N. 20(I)/2015

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι
Αριθμός 4493

Σετάρτη, 25 Φεβροσαρίοσ 2015
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Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 20(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΓΗ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΧ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2014
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L180,
29.6.2013,
ζ. 96.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο παξαγξάθνπο 6, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία
(αλαδηαηχπσζε)»,
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:

πλνπηηθφο
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
64(Ι) ηνπ 2014
105(Ι) ηνπ 2014
140(Ι) ηνπ 2014.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ννκηθήο Αξσγήο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015
θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νφκνπο ηνπ 2002 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2014 (πνπ ζην
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νφκνη ηνπ 2002 έσο 2015.
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Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 6Β
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν άξζξν 6Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (6)
απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ (7), (8), (9) θαη (10):
«(7) Παξέρεηαη δσξεάλ λνκηθή αξσγή ζε αηηεηή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ν νπνίνο (α) αζθεί πξνζθπγή δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο θαηά δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε
νπνία έρεη σο έλλνκν απνηέιεζκα ηελ θξάηεζή ηνπ, ή
(β) ππνβάιιεη αίηεζε ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο habeas corpus
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 155 ηνπ πληάγκαηνο, πξνο έιεγρν ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο δηάξθεηαο θξάηεζήο ηνπ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δσξεάλ λνκηθή αξσγή αθνξά κφλν ηελ πξσηνβάζκηα εθδίθαζε ηεο ελ
ιφγσ πξνζθπγήο ή, θαηά πεξίπησζε, ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο θαη φρη ηελ εθδίθαζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, πνπ εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ
πξσηνβάζκηαο εθδίθαζεο, νχηε άιιν έλδηθν κέζν.
(8) Τπφ θξάηεζε αηηεηήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο δηθαηνχηαη λα πξνζέξρεηαη, κε ηε ζπλνδεία ηεο
Αζηπλνκίαο (α) ζην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην, γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ
λνκηθήο αξσγήο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ
εδαθίνπ (7), θαη
(β) ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ
λνκηθήο αξσγήο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ
εδαθίνπ (7).
(9) Η δσξεάλ λνκηθή αξσγή πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (7) (α) ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή εμ
νλφκαηνο αηηεηή δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ
πξσηνβαζκίσο εθδηθάδνληνο δηθαζηεξίνπ∙ θαη
(β) παξέρεηαη απφ δηθεγφξν, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 10 θαη 11, ηνπ νπνίνπ ηα
ζπκθέξνληα δελ ζπγθξνχνληαη ή δελ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζπγθξνχνληαη κε
εθείλα ηνπ αηηεηή δηεζλνχο πξνζηαζίαο.
(10) Σν Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δχλαηαη λα δηαηάμεη αηηεηή δηεζλνχο
πξνζηαζίαο, ζηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε δσξεάλ λνκηθή αξσγή δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ
(7), λα επηζηξέςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε γηα ζθνπνχο λνκηθήο αξσγήο
θαη εθπξνζψπεζεο εάλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη απφ ηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ επήιζε ε βειηίσζε απηή.».
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Ν. 21(Ι)/2015

Ο περί ηης Θέζπιζης Σσζηήμαηος Εμπορίας Δικαιωμάηων Εκπομπής Αερίων ηοσ Θερμοκηπίοσ
(Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής
Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 21(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΘΔΠΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
ΔΚΠΟΜΠΗ ΑΔΡΙΧΝ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2011 ΚΑΙ 2012
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο νξζφηεξεο ελαξκφληζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 2, ζεκείν ε), ηνπ
άξζξνπ 16, παξάγξαθνο 6 θαη ηνπ άξζξνπ 18α, παξάγξαθνο 1, ζεκείν α), ηεο πξάμεο ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν -

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.: L 338,
13.11.2004,
ζ. 18· L 129,
30.4.2014, ζ. 1.

«Oδεγία 2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13 Οθησβξίνπ 2003
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληφο
ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κέρξη θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 421/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Απξηιίνπ 2014,

εο

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο ηίηινο.
110(Ι) ηνπ 2011
202(Ι) ηνπ 2012.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Θέζπηζεο πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ
Δθπνκπήο Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε
ηνπο πεξί ηεο Θέζπηζεο πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ
Νφκνπο ηνπ 2011 θαη 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο
λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Θέζπηζεο πζηήκαηνο Δκπνξίαο
Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ Νφκνη ηνπ 2011 έσο 2015.

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ:
«Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 240,
24.8.1992, ζ.
1.

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

3. Η παξάγξαθνο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ
αθφινπζε λέα παξάγξαθν (ε):
«(ε)

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

ππνρξέσζε παξάδνζεο δηθαησκάησλ, εθηφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 7, 8, 9, 10 θαη 11, ίζσλ κε ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηεο
εγθαηάζηαζεο αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, φπσο πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31,
κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ ελ ιφγσ έηνπο.».

4. Η παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ
αθφινπζε λέα παξάγξαθν (α):
«(α)

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

“Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2407/92” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ.
εο
2407/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 Ινπιίνπ 1992 πεξί ηεο εθδφζεσο αδεηψλ ησλ
αεξνκεηαθνξέσλ·».

γηα θνξέα εθκεηάιιεπζεο αεξνζθαθψλ πνπ δηαζέηεη έγθπξε άδεηα εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία
έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΟΚ) αξηζ. 2407/92· θαη».

5. Σν άξζξν 49 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1)
απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (1Α):
«(1Α) ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (1), ε αίηεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πεξηιακβάλεη:
(α) ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο αεξνζθαθψλ δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ππνρξεψζεηο ηνπ,
(β) ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο ελέξγεηεο επηβνιήο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία,
(γ) ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επηβαιιφκελε απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ζε επίπεδν
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη
(δ) ζχζηαζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηπρφλ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ.».
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Ν. 22(Ι)/2015

Ο περί Αηόμων με Αναπηρίες (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 22(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2000 ΔΧ 2014
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
127(Ι) ηνπ 2000
57(Ι) ηνπ 2004
72(Ι) ηνπ 2007
102(Ι)ηνπ 2007
63(Ι) ηνπ 2014.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 7Α ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

Αληηθαηάζηαζε
ηνπ Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Νφκνπο ηνπ 2000 έσο 2014 (πνπ
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Νφκνη ηνπ 2000 έσο 2015.

2. Σν άξζξν 7Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (2) απηνχ, ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ «ηεο
παξαγξάθνπ 4», κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «ηεο παξαγξάθνπ 5» θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε
ζην ηέινο απηνχ, ησλ ιέμεσλ «πεληαθφζηεο ιίξεο» κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «νθηαθφζηα
.
πελήληα πέληε επξψ (€855)» θαη

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (4) απηνχ, ησλ ιέμεσλ «επηαθφζηεο πελήληα ιίξεο», κε
ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «ρίιηα δηαθφζηα νγδφληα πέληε επξψ (€1.285)».

3. Σν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα:

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
(Άξζξν 7Α)
Γειηίν θαη πξνλφκηα ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
1. Έθδνζε δειηίνπ ζηάζκεπζεο σο αθνινχζσο:
(α) Δθδίδεηαη δειηίν ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο σο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
(β) Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε
αλαπεξίεο είλαη ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:
Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο κε δηάηαγκά ηνπ δχλαηαη λα νξίζεη νπνηαδήπνηε
άιιε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ σο αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ
ζηάζκεπζεο.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Δ.Δ., L.167,
12.6.1998,
ζ. 25.

