηθά ηεο Διεπζεξίαο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· θαη  

  

 (β) ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη απνθάζεσλ δήκεπζεο νη 
νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2005/214/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο επί ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 
2006/783/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6

εο
 Οθησβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζηηο απνθάζεηο δήκεπζεο. 
  

    (3) Ο παξψλ Νφκνο δελ επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ θαη λνκηθψλ αξρψλ, φπσο απηέο θαηνρπξψλνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο πλζήθεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ησλ πξνζψπσλ ηα 
νπνία ππφθεηληαη ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο, θαη δελ ζίγνληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ηπρφλ βαξχλνπλ ηηο 
δηθαζηηθέο αξρέο σο πξνο ην ζέκα απηφ. 

  

Αξκφδηα 
αξρή έθδνζεο 
θαη εθηέιεζεο 
απνθάζεσλ. 

5.-(1) Αξκφδηα αξρή έθδνζεο απνθάζεσλ ζηε Γεκνθξαηία είλαη ην Καθνπξγηνδηθείν ή ην 

Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

    (2) Αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ζηε Γεκνθξαηία, αλαθνξηθά κε απφθαζε άιινπ θξάηνπο κέινπο, είλαη 
ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ζηελ θαηά ηφπν δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ην πξφζσπν, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 
έρεη εθδνζεί απφθαζε ζε άιιν θξάηνο κέινο έρεη ηε λφκηκε ή ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 

  

Αξκνδηφηεηα 
Κεληξηθήο 
Αξρήο. 

6. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, σο Κεληξηθή Αξρή, επηθνπξεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απφθαζεο θαηά ηε δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο 
θαη θαηά ηελ επίζεκε αιιεινγξαθία. 

  

Δίδε κέηξσλ 
αλαζηνιήο θαη 
ελαιιαθηηθψλ 
θπξψζεσλ. 

7. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη 

ζηα αθφινπζα κέηξα αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο: 

 
46(Ι) ηνπ 1996. 

(α) Τπνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο λα ελεκεξψλεη ηνλ θεδεκνληθφ ιεηηνπξγφ ζρεηηθά κε 
αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο ή ηφπνπ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κεδεκνλίαο θαη 
Άιισλ Σξφπσλ Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  

 (β) απαγφξεπζε εηζφδνπ ή απνθιεηζκφο ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο, κέξε ή θαζνξηζκέλεο 
πεξηνρέο ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο· 

  

 (γ) ππνρξέσζε πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκνχο ζηελ έμνδν απφ ηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα 
κε ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 

  

 (δ) κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ θαιή δηαγσγή, ηελ επηκφξθσζε, 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ Σξφπσλ Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ 
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Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηελ θαηνηθία ή 
πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο ή φξνπο φζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία ή ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

  

 (ε) ππνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο λα εκθαλίδεηαη θαηά ηα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζηνλ θεδεκνληθφ ιεηηνπξγφ, πνπ ζα θαζνξίζεη ην δηθαζηήξην ή ζηνλ θεδεκνληθφ 
ιεηηνπξγφ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ Σξφπσλ Μεηαρείξηζεο 
Αδηθνπξαγνχλησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  

 
119(Ι) ηνπ 2000 

212(Ι) ηνπ 2004. 

(ζη) ππνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο λα απνθεχγεη ηελ επαθή κε ζπγθεθξηκέλα 
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Πξφιεςε θαη Πξνζηαζία 
Θπκάησλ) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  

 (δ) ππνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο λα απνθεχγεη ηελ επαθή κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, 
ηα νπνία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ή πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε 
αδηθήκαηνο· 

  

 
 
Κεθ. 154. 

3 ηνπ 1962 
43 ηνπ 1963 
41 ηνπ 1964 

 69 ηνπ 1964 
70 ηνπ 1965 
 5 ηνπ 1967 

58 ηνπ 1967 
44 ηνπ 1972 
92 ηνπ 1972 
29 ηνπ 1973 
59 ηνπ 1974 
3 ηνπ 1975 

13 ηνπ 1979 
10 ηνπ 1981 
46 ηνπ 1982 
86 ηνπ 1983 

186 ηνπ 1986 
111 ηνπ 1989 
236 ηνπ 1991 
6(Ι) ηνπ 1994 
3(Ι) ηνπ 1996 

99(Ι) ηνπ 1996 
36(Ι) ηνπ 1997 
40(Ι) ηνπ 1998 
45(Ι) ηνπ 1998 
15(Ι) ηνπ 1999 
37(Ι) ηνπ 1999 
38(Ι) ηνπ 1999 