(γ) Σν δειηίν ζηάζκεπζεο είλαη ρξψκαηνο γαιάδηνπ θαη έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο
θαη πεξηερφκελν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε βάζε ην εληαίν θνηλνηηθφ
ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
εο
4 Ινπλίνπ 1998, 98/376/ΔΚ σο απηφ ηξνπνπνηείηαη απφ ην πκβνχιην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(δ) Σν δειηίν ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο παξέρεη ην δηθαίσκα γηα
πξνλνκηαθή ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ πνπ νδεγνχληαη απφ άηνκα κε
αλαπεξίεο ή κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο:
Ννείηαη φηη, ζην δειηίν ζηάζκεπζεο αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα ην φλνκα ηνπ
αηφκνπ κε αλαπεξία.
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Σν δειηίν ζηάζκεπζεο έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ηξηψλ εηψλ κε δπλαηφηεηα
επαλέθδνζήο ηνπ κε ηελ πξνζθφκηζε ζην Σκήκα Κνηλσληθήο
Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
εκεξνκελίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ.
Απφ ηνλ πην πάλσ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ εμαηξνχληαη φζνλ αθνξά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο, ηα δειηία ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε κφληκεο αλαπεξίεο,
φπσο απηφ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα ζπλνδεχεη
ηελ αίηεζε:
Ννείηαη φηη, αλ ην δειηίν ζηάζκεπζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
δηθαηνχρν, ηφηε απηφ επηζηξέθεηαη ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.

2. Ο ηξφπνο έθδνζεο ή/θαη επαλέθδνζεο δειηίνπ ζηάζκεπζεο είλαη ν αθφινπζνο:
(α)

Γηα ηελ έθδνζε ή/θαη επαλέθδνζε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο απαηηείηαη ε
ππνβνιή αίηεζεο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, ζπλνδεπφκελε απφ πξνζθάησο εθδνζέληα ηαηξηθά
πηζηνπνηεηηθά θαη δχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ππνγξακκέλεο ζην πίζσ
κέξνο απηψλ απφ ηνλ αηηεηή:
Ννείηαη φηη ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
δχλαηαη.

(i) λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία ή θαη ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά θαη
(ii) λα θαιέζεη ηνπο αηηεηέο γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
αλαπεξίαο ηνπο:
Ννείηαη φηη γηα ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο, ηα άηνκα κε
αλαπεξίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ιφγσ ηνπ φηη ππάγνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ
ζεκείσλ (α), (β), (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 δελ απαηηείηαη λα
ππνβάινπλ ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά νχηε λα ηχρνπλ αμηνιφγεζεο.
(β)

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο, εθηφο απφ ηελ
πξνζθφκηζε φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) (i) θαη (ii),
απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε ελφξθνπ δειψζεσο ζηνλ Πξσηνθνιιεηή ηνπ
Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ απψιεηα ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο.

3. Οη θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ δειηίνπ ζηάζκεπζεο είλαη νη αθφινπζεο:
188(Ι) ηνπ 2011 (α)
181(Ι) ηνπ 2012.
11(Ι) ηνπ 2011
5(Ι) ηνπ 2013.

Οη ιήπηεο ηεο ρνξεγίαο ζε ηπθινχο κε βάζε ηνλ πεξί Παξνρήο Φνηηεηηθήο
Υνξεγίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη
ηνλ πεξί Παξνρήο Δηδηθήο Υνξεγίαο ζε Σπθινχο Νφκν, φπσο απηφο
.
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

(β)

νη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο θξνληίδαο ζε ηεηξαπιεγηθά άηνκα, πνπ
θαηαβάιιεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, κε βάζε ην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Φξνληίδαο ζε
.
Σεηξαπιεγηθά Άηνκα

(γ)

νη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο θξνληίδαο ζε παξαπιεγηθά άηνκα, ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, κε βάζε ην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Φξνληίδαο ζε
.
Παξαπιεγηθά Άηνκα

(δ)

νη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο βαξηάο θηλεηηθήο αλαπεξίαο, ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, κε βάζε ην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Βαξηάο Κηλεηηθήο
Αλαπεξίαο·
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114 ηνπ 1988
65(Ι) ηνπ 1994
108(Ι) ηνπ 1998
129(Ι) ηνπ 2001
145(Ι) ηνπ 2005
176(Ι) ηνπ 2014.

ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία ζπλίζηαηαη ζε αθξσηεξηαζκφ ή ζνβαξή
αδπλακία ησλ άλσ ή/θαη θάησ άθξσλ πνπ νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία,
κε απνηέιεζκα ην άηνκν κε αλαπεξία λα έρεη κφληκν βαζκφ αλαπεξίαο ζε
.
πνζνζηφ πέξαλ ηνπ ηξηάληα ελλέα ηνηο εθαηφλ (39%)

(ζη) νη αλάπεξνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ
.
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

.

(δ)

άηνµα µε λνεηηθή αλαπεξία

(ε)

νη νξγαλψζεηο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζηα άηνµα µε αλαπεξίεο, ηα νπνία
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία (α) έσο (δ) ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
δειηίν ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο,
δεδνκέλνπ φηη ζα ππφθεηληαη ζε απζηεξφ έιεγρν φζνλ αθνξά ηε ζσζηή
ρξήζε ηνπ δειηίνπ απηνχ.

4. Η επίδεημε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γίλεηαη σο αθνινχζσο:
(α)

Σν δειηίν ζηάζκεπζεο ηνπνζεηείηαη ζην πάλσ µέξνο ηνπ αλεκνζψξαθα ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ δειηίνπ πνπ θέξεη αλαπεξηθφ ζήκα πξέπεη
λα είλαη νξαηφ.

(β)

Σν δειηίν ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ν δηθαηνχρνο θάλεη ρξήζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηάζκεπζεο ζε ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.

5. Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε πξνλνκηαθή ζηάζκεπζε είλαη νη αθφινπζνη:
(α)

Υψξνη ζηάζκεπζεο εηδηθά ζεκαηνδνηεκέλνη γηα ζηάζκεπζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο.

(β)

Γξφκνη κε παξθφκεηξα φπνπ ε ζηάζκεπζε γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δειηίνπ είλαη
δσξεάλ θαη ρσξίο ρξνληθφ φξην.

(γ)

Γξφκνη κε κνλή ή δηπιή θίηξηλε γξακκή γηα ηξεηο ψξεο, λννπκέλνπ φηη νη δξφκνη
απηνί έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαζνξηζηεί σο επηηξεπφκελνη ρψξνη πξνλνκηαθήο
ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηνπ Κεληξηθνχ
Φνξέα γηα ηελ Δπίιπζε Κπθινθνξηαθψλ Πξνβιεκάησλ:
Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην δηθαίσκα πξνλνκηαθήο ζηάζκεπζεο
αλαγξάθεηαη ζε εηδηθή πηλαθίδα.

6. Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ρξήζεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο:
(α)

Ο δηθαηνχρνο θέξεη επζχλε γηα ηε ζσζηή θαη εχινγε ρξήζε ηνπ δειηίνπ
ζηάζκεπζεο.

(β)

Η ρξήζε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη κφλν απφ ην δηθαηνχρν ηνπ δειηίνπ
ζε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην κεηαθέξεη απηφλ:
Ννείηαη φηη, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο απφ ην ζπλνδφ ηνπ
δηθαηνχρνπ, αλ ν δηθαηνχρνο θαηεβαίλεη πξνζσξηλά απφ ην απηνθίλεην θαη ν
ζπλνδφο ηνπ παξακέλεη ζην απηνθίλεην πεξηκέλνληαο ην δηθαηνχρν λα επηζηξέςεη.

(γ)

Η δηαζθάιηζε θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ δειηίνπ ψζηε φιεο νη παξερφκελεο
πιεξνθνξίεο λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
απηέο δελ είλαη επαλάγλσζηεο, ην δειηίν ζηάζκεπζεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη
θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ
κε Αλαπεξίεο.».

Δπηη
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Ν. 23(Ι)/2015

Ο περί Αποθάζεων ηοσ Εσρωπαϊκού Δικαζηηρίοσ Ανθρωπίνων Δικαιωμάηων – Αποκαηάζηαζη Προζώπων
ποσ Καηαδικάζηηκαν ζε Ποινικές Υποθέζεις (Αποηελεζμαηική Εθαρμογή Θεμελιωδών Δικαιωμάηων και
Ελεσθεριών) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας
ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 23(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΙΚΑΣΗΚΑΝ Δ ΠΟΙΝΙΚΔ
ΤΠΟΘΔΔΙ YΠΟ ΣΟ ΦΧ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑ·Ι·ΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Πξννίκην.

ΔΠΔΙΓΗ ε Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Μέξνο ΙΙ ηνπ πληάγκαηνο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δηαζθαιίδνπλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο δέζκεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο λα ζπκκνξθψλεηαη κε Απνθάζεηο
ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, φπσο απαηηεί ην Άξζξν 46 ηεο
χκβαζεο, δελ αξθεί πάληνηε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ δπλαηφλ ην ελ ιφγσ Γηθαζηήξην λα
έρεη επηδηθάζεη ζε επηηπρφληα αηηεηή γηα παξαβίαζε ηεο χκβαζεο θαη ε πηνζέηεζε γεληθψλ κέηξσλ
πνπ λα απνηξέπνπλ παξφκνηεο παξαβηάζεηο αιιά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη
πξφζζεηα, ππφ ην θσο Απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε θαηά ην δπλαηφλ απνθαηάζηαζε επηηπρφληνο
αηηεηή πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε πνηληθή ππφζεζε γηα ηελ νπνία δηαγλψζζεθαλ παξαβηάζεηο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 35 ηνπ πληάγκαηνο νη λνκνζεηηθέο, εθηειεζηηθέο θαη δηθαζηηθέο
αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ππνρξενχληαη φπσο ζηα φξηα ησλ δηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ δηαζθαιίδνπλ
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ πληάγκαηνο ζρεηηθά κε ηα
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ
θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην Άξζξν 35 ηνπ πληάγκαηνο είλαη πηζαλφ λα απαηηείηαη ε, θαηά ην
δπλαηφλ, απνθαηάζηαζε απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο επηηπρφληνο αηηεηή, ν νπνίνο
θαηαδηθάζηεθε ζε πνηληθή ππφζεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ππφ ην θσο Απφθαζεο ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε θαηαδίθε απηνχ δπλαηφ λα θαζίζηαηαη
αζπκβίβαζηε κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο δίθεο ή/θαη
άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ζε αηνκηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δηέγλσζε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο δίθεο θαη άιισλ
δηθαησκάησλ ηεο χκβαζεο γηα πνηληθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηαδηθάζηεθαλ επηηπρφληεο
αηηεηέο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ είλαη αλαγθαία ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε δηάθνξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα
απνθαηάζηαζεο επηηπρφληνο αηηεηή απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή θαη δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο δίθεο ή/θαη άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη
ειεπζεξηψλ θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο Γεκνθξαηίαο κε Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαδίθεο ζε πνηληθή ππφζεζε γηα ηελ νπνία
δηαγλψζζεθαλ παξαβηάζεηο,
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

Δξκελεία.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ - Απνθαηάζηαζε Πξνζψπσλ πνπ Καηαδηθάζηεθαλ ζε Πνηληθέο
Τπνζέζεηο (Απνηειεζκαηηθή Δθαξκνγή Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη Διεπζεξηψλ) Νφκνο ηνπ
2015.
2. ηνλ παξφληα Νφκν εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα «αίηεκα» ζεκαίλεη αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 3 γηα εμέηαζε θαηαδίθεο ζε πνηληθή ππφζεζε·
«Αλψηαην Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη ηελ νινκέιεηα ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ή νπνηνδήπνηε δηθαζηή
ή δηθαζηέο απηνχ, φπσο θαηά πεξίπησζε απνθαζίδεηαη απφ ηελ νινκέιεηα απηνχ·
«απνθαηάζηαζε» ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε θαηά ην δπλαηφ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία, ππφ ην θσο
Απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ εμεηάδεηαη απφ ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6, ην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζηε
ζρεηηθή πνηληθή ππφζεζε ζα ήηαλ, αλ είραλ ηεξεζεί νη απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ηηο νπνίεο ην πην
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πάλσ Γηθαζηήξην δηέγλσζε φηη παξαβηάζηεθαλ ζηελ ππφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ηέξκα ζηελ
παξαβίαζε πνπ δηέγλσζε ην Γηθαζηήξην θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο γηα ην ελ ιφγσ πξφζσπν θαη λα
ππάξμεη ζπκκφξθσζε ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ Απφθαζε·
«απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο» ζεκαίλεη απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6·
«Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν (α) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 3·
«Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία

.

«δηαδηθαζία πνηληθήο ππφζεζεο» ζεκαίλεη θάζε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνηληθήο ππφζεζεο απφ ηα
δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαηεγνξνχκελνπ ελψπηφλ ηνπο, ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο εμέηαζήο ηεο πξσηφδηθα, ζε έθεζε θαη ζε παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο δίθεο πξσηφδηθα ζε έθεζε θαη ζε παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο,
φπσο θαη θάζε δηαδηθαζία ζε φια ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο πνηληθήο αλάθξηζεο ε νπνία νδήγεζε ζηελ
εμέηαζε ηεο πνηληθήο ππφζεζεο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη θάζε δηαδηθαζία, δηθαζηηθή ή κε ζε ζρέζε κε
ηελ πξνζαγσγή ζε δίθε ηνπ πην πάλσ πξνζψπνπ·
Κεθ.155.
93 ηνπ 1972
2 ηνπ 1975
12 ηνπ 1975
41 ηνπ 1978
162 ηνπ 1989
142 ηνπ 1991
9(I) ηνπ 1992
10(I) ηνπ 1996
89(I) ηνπ 1997
54(I) ηνπ 1998
96(I) ηνπ 1998
14(I) ηνπ 2001
185(I) ηνπ 2003
219(I) ηνπ 2004
57(I) ηνπ 2007
9(I) ηνπ 2009
111(I) ηνπ 2011
165(I) ηνπ 2011
7(I) ηνπ 2012
21(I) ηνπ 2012
160(I) ηνπ 2012
23(I) ηνπ 2013
16(Ι) ηνπ 2014
42(I) ηνπ 2014
186(Ι) ηνπ 2014.

«πνηληθή αλάθξηζε» ζεκαίλεη αλάθξηζε γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε
νπνία δηεμάγεηαη απφ ηελ Αζηπλνκία ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν αλαθξηηή δπλάκεη ηνπ πεξί Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, φπσο απηνί εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ή νπνησλδήπνηε άιισλ εθάζηνηε ζε ηζρχ λφκσλ θαη
Καλνληζκψλ·

«παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο» ζεκαίλεη παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο ζην Αλψηαην
Γηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη·
«πνηληθή ππφζεζε» ζεκαίλεη ππφζεζε, ζηελ νπνία ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο εμέηαζαλ ηε
δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή
δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαηεγνξνχκελν ελψπηφλ ηνπο γηα
δηάπξαμε ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο θαη εμέδσζαλ ηειηθή απφθαζε θαηαδηθάδνληαο ην ελ ιφγσ
πξφζσπν γηα ην αδίθεκα είηε πξσηφδηθα, είηε ζε έθεζε θαηά θαηαδίθεο ή/θαη πνηλήο ή θαηά
.
αζσσηηθήο απφθαζεο, είηε ζε παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο
«χκβαζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
39 ηνπ 1962. Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ πεξί ηεο Δπξσπατθήο
πκβάζεσο δηά ηελ πξνάζπηζηλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 1962 θαη
πεξηιακβάλεη ηα Πξσηφθνιια απηήο, ηα νπνία έρνπλ θπξσζεί ή εθάζηνηε θπξψλνληαη κε λφκν ηεο
Γεκνθξαηίαο.
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Τπνβνιή
αηηήκαηνο
ζην Αλψηαην
Γηθαζηήξην γηα
εμέηαζε
θαηαδίθεο
ζε πνηληθή
ππφζεζε.