129(Ι) ηνπ 1999 
30(Ι) ηνπ 2000 
43(Ι) ηνπ 2000 
77(Ι) ηνπ 2000 

162(Ι) ηνπ 2000 
169(Ι) ηνπ 2000 

181(1) ηνπ 2000 
27(1) ηνπ 2001 
12(1) ηνπ 2002 
85(1) ηνπ 2002 

144(1) ηνπ 2002 
145(1) ηνπ 2002 

25(Ι) ηνπ 2003 
48(Ι) ηνπ 2003 
84(Ι) ηνπ 2003 

164(Ι) ηνπ 2003 
124(Ι) ηνπ 2004 

(ε) ππνρξέσζε νηθνλνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηέιεζε 
ηνπ αδηθήκαηνο ή/θαη ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ππνρξέσζε 
απηή, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκν· 
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31(Ι) ηνπ 2005 
18(Ι) ηνπ 2006 

130(Ι) ηνπ 2006 
126(Ι) ηνπ 2007 
127(Ι) ηνπ 2007 

70(Ι) ηνπ 2008 
83(I) ηνπ 2008 
64(Ι) ηνπ 2009 
56(Ι) ηνπ 2011 
72(Ι) ηνπ 2011 

163(Ι) ηνπ 2011 
167(Ι) ηνπ 2011 

84(Ι) ηνπ 2012 
95(Ι) ηνπ 2012 

134(Ι) ηνπ 2012 
125(Ι) ηνπ 2013 

131(Ι) ηνπ 2013. 
 (ζ) ππνρξέσζε θνηλνηηθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ Σξφπσλ 

Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

  

 (η) ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αξκφδην θεδεκνληθφ ιεηηνπξγφ γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ 
θαηαδηθαζζέληνο ή κε ηνλ αξκφδην ιεηηνπξγφ ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κεδεκνλίαο θαη Άιισλ Σξφπσλ Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ 
Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  

 (ηα) ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή ή πξφγξακκα 
απεμάξηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο. 

  

Γηαβίβαζε 
απφθαζεο καδί 
κε ηε βεβαίσζε. 

8.-(1)  Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ 
φξνπο, ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο φπνπ ν θαηαδηθαζζείο έρεη ηε λφκηκε θαη ζπλήζε δηακνλή ηνπ, 
φηαλ ν θαηαδηθαζζείο έρεη επηζηξέςεη ή επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζηε Γεκνθξαηία. 

  

    (2)  Όηαλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα 
αξρή εθηέιεζεο δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφθαζε αλαζηνιήο ηεο 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, κεξηκλά ψζηε λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε 
ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2008/947/ΓΔΤ, 
φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ε νπνία βεβαίσζε ππνγξάθεηαη θαη ην 
πεξηερφκελφ ηεο πηζηνπνηείηαη σο αθξηβέο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  

    (3) Η δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο 
ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, καδί κε ηε βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο απεπζείαο ζηελ 
αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα απνηππσζεί εγγξάθσο θαη ππφ ζπλζήθεο 
πνπ επηηξέπνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο λα εμαθξηβψλεη ηε γλεζηφηεηά ηνπο: 

  

      Ννείηαη φηη ην πξσηφηππν ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή επηθπξσκέλα αληίγξαθά ηνπο θαζψο 
θαη ην πξσηφηππν ηεο βεβαίσζεο, απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, εθφζνλ ε ηειεπηαία 
ην απαηηεί: 

  

      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη φιεο νη επίζεκεο επηθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο κεηαμχ ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο εθηέιεζεο. 

  

    (4) Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο δχλαηαη λα δηελεξγήζεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην παξφλ 
άξζξν δηαβίβαζε απφθαζεο ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, κφλν αλ δελ δηελήξγεζε ηελ ίδηα 
δηαβίβαζε ζε άιιν θξάηνο κέινο.   

  

    (5) Δάλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δελ είλαη γλσζηή ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ε 
ηειεπηαία δηεμάγεη φιεο ηηο αλαγθαίεο έξεπλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ ηε Γεκνθξαηία. 
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    (6) Δάλ ε αξρή ε νπνία παξαιακβάλεη δηθαζηηθή απφθαζε ζηε Γεκνθξαηία, θαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, καδί κε ηε 
βεβαίσζε ηνπ εδαθίνπ (2) δελ είλαη ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ηε δηαβηβάδεη απηεπαγγέιησο ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο θαη ελεκεξψλεη 
ακέζσο εγγξάθσο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  

πλέπεηεο 
αλαγλψξηζεο 
γηα ην θξάηνο 
έθδνζεο. 