3.-(1) Πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε πνηληθή ππφζεζε κε ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε δχλαηαη λα
ππνβάιεη γξαπηψο αίηεκα ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην γηα εμέηαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο
θαηαδίθεο ηνπ θαη γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο, δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ ζε πεξίπησζε πνπ -

(α) κε ηειεζίδηθε Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε
αηνκηθή πξνζθπγή ζηελ νπνία ην πξφζσπν απηφ ήηαλ επηηπρψλ αηηεηήο, ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δηέγλσζε φηη ζηε ζρεηηθή πνηληθή ππφζεζε
παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκα δίθαηεο δίθεο ή άιιν ζεκειηψδεο δηθαίσκα ή ειεπζεξία ιφγσ ηεο
θαηαδίθεο ηνπ ή ιφγσ ζνβαξψλ ζθαικάησλ, ειιείςεσλ ή παξαηππηψλ ζηε δηαδηθαζία
πνηληθήο ππφζεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαδίθε ηνπ ή ιφγσ άιισλ ζνβαξψλ
παξαβηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, θαη
(β) ην αλαθεξφκελν ζηελ παξάγξαθν (α) αίηεκα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηέζηε ηειεζίδηθε ε Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ απφθαζε θαηέζηε ηειεζίδηθε
πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ
άξζξνπ 12.
(2) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεκα ρσξίο πεξαηηέξσ εμέηαζε, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ή/θαη δελ ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1) γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο:
Ννείηαη φηη, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εμεηάζεη αίηεκα πνπ δελ ππνβάιιεηαη εληφο ησλ
ελ ιφγσ πξνζεζκηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, δελ ήηαλ εχινγα δπλαηφ
ην ελ ιφγσ αίηεκα λα ππνβιεζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ.
Δμνπζία
ηνπ Αλψηαηνπ
Γηθαζηεξίνπ λα
πξνβαίλεη ζε
νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο
ζε εμέηαζε
θαηαδίθεο ζε
πνηληθή ππφζεζε
θαηφπηλ
ππνβνιήο
αηηήκαηνο.

4.-(1) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην γηα ζθνπνχο δηαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο
πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 5 δχλαηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο
ππνβιεζέληνο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3, λα εμεηάζεη ηελ θαηαδίθε ζε πνηληθή ππφζεζε θαη λα εθδψζεη
απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ επίηεπμε, ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο θαη ππφ
ηηο ελ ιφγσ πεξηζηάζεηο, απνθαηάζηαζεο απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ
θαηαδηθάζηεθε.

(2) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εμεηάζεη θαηαδίθε θαη λα εθδψζεη απφθαζε, δηάηαγκα ή
νδεγίεο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαη’ αξρήλ θξίλεη φηη, ππφ ην θσο ηεο Απφθαζεο θαη ησλ
επξεκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, εθ πξψηεο φςεσο εγείξεηαη
γηα ην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζέκα απνθαηάζηαζεο απηνχ απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο
Γεκνθξαηίαο, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ έθδνζε απφθαζεο, δηαηάγκαηνο ή
νδεγηψλ θαη φηη ην ελ ιφγσ ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ
(1) ηνπ άξζξνπ 5.
Δμέηαζε ηεο
θαηαδίθεο θαη
πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ έθδνζε
απφθαζεο,
δηαηάγκαηνο θαη
νδεγηψλ απφ ην
Αλψηαην
Γηθαζηήξην.

5.-(1) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε ηεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 εμνπζίαο ηνπ, εμεηάδεη
θαηά πφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππφ ην θσο -

(α) ηεο Απφθαζεο θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ,
(β) ηεο ηειηθήο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ ηνπ δηθαζηεξίνπ
πνπ ηελ εμέδσζε, θαη
(γ) ηνπ πεξηερνκέλνπ νπνησλδήπνηε άιισλ θαθέισλ ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο ππφζεζεο ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην θξίλεη ζρεηηθφ λα εμεηάζεη,
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ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ έθδνζε
απφθαζεο, δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε εμεηάδεη θάζε ηη ζρεηηθφ κε ηελ
έθδνζή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη επξήκαηα, θαζψο
θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πην πάλσ θαθέινπ ή θαθέισλ.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεη φηη δελ
πιεξνχληαη νη ελ ιφγσ πξνυπνζέζεηο.
(3) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο ζε πεξίπησζε
πνπ πξφζσπν ιφγσ ησλ παξαβηάζεσλ πνπ δηαγλψζζεθαλ γηα ηελ πνηληθή ππφζεζε ζηελ
νπνία θαηαδηθάζηεθε ζπλερίδεη λα ππφθεηηαη ζε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο νπνίεο ε
θαηαβνιή απνδεκίσζεο δελ απνηειεί επαξθή ζεξαπεία θαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ ζπληξέρεη
νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη πην θάησ έλεθελ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη
απνθαηάζηαζε απηνχ απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ επίηεπμε ηεο ελ
.
ιφγσ απνθαηάζηαζεο κε απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφ
λα απαηηείηαη απνθαηάζηαζε έρνπλ σο αθνινχζσο:

Δμνπζία έθδνζεο
απνθάζεσλ,
δηαηαγκάησλ, θαη
νδεγηψλ απφ ην
Αλψηαην
Γηθαζηήξην γηα
απνθαηάζηαζε
πξνζψπνπ πνπ
θαηαδηθάζηεθε.

(α)

Δγείξνληαη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ιφγσ
ζνβαξψλ ζθαικάησλ, παξαηππηψλ ή ειιείςεσλ θαηά παξάβαζε ηεο χκβαζεο, ηηο
νπνίεο δηέγλσζε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα δηαδηθαζία
πνηληθήο ππφζεζεο, ή

(β)

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δηέγλσζε ζηελ απφθαζή ηνπ
παξαβίαζε ηεο χκβαζεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπ πην πάλσ πξνζψπνπ γηα ηε δηάπξαμε
πνηληθνχ αδηθήκαηνο κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ή ζπκπεξηθνξά πνπ, ζχκθσλα κε ηελ
ελ ιφγσ απφθαζε, απνηεινχλ λφκηκε άζθεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ή ειεπζεξηψλ,
ή

(γ)

πξνθχπηεη απφ ηελ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ νπνηνζδήπνηε άιινο αλάινγα ζνβαξφο ιφγνο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαδίθε
ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε απηνχ.

6.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 5, δχλαηαη λα εθδψζεη θάζε απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγία ηελ
νπνία θξίλεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο αλαγθαία γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ επίηεπμε απνθαηάζηαζεο
απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζθαικάησλ, παξαηππηψλ ή ειιείςεσλ θαηά παξάβαζε ηεο χκβαζεο, νη νπνίεο
δπλαηφ λα δηαγλψζηεθαλ γηα δηαδηθαζία πνηληθήο ππφζεζεο ή/θαη ησλ παξαβηάζεσλ νη νπνίεο
ηπρφλ λα δηαγλψζζεθαλ ιφγσ ηεο θαηαδίθεο ή ζε ζρέζε κε απηή θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηα πην πάλσ, θαη δχλαηαη κεηαμχ
άιισλ (α)

λα αθπξψζεη ηελ ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ην πξφζσπν θαηαδηθάζηεθε
ζε έθεζε ή πξσηφδηθα ή ζε παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο, αλάινγα κε ηε
πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ
.
θαηαδηθάζηεθε

(β)

λα αθπξψζεη ηελ ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ην πξφζσπν θαηαδηθάζηεθε
θαη λα δηαηάμεη φπσο-

(γ)

(i)

ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζε έθεζε ή πξσηφδηθα ή ζε
παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο, αλάινγα κε ηε πεξίπησζε, εθδηθάζεη εθ λένπ
ηελ ππφζεζε ζηελ νπνία εμέδσζε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ή φπσο εθδηθάζεη εθ
λένπ ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην δηθαζηήξην, θαη

(ii)

ην δηθαζηήξην πνπ ζα εθδηθάζεη εθ λένπ ηελ ππφζεζε πξνβεί ζηελ εθδίθαζε,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζθαικάησλ, παξαηππηψλ ή ειιείςεσλ πνπ δπλαηφλ
λα δηέγλσζε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνηληθήο ππφζεζεο ή/θαη ησλ ηπρφλ παξαβηάζεσλ
ιφγσ ηεο θαηαδίθεο ή ζε ζρέζε κε απηή, θαη ησλ ηπρφλ επξεκάησλ ηνπ ελ ιφγσ
Γηθαζηεξίνπ γηα ηα πην πάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηνπ
.
πξνζψπνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε

λα αθπξψζεη ηελ ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ην πξφζσπν θαηαδηθάζηεθε
ζε έθεζε ή πξσηφδηθα ή ζε παξαπνκπή λνκηθνχ δεηήκαηνο, αλάινγα κε ηελ
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πεξίπησζε θαη λα εθδηθάζεη ην ίδην εθ λένπ ηελ ππφζεζε ζηελ νπνία εθδφζεθε ε ελ
ιφγσ απφθαζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζθαικάησλ, παξαηππηψλ ή ειιείςεσλ πνπ
δπλαηφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ λα έρεη δηαγλψζεη γηα
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνηληθήο ππφζεζεο ή/θαη ησλ ηπρφλ παξαβηάζεσλ ιφγσ ηεο
θαηαδίθεο ή ζε ζρέζε κε απηήλ θαη ησλ ηπρφλ επξεκάησλ ηνπ ελ ιφγσ Γηθαζηεξίνπ σο
πξνο ηα πην πάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ
θαηαδηθάζηεθε.
(2) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δηαβηβάδεη νπνηαδήπνηε απφθαζε, δηάηαγκα ή νδεγίεο εθδίδεη
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ζην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ζηε ζρεηηθή πνηληθή ππφζεζε.
(3) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δηαβηβάδεη ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο αληίγξαθν
θάζε απφθαζεο, δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1).
Δλεκέξσζε
πξνζψπνπ πνπ
ππνβάιιεη
αίηεκα γηα ηελ
απνδνρή ή
απφξξηςε ηνπ
αηηήκαηνο.

7. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ελεκεξψλεη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεκα ζηηο πην θάησ
πεξηπηψζεηο:

(α) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
(β) ζε πεξίπησζε πνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4, ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη εθ πξψηεο φςεσο εγείξεηαη γηα ην πξφζσπν πνπ
θαηαδηθάζηεθε ζέκα απνθαηάζηαζήο ηνπ, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί
ρσξίο ηελ έθδνζε απφθαζεο, δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ θαη φηη ην ελ ιφγσ ζέκα ρξήδεη
πεξαηηέξσ εμέηαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5, θαη
(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην εθδίδεη απφθαζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ πην πάλσ άξζξνπ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο,
δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ.
πλέπεηεο
αθχξσζεο
θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο
δπλάκεη
ηεο νπνίαο εθηίεηαη
πνηλή
θπιάθηζεο.

8. ε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην αθπξψλεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ
(1) ηνπ άξζξνπ 6, θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δπλάκεη ηεο νπνίαο ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ην
αίηεκα εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο, ην ελ ιφγσ πξφζσπν αθήλεηαη ακέζσο ειεχζεξν:

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην απνθαζίδεη εθδίθαζε ηεο ζρεηηθήο
ππφζεζεο εθ λένπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 6, ην ελ ιφγσ πξφζσπν δχλαηαη, παξά ην γεγνλφο φηη είρε αθεζεί ειεχζεξν, λα
ζπιιεθζεί θαη πξνθπιαθηζηεί θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκν,
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
Δλεκέξσζε ηνπ
Γεληθνχ
Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο
γηα ηελ ππνβνιή
αηηήκαηνο θαη γηα
ηελ απφξξηςε ή
απνδνρή ηνπ.

9.-(1) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δηαβηβάδεη αληίγξαθν θάζε ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο ζην
Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.

(2) Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηηο πην θάησ
πεξηπηψζεηο:
(α) ε πεξίπησζε απφξξηςεο αηηήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
.
ηνπ παξφληνο Νφκνπ
(β) ζε πεξίπησζε πνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4, θξίλεη φηη
εγείξεηαη εθ πξψηεο φςεσο ζέκα απνθαηάζηαζεο γηα ην πξφζσπν πνπ
θαηαδηθάζηεθε, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ έθδνζε απφθαζεο,
δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ θαη φηη ην ελ ιφγσ ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο, ζχκθσλα
.
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5
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(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην εθδίδεη απφθαζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ πην πάλσ άξζξνπ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο,
δηαηάγκαηνο ή νδεγηψλ.
Με επεξεαζκφο ησλ
δηαηάμεσλ δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ
Άξζξνπ 53 ηνπ
πληάγκαηνο.

10. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο αλαζηνιήο
πνηλήο θπιάθηζεο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ελφζσ εμεηάδεηαη αίηεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή/θαη ε θαηαδίθε
πξνζψπνπ πνπ εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο δπλάκεη ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ζηε ζρεηηθή
πνηληθή ππφζεζε, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε εμνπζίαο δπλάκεη ηεο πην
πάλσ παξαγξάθνπ ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ πληάγκαηνο.

Έθδνζε δηαδηθαζηηθψλ
θαλνληζκψλ απφ ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην.

11. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδίδεη δηαδηθαζηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ θάζε δηθνλνκηθνχ δεηήκαηνο θαη πξαθηηθήο γηα ην νπνίν δελ γίλεηαη εηδηθή
πξφβιεςε ζηνλ παξφληα Νφκν.

Έλαξμε ηεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

12.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ν παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Απφθαζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηέζηε ηειεζίδηθε πξηλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3,
εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, εθηφο αλ ην Αλψηαην
Γηθαζηήξην θξίλεη φηη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, δελ ήηαλ εχινγα δπλαηφλ ην αίηεκα λα ππνβιεζεί
εληφο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4493, 25.2.2015

Ν. 24(Ι)/2015

Ο περί Μητανοκινήηων Οτημάηων και Τροταίας Κινήζεως (Τροποποιηηικός) (Αρ. 2) Νόμος ηοσ 2015
εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ
Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 24(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ KAI ΣΡΟΥΑΙΑ ΚΙΝΗΔΧ ΝΟΜΟΤ
ΣΟΤ 1972 ΜΔΥΡΙ 2015
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
86 ηνπ 1972
37 ηνπ 1974
58 ηνπ 1976
20 ηνπ 1978
64 ηνπ 1978
72 ηνπ 1981
83 ηνπ 1983
75 ηνπ 1984
72 ηνπ 1985
134 ηνπ 1989
152 ηνπ 1991
241 ηνπ 1991
44(Ι) ηνπ 1992
5(Ι) ηνπ 1993
28(Ι) ηνπ 1993
49(Ι) ηνπ 1994
5(Ι) ηνπ 1996
45(Ι) ηνπ 1996
95(Ι) ηνπ 1996
56(Ι) ηνπ 1998
1(Ι) ηνπ 1999
18(Ι) ηνπ 1999
66(Ι) ηνπ 1999
117(Ι) ηνπ 1999
61(Ι) ηνπ 2000
80(Ι) ηνπ 2000
81(Ι) ηνπ 2000
110(Ι) ηνπ 2000
38(Ι) ηνπ 2001
98(Ι) ηνπ 2001
20(Ι) ηνπ 2002
237(Ι) ηνπ 2002
146(Ι) ηνπ 2003
174(Ι) ηνπ 2003
243(Ι) ηνπ 2004
255(Ι) ηνπ 2004
270(Ι) ηνπ 2004
153(Ι) ηνπ 2005
6(Ι) ηνπ 2006
71(Ι) ηνπ 2006
145(Ι) ηνπ 2006
107(Ι) ηνπ 2007
5(Ι) ηνπ 2008
102(Ι) ηνπ 2008
113(Ι) ηνπ 2009
5(Ι) ηνπ 2010
8(Ι) ηνπ 2010
93(Ι) ηνπ 2011
109(Ι) ηνπ 2012
166(Ι) ηνπ 2012
100(Ι) ηνπ 2013
1(Ι) ηνπ 2014