9.-(1) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο αλαγλσξίζεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, θαη 
ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε, ην θξάηνο έθδνζεο παχεη λα 
είλαη πιένλ αξκφδην γηα ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κεηαγελέζηεξσλ κέηξσλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

    (2) Η αξκνδηφηεηα θαηά ην εδάθην (1) επηζηξέθεη ζην θξάηνο έθδνζεο- 

  
 (α) ακέζσο κφιηο ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο γλσζηνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή 

εθηέιεζεο αλάθιεζε ηεο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· ή 

  

 (β) φπσο πξνβιέπεηαη ζηα εδάθηα (3) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Νφκνπ · ή 

  

 (γ) φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Αλαγλψξηζε 
απφθαζεο απφ 
ηελ αξκφδηα 
αξρή. 

10.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο αλαγλσξίδεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο πνπ 
δηαβηβάζζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δίδεη νδεγίεο ψζηε λα ιεθζνχλ 
ακειιεηί απφ ηελ αξκφδηα αξρή φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή 
ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, εθηφο εάλ ε ελ ιφγσ αξρή απνθαζίζεη λα επηθαιεζηεί έλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο άξλεζεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη επνπηείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ.  

  

    (2) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, φηαλ ε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, είλαη ειιηπήο ή πξνδήισο δελ αληηζηνηρεί ζηε δηθαζηηθή απφθαζε, ή, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, 
νξίδνληαο εχινγε πξνζεζκία γηα ηε ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ηεο βεβαίσζεο. 

  

Πξνζαξκνγή 
ησλ κέηξσλ 
αλαζηνιήο ή 
ησλ 
ελαιιαθηηθψλ 
θπξψζεσλ. 

11.-(1) Δάλ ε θχζε ή ε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ ή ε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην θππξηαθφ δίθαην, ε αξκφδηα αξρή 
εθηέιεζεο κπνξεί λα ηηο πξνζαξκφδεη, σο πξνο ηε θχζε θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην δίθαην 
πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία γηα αλάινγα αδηθήκαηα θαη ην πξνζαξκνζκέλν κέηξν αλαζηνιήο ή ε 
ελαιιαθηηθή θχξσζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πξνο ην κέηξν ή ηελ θχξσζε 
πνπ έρεη επηβιεζεί ζην θξάηνο έθδνζεο. 

  

    (2) Όηαλ ην κέηξν αλαζηνιήο, ε ελαιιαθηηθή θχξσζε ή ε πεξίνδνο αλαζηνιήο πξνζαξκφδεηαη δηφηη 
έρεη δηάξθεηα πνπ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε απφ ην θππξηαθφ δίθαην, ε δηάξθεηα ηνπ 
πξνζαξκνζκέλνπ κέηξνπ αλαζηνιήο, ηεο ελαιιαθηηθήο θχξσζεο ή ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο δελ είλαη 
θαηψηεξε ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα αλάινγα αδηθήκαηα θαηά ην θππξηαθφ δίθαην 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα έρεη απζηεξφηεξν ραξαθηήξα ή κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ην 
κέηξν αλαζηνιήο, ηελ ελαιιαθηηθή θχξσζε ή ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο πνπ επεβιήζε αξρηθά. 

  

    (3) Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, ή ζην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαη κέζα ζε δηάζηεκα ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο κπνξεί ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αξρίζεη αθφκε ε επνπηεία ζηε Γεκνθξαηία, λα απνθαζίζεη λα 
αλαθαιέζεη ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

  

Γηηηφ αμηφπνηλν 
θαη δηάηαγκα 
εθηέιεζεο. 

12.-(1) Κάζε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θάζε απφθαζε αλαζηνιήο ηεο 

εθηέιεζεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, θαη θάζε απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε επνπηεία κέηξσλ 
αλαζηνιήο θαη ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ αλαγλσξίδεηαη θαη ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα 
ηελ εθηέιεζή ηεο ρσξίο έιεγρν ηνπ δηηηνχ αμηφπνηλνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηγξαθή ή ηα 
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ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, γηα ηα αθφινπζα πνηληθά αδηθήκαηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην δίθαην ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο θαη εθφζνλ ηηκσξνχληαη ζην θξάηνο απηφ κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή 
ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν αζθαιείαο, κε αλψηαην φξην πνηλήο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

  

 
(α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

(β) ηξνκνθξαηία, 

(γ) εκπνξία αλζξψπσλ, 

(δ) ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη παηδηθή πνξλνγξαθία, 

(ε) παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 

(ζη) παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ, 

(δ) δσξνδνθία, 

(ε) απάηε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο 26εο Ινπιίνπ 1995 ζρεηηθά 
κε ηελ Πξνζηαζία ησλ Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

(ζ)  λνκηκνπνίεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, 

(η) παξαράξαμε θαη θηβδειεία λνκίζκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξψ, 

(ηα) έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

(ηβ) εγθιήκαηα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 
απεηινχκελσλ δσηθψλ εηδψλ θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απεηινχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ θαη 
πνηθηιηψλ, 