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο
(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ
Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπο ηνπ 1972 κέρξη ηνπ 2015 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη
σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνη ηνπ 1972 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2015.
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11(Ι) ηνπ 2014
121(Ι) ηνπ 2014
143(Ι) ηνπ 2014
172(Ι) ηνπ 2014
189(Ι) ηνπ 2014
10(Ι) ηνπ 2015.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο
κεηά ην ζεκείν 6Γ απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ 6Γ:

«6Γ. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ην εηήζην ηέινο θπθινθνξίαο γηα
φρεκα θαηεγνξίαο "Σ“ (ηαμί) θαζνξίδεηαη ζηα νγδφληα επξψ (€80).».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4493, 25.2.2015

Ν. 25(Ι)/2015

Ο περί ηης Άζκηζης ηοσ Επαγγέλμαηος Παρατώρηζης Δικαιώμαηος Φρήζης Οτημάηων Πολσηελείας με ηοσς
Οδηγούς ηοσς Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας
ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 25(Ι) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΗN ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΥΡΗΗ
ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν -

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.: L. 376,
27.12.2006,
ζ. 36.

«Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά»,

εο

Γεθεκβξίνπ 2006,

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
ΜΔΡΟ I – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο Παξαρψξεζεο
Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ορεκάησλ Πνιπηειείαο κε ηνπο Οδεγνχο ηνπο Νφκνο ηνπ 2015.
2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αληάιιαγκα» ζεκαίλεη ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν πνπ δεηείηαη απφ ηνλ παξνρέα γηα ηελ παξνρή
.
ππεξεζίαο
«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη θάζε δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν
.
απφ απηφλ ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο
«εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ παξνρέα,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 49 ηεο πλζήθεο, γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηε δεκηνπξγία
ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο, απφ ηελ νπνία δηεμάγεηαη φλησο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
.
παξνρήο ππεξεζηψλ
«έγθξηζε» ζεκαίλεη ηελ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ παξερφκελε έγθξηζε άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηνο ηεο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο νρεκάησλ πνιπηειείαο κε ηνπο νδεγνχο
.
ηνπο
«επάγγεικα» ζεκαίλεη ηελ άζθεζε ηνπ επηηεδεχκαηνο παξνρήο ππεξεζίαο

.

«επηρείξεζε» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν παξαρσξήζεθε έγθξηζε δπλάκεη ηνπ
.
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ
«θαηάζηαζε» ζεκαίλεη ηε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ επηθπξσκέλε θαηάζηαζε, ζηελ
νπνία θαηαγξάθνληαη ηα νρήκαηα, γηα ηα νπνία παξαρσξείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ην δηθαίσκα
.
ρξήζεο ηνπο κε ηνπο νδεγνχο ηνπο
«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
80(I) ηνπ 2011.

.

«νδεγφο» ζεκαίλεη ηνλ νδεγφ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, πνπ θαηέρεη επαγγεικαηηθή άδεηα γηα ηελ
θαηεγνξία Λ, δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Άδεηαο Οδεγνχ Νφκνπ ηνπ 2011, φπσο απηφο
.
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη
«Όρεκα πνιπηειείαο» ζεκαίλεη φρεκα ην νπνίν:
(α)

πξνέξρεηαη απφ φρεκα θαηεγνξίαο Μ1, ην νπνίν επηκεθχλζεθε,

(β)

ην κήθνο ηνπ δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 8000 mm,

(γ)

δηαζέηεη δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηψλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ νδεγνχ, ην νπνίν
ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ ηελ θακπίλα ησλ επηβαηψλ, εθηφο απφ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, θαη

(δ)

δηαζέηεη πέξαλ ησλ νθηψ (8) ζέζεσλ, εθηφο ηεο ζέζεο ηνπ νδεγνχ∙
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«παξνρέαο» ζεκαίλεη επηρείξεζε, ζηελ νπνία παξαρσξήζεθε έγθξηζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
.
παξφληνο Νφκνπ
«ζπλήζεο δηακνλή» ζεκαίλεη ηνλ ηφπν, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ
εθαηφλ νγδφληα πέληε (185) εκέξεο θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
δεζκψλ ή, ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο, ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ, απφ
ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν
δηακέλεη:
Ννείηαη φηη, σο ζπλήζεο δηακνλή ελφο αηφκνπ, ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί βξίζθνληαη ζε
ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο
απηνχ, ππνρξενχηαη λα δηακέλεη ελαιιαθηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεσξείηαη ν ηφπνο, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη
πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηακέλεη εθεί ηαθηηθά:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε, φηαλ ην άηνκν δηακέλεη
ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο, ε
.
δε θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή ζε ζρνιείν δελ απνηειεί αιιαγή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο
«πλζήθε» ζεκαίλεη ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

.

«Σκήκα» ζεκαίλεη ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ

.

«ππεξεζία» ζεκαίλεη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο νρήκαηνο πνπ νδεγείηαη απφ νδεγφ,
κηζζσηφ ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο, ζε ελδηαθεξφκελν πειάηε, έλαληη αληαιιάγκαηνο·
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φξνη πνπ δελ θαζνξίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
ζ’ απηφλ, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα ηελ νπνία απνδίδνπλ
9 ηνπ 1982 ζ’ απηνχο, αληίζηνηρα, ν πεξί Ρπζκίζεσο ηεο Σξνραίαο Μεηαθνξάο Νφκνο ηνπ 1982, ν πεξί Άδεηαο
84 ηνπ 1984 Οδήγεζεο Νφκνο ηνπ 2001 θαη ν πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνο ηνπ
224 ηνπ 1989 1972, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.
134 ηνπ 1991
148 ηνπ 1991
62(Ι) ηνπ 1992
11(Ι) ηνπ 1993
24(Ι) ηνπ 1994
16(Ι) ηνπ 1996
76(Ι) ηνπ 1997
62(Ι) ηνπ 1999
160(Ι) ηνπ 2000
102(Ι) ηνπ 2001
3(Ι) ηνπ 2002
99(Ι) ηνπ 2002
100(Ι) ηνπ 2002
46(Ι) ηνπ 2003
88(Ι) ηνπ 2003
204(Ι) ηνπ 2004
260(Ι) ηνπ 2004
271(Ι) ηνπ 2004
59(Ι) ηνπ 2005
101(Ι) ηνπ 2008
3(Ι) ηνπ 2009
4(Ι) ηνπ 2009
96(Ι) ηνπ 2009
38(Ι) ηνπ 2012.
94(Ι) ηνπ 2001
60(Ι) ηνπ 2004
34(Ι) ηνπ 2010
79(Ι) ηνπ 2012
205(Ι) ηνπ 2014.
86 ηνπ 1972
37 ηνπ 1974
58 ηνπ 1976
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20 ηνπ 1978
64 ηνπ 1978
72 ηνπ 1981
83 ηνπ 1983
75 ηνπ 1984
72 ηνπ 1985
134 ηνπ 1989
152 ηνπ 1991
241 ηνπ 1991
44(Ι) ηνπ 1992
5(Ι) ηνπ 1993
28(Ι) ηνπ 1993
49(Ι) ηνπ 1994
5(Ι) ηνπ 1996
45(Ι) ηνπ 1996
95(Ι) ηνπ 1996
56(Ι) ηνπ 1998
1(Ι) ηνπ 1999
18(Ι) ηνπ 1999
66(Ι) ηνπ 1999
117(Ι) ηνπ 1999
61(Ι) ηνπ 2000
80(Ι) ηνπ 2000
81(Ι) ηνπ 2000
110(Ι)ηνπ 200
38(Ι) ηνπ 2001
98(Ι) ηνπ 2001
20(Ι) ηνπ 2002
237(Ι) ηνπ 2002
146(Ι) ηνπ 2003
174(Ι) ηνπ 2003
243(Ι) ηνπ 2004
255(Ι) ηνπ 2004
270(Ι) ηνπ 2004
153(Ι) ηνπ 2005
6(Ι) ηνπ 2006
71(Ι) ηνπ 2006
145(Ι) ηνπ 2006
107(Ι) ηνπ 2007
5(Ι) ηνπ 2008
102(Ι) ηνπ 2008
113(Ι) ηνπ 2009
5(Ι) ηνπ 2010
8(Ι) ηνπ 2010
93(Ι) ηνπ 2011
109(Ι) ηνπ 2012
166(Ι) ηνπ 2012
100(Ι) ηνπ 2013
1(Ι) ηνπ 2014
11(Ι) ηνπ 2014
121(Ι) ηνπ 2014
143(Ι) ηνπ 2014
172(Ι) ηνπ 2014
189(Ι) ηνπ 2014
10(Ι) ηνπ 2015
24(Ι) ηνπ 2015.
Αξκφδηα αξρή.

3. Ο Γηεπζπληήο είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
ΜΔΡΟ II – ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΑ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ

Παξαρψξεζε
έγθξηζεο.

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5), επηρείξεζε δχλαηαη λα αζθεί ην επάγγεικα κεηά
απφ παξαρψξεζε έγθξηζεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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Πξψην
Παξάξηεκα.
Σέηαξην
Παξάξηεκα.

(2) Γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ην Γηεπζπληή
γξαπηή δήισζε, ζχκθσλα κε ην Πξψην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη αθνχ θαηαβιεζεί ην
ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Σέηαξην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(3) Η έγθξηζε παξαρσξείηαη απφ ην Γηεπζπληή, εθφζνλ απηφο ηθαλνπνηεζεί, κε βάζε ηα
ππνβαιιφκελα απφ ηελ επηρείξεζε πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο ή θαη άιια
έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηζρχνπλ
ηφζν γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αηηνχληαη έγθξηζεο κε βάζε ην εδάθην (2) θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλα ή πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Γεκνθξαηία, φζν θαη γηα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα πνπ αηηνχληαη έγθξηζεο κε βάζε ην εδάθην (2) θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο
κέινο θαη πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία πξνζσξηλά.

Γεχηεξν
Παξάξηεκα.
Σέηαξην
Παξάξηεκα.

(4) Η έγθξηζε εθδίδεηαη ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ
θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο εθδίδεηαη αθνχ θαηαβιεζεί ην ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Σέηαξην
Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(5) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θακηά επηρείξεζε δελ
επηηξέπεηαη λα αζθεί ην επάγγεικα εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθηφο εάλ ηα νρήκαηα πνπ
εθκηζζψλεη κε νδεγνχο πεξηιακβάλνληαη ζε επηθπξσκέλε απφ ην Γηεπζπληή θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

Πξνυπνζέζεηο
παξαρψξεζεο
έγθξηζεο.

5.-(1) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απηφ δηθαηνχηαη λα ιάβεη έγθξηζε εθφζνλ ηθαλνπνηήζεη ην Γηεπζπληή
φηη:(α) πιεξνί ηα ερέγγπα αμηνπηζηίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ˙ θαη
(β) δηαζέηεη επαξθή ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε πξνυπφζεζε πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) πξέπεη λα πιεξείηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηεπζχλεη ηελ
επηρείξεζε.
(2) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ε επηρείξεζε
εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.

Δρέγγπα
αμηνπηζηίαο.
29 ηνπ 1977
67 ηνπ 1983
20(Ι) ηνπ 1992
5(Ι) ηνπ 2000
41(Ι) ηνπ 2001
91(Ι) ηνπ 2003
146(Ι) ηνπ 2005
24(Ι) ηνπ 2010
99(Ι) ηνπ 2010.
82 ηνπ 1967
57 ηνπ 1969
4 ηνπ 1971
45 ηνπ 1973
12 ηνπ 1977
104 ηνπ 1987
98 ηνπ 1989
5 ηνπ 1991
77(Ι) ηνπ 1998
14(Ι) ηνπ 1999
49(Ι) ηνπ 2001
78(Ι) ηνπ 2002
107(Ι) ηνπ 2003
108(Ι) ηνπ 2003

6.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηα ερέγγπα αμηνπηζηίαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξνχληαη φηη
πιεξνχληαη, εθφζνλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ νθείιεη λα πιεξνί ηα ελ ιφγσ ερέγγπα, δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα θαηά παξάβαζε ηνπ πεξί
Ναξθσηηθψλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ Νφκνπ ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Σεισλείσλ θαη
Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε ή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζαγσγήο ή
εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ ή ζηελ θαηαζηνιή ηεο ιαζξεκπνξίαο ή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 144
έσο 177, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν, ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
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109(Ι) ηνπ 2003
139(Ι) ηνπ 2003.
Κεθ.154.
3 ηνπ 1962
43 ηνπ1963
41 ηνπ1964
69 ηνπ1964
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(Ι) ηνπ 2000
27(Ι) ηνπ 2001
12(Ι) ηνπ 2002
85(Ι) ηνπ 2002
144(Ι) ηνπ 2002
145(Ι) ηνπ 2002
25(Ι) ηνπ 2003
48(Ι) ηνπ 2003
84(Ι) ηνπ 2003
164(Ι) ηνπ 2003
124(Ι) ηνπ 2004
31(Ι) ηνπ 2005
18(Ι) ηνπ 2006
130(Ι) ηνπ 2006
126(Ι) ηνπ 2007
70(Ι) ηνπ 2008
83(Ι) 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.
(2) Χο απφδεημε αμηνπηζηίαο ζεσξείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ ην νπνίν
εθδίδεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ Αζηπλνκίαο ζε εηδηθφ έληππν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηφλ.
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(3) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ην πξφζσπν
απηφ ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηα ερέγγπα αμηνπηζηίαο εθφζνλ πξνζθνκίζεη έγγξαθε βεβαίσζε, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ην πξφζσπν απηφ έρεη ηε ζπλήζε
δηακνλή ηνπ, φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δελ έρεη δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1).
Αλάθιεζε ή
αλαζηνιή
έγθξηζεο.