(ηγ) παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή, 

(ηδ) θφλνο, βαξεία ζσκαηηθή βιάβε, 

(ηε)  παξάλνκν εκπφξην αλζξσπίλσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ, 

(ηζη)  απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη νκεξία, 

(ηδ)  ξαηζηζκφο θαη μελνθνβία, 

(ηε)  νξγαλσκέλε ή έλνπιε ιεζηεία, 

(ηζ)  παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραηνηήησλ θαη 
ησλ έξγσλ ηέρλεο, 

(θ) θινπή θαη απάηε, 

(θα) αζέκηηε πξνζηαζία έλαληη παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο θαη εθβίαζε, 

(θβ)  παξαπνίεζε/απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξντφλησλ, 

(θγ) πιαζηνγξαθία δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη θπθινθνξία πιαζηψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, 

(θδ) παξαράξαμε κέζσλ πιεξσκήο, 

(θε) ιαζξεκπφξην νξκνληθψλ νπζηψλ θαη άιισλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, 

(θζη) ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ ή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, 

(θδ) εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ, 

(θε) βηαζκφο, 

(θζ) εκπξεζκφο, 

(ι) εγθιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

(ια) αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία, 

(ιβ) δνιηνθζνξά. 
  

    (2) Γηα αδηθήκαηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εδάθην (1), ε Γεκνθξαηία, αλαγλσξίδεη ηελ 
δηθαζηηθή απφθαζε, θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο πνηλήο ή 
απφιπζεο ππφ φξνπο, θαζψο θαη ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 
θπξψζεσλ, εθφζνλ ε απφθαζε αθνξά πξάμε ε νπνία ζπληζηά αδίθεκα ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ 
δίθαην, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηγξαθή ή ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία.  
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    (3) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο εθδίδεη 

δηάηαγκα εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο θαη ε απφθαζε εθηειείηαη ζηε Γεκνθξαηία, σο εάλ λα επξφθεηην 
γηα απφθαζε πνπ είρε εμαξρήο επηβιεζεί απφ αξκφδην δηθαζηήξην. 

  

Λφγνη άξλεζεο 
ηεο 
αλαγλψξηζεο 
θαη ηεο 
επνπηείαο.  

14.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα αξλεζεί λα αλαγλσξίζεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή  απφιπζεο ππφ φξνπο 
θαη λα δψζεη νδεγίεο ζηελ αξκφδηα αξρή λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ 
αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, εάλ ηζρχεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 (α) Η βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη 
ειιηπήο ή πξνδήισο δελ αληηζηνηρεί ζηε δηθαζηηθή απφθαζε ή ζηελ απφθαζε αλαζηνιήο 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο θαη δελ ζπκπιεξψζεθε νχηε δηνξζψζεθε 
εληφο ηεο πξνζεζκίαο σο νξίδεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· ή 

  

 (β) δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· ή 

  

 (γ) ε αλαγλψξηζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηελ επνπηεία ησλ 
κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ ζα ήηαλ αληίζεηεο πξνο ηε βαζηθή αξρή 
φηη νπδείο δηθάδεηαη γηα δεχηεξε θνξά γηα ην ίδην αδίθεκα (ne bis in idem)· ή 

  

 (δ) πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, θαη ε απφθαζε αθνξά πξάμε ε νπνία δελ ζπληζηά αδίθεκα ζχκθσλα κε 
ην θππξηαθφ δίθαην: 

  

               Ννείηαη φηη φζνλ αθνξά θνξνινγηθά, ηεισλεηαθά θαη ζπλαιιαγκαηηθά ζέκαηα, ε αξκφδηα 
αξρή εθηέιεζεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή, θαηά 
πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, κε ηε 
δηθαηνινγία φηη ην θππξηαθφ δίθαην δελ πξνβιέπεη αλάινγνπο θφξνπο ή αλάινγεο δηαηάμεηο 
φζνλ αθνξά θφξνπο, ηεισλεία θαη ζπλάιιαγκα, κε απηέο πνπ πξνβιέπεη ην δίθαην ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο· ή 

  

 (ε) ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην, πθίζηαηαη αζπιία πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επνπηεία ησλ 
κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ· ή  

  

 (ζη) ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην, ν θαηαδηθαζζείο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, ιφγσ ηεο ειηθίαο 
ηνπ, πνηληθά ππεχζπλνο γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε· ή 

  

 (δ) ζχκθσλα κε ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δελ εκθαλίζηεθε απηνπξνζψπσο ζηε δίθε γηα ηελ 
νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε, εθηφο εάλ ζηε βεβαίσζε αλαθέξεηαη φηη ην ελδηαθεξφκελν 
πξφζσπν, βάζεη πεξαηηέξσ δηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ 
δίθαην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο- 

  

 (i)  ζε θαηάιιειν ρξφλν, είηε είρε θιεηεπζεί απηνπξνζψπσο θαη κε ηελ θιήηεπζε είρε 
ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
δηεμαγσγήο ηεο δίθεο πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, είηε είρε κε 
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ελεκεξσζεί πξαγκαηηθά θαη επίζεκα γηα ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δίθεο, θαηά ηξφπνλ 
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ζαθψο φηη ηεινχζε ζε γλψζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
δίθεο θαη είρε ελεκεξσζεί φηη κπνξεί λα εθδνζεί απφθαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην 
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δελ εκθαληζηεί ζηε δίθε· ή  

  

 (ii)  γλψξηδε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δίθε θαη είρε δψζεη εληνιή ζε δηθεγφξν, ηνλ 
νπνίν δηφξηζε είηε ην ίδην ην πξφζσπν, είηε ην θξάηνο έθδνζεο λα ην 
εθπξνζσπήζεη ζηε δίθε, θαη εθπξνζσπήζεθε φλησο απφ ην δηθεγφξν ζηε δίθε∙ ή  

  

 (iii)  αθνχ ηνπ επηδφζεθε ε απφθαζε θαη ελεκεξψζεθε ξεηά γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα 
δηθαζηεί εθ λένπ ή λα αζθήζεη έλδηθν κέζν, δήισζε ξεηά φηη δελ ακθηζβεηεί ηελ 
απφθαζε ή δελ δήηεζε λα δηθαζηεί εθ λένπ ή δελ άζθεζε άιιν δηαζέζηκν έλδηθν 
κέζν εληφο ηεο ηζρχνπζαο πξνζεζκίαο· ή 
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 (ζ) ε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε απφθαζε πεξί απφιπζεο ππφ 

φξνπο πξνβιέπεη ηαηξηθή ή ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηελ νπνία, παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδάθην (2) 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε Γεκνθξαηία δελ κπνξεί λα επηβιέςεη· ή 

  

 (η) ην κέηξν αλαζηνιήο ή ε ελαιιαθηηθή θχξσζε έρεη δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ· ή 

  

 (ηα) ε απφθαζε ζρεηίδεηαη κε πνηληθφ αδίθεκα ην νπνίν ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην 
ζεσξείηαη φηη ηειέζηεθε ελ φισ ή ελ κέξεη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε 
εμνκνηνχκελν πξνο απηή ηφπν. 

  

   (2) Απφθαζε γηα αδηθήκαηα πνπ ηεινχληαη ελ κέξεη ζην έδαθνο ή ζε ηφπν πνπ εμνκνηψλεηαη κε ην 
έδαθφο ηεο, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (ηα) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο κε γλψκνλα ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηεο 
ππφζεζεο θαη θπξίσο κε ην εάλ κείδνλ ή νπζηψδεο ηκήκα ηεο επίδηθεο πξάμεο έιαβε ρψξα ζην 
θξάηνο έθδνζεο. 

  

    (3) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ε), (ζ), (η) θαη (ηα), ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, πξηλ απνθαζίζεη λα αξλεζεί ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απφθαζε αλαζηνιήο 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, επηθνηλσλεί κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν κε ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη ηεο δεηεί λα παξάζρεη ακειιεηί, εθφζνλ απαηηείηαη, φιεο ηηο 
αλαγθαίεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθαζίζεη. 

  

    (4) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο έρεη απνθαζίζεη λα επηθαιεζζεί ιφγν άξλεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηδίσο ην ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (δ) ή (ηα) ηνπ εδαθίνπ απηνχ, δχλαηαη κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο έθδνζεο λα απνθαζηζζεί φηη ζα επνπηεχζεη ηα κέηξα αλαζηνιήο ή ηηο ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο 
πνπ επηβάιινληαη κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε ηελ απφθαζε 
αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, ρσξίο φκσο λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε 
ιήςε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη ( γ) 
ηνπ εδάθηνπ (3) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Πξνζεζκίεο. 14.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο απνθαζίδεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν εληφο 

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ 
εδάθηνπ (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εάλ ζα ηελ αλαγλσξίζεη ή φρη θαη αλ ζα αλαιεθζεί ή 
φρη ε επζχλε γηα ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ. Μφιηο ε 
αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ιάβεη ηελ απφθαζή ηεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 
έθδνζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο. 

  

    (2) ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δελ κπνξεί λα ηεξήζεη ηηο 
πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά, κε 
νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν, ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, επεμεγψληαο ηνπο ιφγνπο 
ηεο θαζπζηέξεζεο θαη νξίδνληαο ην ρξφλν πνπ ππνινγίδεη φηη ζα ρξεηαζζεί γηα λα εθδψζεη ηελ ηειηθή 
ηεο απφθαζε. 

  

Ιζρχνλ  
δίθαην. 

15.-(1) Η επνπηεία θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ 

δηέπεηαη απφ ην θππξηαθφ δίθαην. 
  

    (2) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα επνπηεχεη ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο νηθνλνκηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, απαηηψληαο απφ ηνλ θαηαδηθαζζέληα λα παξέρεη απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ 
ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο. 

  

Γηθαηνδνζία 
ιήςεο φισλ 
ησλ 
κεηαγελέζηεξσλ 
απνθάζεσλ θαη 
ηζρχνλ δίθαην. 

16.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο έρεη δηθαηνδνζία λα ιακβάλεη φιεο ηηο κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ πνηλή κε αλαζηνιή, απφιπζε ππφ φξνπο, θαηαδίθε ππφ φξνπο θαη ελαιιαθηηθή 
θχξσζε, ηδίσο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο κέηξν αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθή θχξσζε ή 
εθφζνλ ν θαηαδηθαζζείο ηειέζεη λέα αμηφπνηλε πξάμε. 

    (2) ε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί πιεξνθνξία απφ ή ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αξρήο εθηέιεζεο, φηη ν 
θαηαδηθαζζείο παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί πξνο κέηξν αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθή θχξσζε ή φηη έρεη 
ηειέζεη λέα αμηφπνηλε πξάμε, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα εθδψζεη θιήζε κε ηελ νπνία λα 
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θαιεί ηνλ θαηαδηθαζζέληα λα εκθαληζηεί ελψπηφλ ηεο, ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ θιήζε.  

  

    (3) ε πεξίπησζε πνπ παξαιεθζεί γξαπηή θαη ελφξθσο επηβεβαησκέλε πιεξνθνξία απφ ή ηεζεί 
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αξρήο εθηέιεζεο, φηη ν θαηαδηθαζζείο παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί πξνο κέηξν 
αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθή θχξσζε ή φηη έρεη ηειέζεη λέα αμηφπνηλε πξάμε, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο 
δχλαηαη λα εθδψζεη έληαικα γηα ηε ζχιιεςή ηνπ. 

  

    (4) Αλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ελψπηνλ ηεο νπνίαο ν θαηαδηθαζζείο εκθαλίδεηαη ή πξνζάγεηαη κε 
βάζε ηα εδάθηα (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηθαλνπνηεζεί φηη ν θαηαδηθαζζείο παξέιεηςε λα 
ζπκκνξθσζεί πξνο κέηξν αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθή θχξσζε ή φηη έρεη ηειέζεη λέα αμηφπνηλε πξάμε, 
ηφηε δχλαηαη λα ιάβεη κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο- 

  

 (α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ή κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέηξν αλαζηνιήο ή 
ζηελ ελαιιαθηηθή θχξσζε ή κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο· 

  

 (β) ηελ αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο απφθαζεο γηα 
πθ’ φξνλ απφιπζε· θαη 

  

 (γ) ηελ επηβνιή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ή ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ 
αζθαιείαο, ζε πεξίπησζε ελαιιαθηηθήο θχξσζεο ή θαηαδίθεο ππφ φξνπο. 

  

   (5) Σν θππξηαθφ δίθαην εθαξκφδεηαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη ζε φιεο ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπλέπεηεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηέιεζεο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο 
ειεπζεξίαο πνηλήο ή ηνπ ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ αζθαιείαο. 

  

    (6) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα αξλεζεί λα αλαιάβεη ηελ επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
εδάθην (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

  

 (α) Όηαλ πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή θχξσζε, ζηελ νπνία ε δηθαζηηθή απφθαζε δελ 
πξνβιέπεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ή φξν ηελ επηβνιή 
πνηλήο ή κέηξνπ αζθαιείαο ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο· 

  

 (β) ζε θαηαδίθε ππφ φξνπο· 

  

 (γ) φηαλ ε απφθαζε αθνξά πξάμεηο νη νπνίεο δελ ζπληζηνχλ αδίθεκα θαηά ην θππξηαθφ 
δίθαην, αλεμαξηήησο ηεο πεξηγξαθήο ή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

  

    (7) Όηαλ ε αξρή εθηέιεζεο εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ εδάθηνπ (6) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη 
ζεσξεί φηη επηβάιιεηαη ε ιήςε κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) 
ή (γ) ηνπ εδάθηνπ (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαβηβάδεη ηε δηθαηνδνζία εθ λένπ ζηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο αξκφδηα αξρήο εθηέιεζεο γηα 
αλαγλψξηζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο 
ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, νχηε ε ππνρξέσζε ιήςεο ρσξίο θαζπζηέξεζε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ επνπηεία ηνπ κέηξνπ αλαζηνιήο ή ηεο ελαιιαθηηθήο θχξσζεο. 

  

Γηαβνπιεχζεηο 
κεηαμχ ησλ 
αξκνδίσλ 
αξρψλ. 

17. Όηαλ θαη εθφζνλ ελδείθλπηαη, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη νη αξκφδηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα δηαβνπιεχνληαη κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Τπνρξεψζεηο 
ησλ 
εκπιεθνκέλσλ 
αξρψλ φηαλ ε 
Γεκνθξαηία 
είλαη αξκφδηα 
γηα ηε ιήςε 
φισλ ησλ 
πεξαηηέξσ 
απνθάζεσλ. 

18.-(1) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο, γηα φιεο ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ- 
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 (α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ· 

  

 (β) ηελ αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηελ αλάθιεζε 
ηεο απφθαζεο γηα ππφ φξνπο απφιπζε· 

  

 (γ) ηελ επηβνιή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ή ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ 
αζθαιείαο ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε κέηξν αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθή θχξσζε· 

  

 (δ) ηελ εθπλνή ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ηεο ελαιιαθηηθήο θχξσζεο. 

  

    (2) Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, καδί κε ηε 
βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ 
ηεο δεηεζεί, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, γηα ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε απφ 
ην θππξηαθφ δίθαην δηάξθεηα ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο γηα ην αδίθεκα γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε 
απφθαζε θαη ε νπνία ζα κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ θαηαδηθαζζέληα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ 
κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ.   

  

    (3) Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ελεκεξψλεη ακέζσο εγγξάθσο ηελ αξκφδηα αξρή 
εθηέιεζεο, ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο ή ηα πνξίζκαηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζηε ιήςε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

  

Τπνρξεψζεηο 
ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ 
αξρψλ φηαλ ην 
θξάηνο έθδνζεο 
είλαη αξκφδην 
γηα ηε ιήςε 
κεηαγελέζηεξσλ 
απνθάζεσλ. 

19.-(1) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνο έθδνζεο είλαη αξκφδηα γηα ηε ιήςε 

κεηαγελέζηεξσλ απνθάζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, ηεο θνηλνπνηεί ακέζσο- 
 

 (α) ηπρφλ πφξηζκα, ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο 
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο απφθαζεο γηα απφιπζε ππφ φξνπο· 

  

 (β) ηπρφλ πφξηζκα, ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη επηβνιή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο 
πνηλήο ή ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ αζθαιείαο· 

  

 (γ) νπνηαδήπνηε άιια γεγνλφηα θαη πεξηζηάζεηο πνπ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο 
δεηεί λα ηεο παξαζρεζνχλ θαη πνπ ηεο είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα κπνξέζεη λα ιάβεη ηηο 
κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηεο δίθαην. 

  

    (2) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ζε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο κε κέηξν αλαζηνιήο ή κε ελαιιαθηηθή θχξσζε. 

  

    (3) Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ 
εδάθηνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηελ θνηλνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) 
απηνχ, ρξεζηκνπνηείηαη ε βεβαίσζε πνπ πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα IΙ ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 
2008/947/ΓΔΤ, ελψ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ επξεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ 
εδάθηνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα ηεθκεξησζεί 
εγγξάθσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αλ είλαη δπλαηφλ, ηνπ εληχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ 
ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2008/947/ΓΔΤ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  

    (4) Δάλ, δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, απαηηείηαη ε αθξφαζε ηνπ 
θαηαδηθαζζέληνο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ πξηλ ιεθζεί απφθαζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαδίθε, ε απαίηεζε 
απηή είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε ηελ εθαξκνγή, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ε 
νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο πξάμεηο δηεζλνχο δηθαίνπ ή δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 
πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε εηθνλνδηάζθεςεο γηα ηελ αθξφαζε πξνζψπσλ. 
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    (5) Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο γηα 

φιεο ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ- 
  

 (α) ηελ αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο απφθαζεο 
γηα απφιπζε ππφ φξνπο· 

  

 (β) ηελ επηβνιή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ή ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ 
αζθαιείαο, φηαλ ην ελ ιφγσ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ζηε δηθαζηηθή απφθαζε· 

  

 (γ) ηελ επηβνιή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ή ζηεξεηηθνχ ηεο ειεπζεξίαο κέηξνπ 
αζθαιείαο, φηαλ ην ελ ιφγσ κέηξν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηθαζηηθή απφθαζε· 

  

 (δ) ηελ εθπλνή ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ηεο ελαιιαθηηθήο θχξσζεο. 

  

Δλεκέξσζε απφ 
ηελ αξκφδηα 
αξρή εθηέιεζεο 
ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο. 

20. Η αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ακειιεηί εγγξάθσο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

 (α) Γηα ηε ιήςε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο 
αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο, θαη γηα ηε δηαβίβαζε ηεο 
ζηελ αξκφδηα αξρή ψζηε λα ιεθζνχλ ηα επαθφινπζα κέηξα ζχκθσλα κε ην εδάθην (6) 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

 (β) γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ιφγσ κε εληνπηζκνχ ηνπ θαηάδηθνπ ζην έδαθνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο κε ππνρξέσζεο πξνο επφπηεπζε ηεο εθηέιεζεο 
νπνησλδήπνηε κέηξσλ αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ· 

  

 (γ) γηα ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή 
απφιπζεο ππφ φξνπο θαη ζρεηηθά κε ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 
επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ· 

  

 (δ) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε κε αλαγλψξηζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή 
απφιπζεο ππφ φξνπο, θαη κε ηελ κε αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ 
αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ καδί κε έθζεζε πνπ επεμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή· 

  

 (ε) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ 
ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ καδί κε έθζεζε 
πνπ επεμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή· 

  

 (ζη) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ακλεζηίαο ή ράξηηνο ε νπνία νδεγεί ζηε κε επνπηεία ησλ 
κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ καδί κε έθζεζε πνπ επεμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
απφθαζε απηή· 

  

Ακλεζηία ή 
ράξε θαη 
αλαζεψξεζε 
ηεο δηθαζηηθήο 
απφθαζεο. 

21. Η ηέηαξηε παξάγξαθνο ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ πληάγκαηνο εθαξκφδεηαη ζηηο απνθάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, σο εάλ νη απνθάζεηο απηέο λα αθνξνχζαλ κέηξα 
αλαζηνιήο ή ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

Λήμε ηεο 
δηθαηνδνζίαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

22.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαδηθαζζείο εμαθαληζζεί ή δελ έρεη πιένλ ηε λφκηκε θαη ζπλήζε 

δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα αλαπέκπεη ηε δηθαηνδνζία ηεο 
επνπηείαο ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ηεο επηβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ θαη θάζε πεξαηηέξσ 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε. ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο.  

  

    (2) ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζεί ζην θξάηνο έθδνζεο λέα πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο δχλαηαη λα θαιέζεη ηελ αξκφδηα αξρή 
εθηέιεζεο λα αλαπέκςεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ηε δηθαηνδνζία, φζνλ αθνξά ηελ 
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επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη θάζε πεξαηηέξσ 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ε αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο δχλαηαη λα αλαπέκςεη ηε 
δηθαηνδνζία απηή ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 

  

    (3) Όηαλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δηθαηνδνζία αλαπέκπεηαη ζην θξάηνο έθδνζεο, ε 
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο απηνχ αλαιακβάλεη εθ λένπ ηε δηθαηνδνζία απηήλ: 

  

     Ννείηαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ επνπηεία ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ 
θπξψζεσλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ιακβάλεη ππφςε ηε δηάξθεηα θαη ην βαζκφ 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηα κέηξα αλαζηνιήο ή ηηο ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο ζηε Γεκνθξαηία, θαζψο 
θαη ηηο ηπρφλ απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Δθηέιεζε 
απφθαζεο 
αξκφδηαο αξρήο 
έθδνζεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζε 
άιιν θξάηνο 
κέινο. 

  23. ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή έθδνζεο δηαβηβάδεη απφθαζή ηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο 

πεξί αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζεο ππφ φξνπο κε ζθνπφ ηελ επνπηεία ησλ κέηξσλ 
αλαζηνιήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θπξψζεσλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο-
Πιαηζίνπ 2008/947/ΓΔΤ: 
 

 (α) Παξάγξαθνη (1) θαη (2) ηνπ Άξζξνπ 5∙  

(β) παξάγξαθνη (1), (2), (3), (4), (5) θαη (6) ηνπ Άξζξνπ 6∙ 

(γ) άξζξν 7∙ 

(δ) άξζξν 15∙ 

(ε) παξάγξαθνο (3) ηνπ Άξζξνπ 16∙ 

(ζη) παξάγξαθνη (4) θαη (5) ηνπ Άξζξνπ 17 

(δ) άξζξν 19∙ 

(ε) παξάγξαθνη (2) θαη (3) ηνπ Άξζξνπ 20∙ 

(ζ) άξζξν 21· 

(η) άξζξν 22. 
  

Γισζζηθή 
δηαηχπσζε 
βεβαίσζεο. 

24. Η πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, βεβαίσζε πξέπεη λα 

είλαη δηαηππσκέλε είηε ζηελ Διιεληθή, είηε θαη ζηηο δχν επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε ζηελ 
Αγγιηθή. 

  

Έμνδα. 25. Σα έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ βαξχλνπλ ηε Γεκνθξαηία, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο έθδνζεο. 
  

Γηαδηθαζηηθνί 
Καλνληζκνί. 

26. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδίδεη Γηαδηθαζηηθνχο Καλνληζκνχο πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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