7.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), ν Γηεπζπληήο αλαθαιεί ή αλαζηέιιεη ηελ
έγθξηζε πνπ παξαρσξείηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα νπνηνδήπνηε απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
(α) αλ ε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο έρεη εμαζθαιηζζεί κε δφιν, ςεπδή δήισζε ή απφθξπςε νπζηψδνπο
γεγνλφηνο πνπ έγηλε ελ γλψζεη ηεο επηρείξεζεο∙ ή
(β) αλ έπαπζαλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο έγθξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ή νη πξνυπνζέζεηο ηεο επηθχιαμεο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
παξφληνο Νφκνπ∙ ή
(γ) αλ ε επηρείξεζε ή ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο εχινγε
αηηία παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεηαη ζ’ απηήλ
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ ή
(δ) αλ ε επηρείξεζε ή ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο εχινγε
αηηία παξαθσιχεη ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηελ παξαθψιπζε νπνηνπδήπνηε ειεγθηή ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ππαιιήινπ ή αζηπλνκηθνχ κε ζηνιή ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή αξλείηαη λα ζπλεξγαζζεί ή λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε
λφκηκε εληνιή ή νδεγία πνπ δίδεηαη απφ ππάιιειν ή αζηπλνκηθφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ ∙ ή
(ε) αλ ηα νρήκαηα ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηήλ γηα κε ππεξεζηαθνχο ζθνπνχο.
(2) Ο Γηεπζπληήο, πξνηνχ αλαθαιέζεη ή αλαζηείιεη ηελ ηζρχ ηεο έγθξηζεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1),
παξέρεη ζηελ επηρείξεζε πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ
πξφζεζή ηνπ απηή, παξαζέηνληαο ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηνπ θαη παξέρνληαο ζηελ
επηρείξεζε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη γξαπηψο ηηο παξαζηάζεηο ηεο κέζα ζε δεθαπέληε (15)
εξγάζηκεο κέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ελ ιφγσ πξνεηδνπνίεζεο.
(3) ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο ηεο έγθξηζεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
επηρείξεζε νθείιεη άκεζα λα επηζηξέςεη απηήλ ζην Γηεπζπληή ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ηεο
επηζηξαθνχλ ηέιε πνπ έρεη θαηαβάιεη θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο επηζηξνθήο
αλαθιεζείζαο ή αλαζηαιείζαο έγθξηζεο, ε έγθξηζε ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε θαη επηζηξέθεηαη ζην
Γηεπζπληή.

Μεηαβίβαζε ή
αιιαγή ζηελ
θπξηφηεηα
επηρείξεζεο.

8.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ
ζηε Γεκνθξαηία, ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επσλπκίαο ηεο δχλαηαη λα
κεηαβηβαζηεί, εθφζνλ(α)

Ο λένο ηδηνθηήηεο ή νη λένη ηδηνθηήηεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ηεο έγθξηζεο
.
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη

(β)

θαηαξηηζηεί γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ απνθηψληνο ην δηθαίσκα φηη ην
δηθαίσκα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ απνθηψληα:
Ννείηαη φηη, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ παξάγεη νπνηνδήπνηε έλλνκν απνηέιεζκα, εθηφο εάλ
αληίγξαθφ ηεο δηαβηβαζηεί ζην Γηεπζπληή κέζα ζ΄ έλα κήλα απφ ηε ζχλαςή ηεο θαη εγθξηζεί
απφ απηφλ.

(2) Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Γηεπζπληήο εγθξίλεη ηε ζπκθσλία
κεηαβίβαζεο.
ΜΔΡΟ III – ΤΠΗΡΔΙΑ
Δπηθχξσζε
θαηάζηαζεο.

9.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θακία επηρείξεζε δελ
απνθηά έγθξηζε θαη θαλέλα φρεκα δελ παξέρεηαη κε αληάιιαγκα απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν εθηφο αλ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζε θαηάζηαζε πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γηεπζπληή.
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Σξίην
Παξάξηεκα.
Σέηαξην
Παξάξηεκα.

(2) Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο θαηάζηαζεο, ππνβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε γξαπηή πιεξνθφξεζε
ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Γηεπζπληή, ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Σξίην
Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θαηάζηαζε θαη απφ ην ηέινο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Σέηαξην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, ε θαηάζηαζε ππνβάιιεηαη ζε δχν παλνκνηφηππα αληίγξαθα απφ ηα νπνία, ζε
πεξίπησζε επηθχξσζήο ηνπο, ην πξψην επηζηξέθεηαη ζηνλ παξνρέα πνπ ην ππέβαιε θαη ην δεχηεξν
αξρεηνζεηείηαη ζην Σκήκα.
(3) ηελ θαηάζηαζε, ε επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαγξάθεη ηνπο αξηζκνχο εγγξαθήο ησλ
νρεκάησλ, κε ηα νπνία πξνηίζεηαη λα αζθεί ην επάγγεικα:

Σέηαξην
Παξάξηεκα.

Ννείηαη φηη, γηα θάζε αιιαγή ζηα νρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηθπξσκέλε θαηάζηαζε ή
γηα θάζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο, ε επηρείξεζε νθείιεη έγθαηξα, θαη πξηλ πξνβεί
ζηελ αιιαγή, λα ππνβάιεη δήισζε αθνχ θαηαβιεζεί ην ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Σέηαξην
Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(4) Σα νρήκαηα πνπ θαηαγξάθεη ε επηρείξεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη ηε γξαπηή δήισζή
ηεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) λα έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν Δθφξνπ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ

.

(β) λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ή κηζζσκέλα βάζεη ζπκβνιαίνπ:
Ννείηαη φηη, επηρείξεζε δχλαηαη λα αζθεί ην επάγγεικα κε νρήκαηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα
ζην φλνκα άιισλ επηρεηξήζεσλ, λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη θαη κεηά ηε κίζζσζε απηή, γηα
ακθφηεξεο ηηο επηρεηξήζεηο, φινη νη φξνη πνπ ηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ) ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζεσξνχληαη σο νρήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη φζα νρήκαηα
απνθηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ελνηθηαγνξάο ή άιιν παξφκνην ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
αγνξάο ή ηεο ρξήζεο ηνπο˙
(γ) λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ εθάζηνηε ζε ηζρχ ζηε Γεκνθξαηία λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη
δηαηαγκάησλ αλαθνξηθά κε ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα:
Ννείηαη φηη, εθφζνλ επέιζεη αιιαγή ζηα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (3), νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα νρήκαηα πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα
πξνεγνχκελα.
(5) Οη θαηαζηάζεηο ή νη κεηέπεηηα αιιαγέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή θαη πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (4), ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2).
(6) Οη θαηαζηάζεηο ή νη κεηέπεηηα αιιαγέο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή θαη δελ πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (4), δελ γίλνληαη δεθηέο απφ απηφλ θαη επηζηξέθνληαη ζηελ επηρείξεζε
κε επηζηνιή ηνπ Γηεπζπληή, ρσξίο ε επηρείξεζε λα δηθαηνχηαη ζηελ επηζηξνθή ησλ ηειψλ πνπ έρεη
θαηαβάιεη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο:
Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο ζηελ επηζηνιή ηνπ, κε ηελ νπνία επηζηξέθεη ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο,
νθείιεη λα αλαγξάθεη ην ιφγν ή ηνπο ιφγνπο πνπ απνθάζηζε ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαζηάζεσλ.
(7) Ο Γηεπζπληήο επηθπξψλεη ηελ θαηάζηαζε ή ηηο κεηέπεηηα αιιαγέο πνπ ππνβάιιεη επηρείξεζε,
εθηφο εάλ-

Αλάθιεζε ή
αλαζηνιή
επηθπξσκέλεο
θαηάζηαζεο.

(α)

Γελ έρεη παξαρσξεζεί έγθξηζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
.
Νφκνπ

(β)

ηα θαηεγξακκέλα νρήκαηα ζηελ επηθπξσκέλε θαηάζηαζε έπαπζαλ λα
.
πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (4)

(γ)

δελ ππνβιήζεθε λνκφηππα θαη/ή δελ θαηαβιήζεθε ην λελνκηζκέλν ηέινο.

πιεξνχλ ηηο

10.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ν Γηεπζπληήο αλαθαιεί ή αλαζηέιιεη, ελ φισ ή
ελ κέξεη, ηελ ηζρχ επηθπξσκέλεο θαηάζηαζεο γηα νπνηνδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
(α)

αλ ε επηθχξσζε ηεο θαηάζηαζεο έρεη εμαζθαιηζηεί κε δφιν, ςεπδή δήισζε ή απφθξπςε
.
νπζηψδνπο γεγνλφηνο πνπ έγηλε ελ γλψζεη ηεο επηρείξεζεο ή
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(β)

αλ ε επηρείξεζε ζπζηεκαηηθά παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ
.
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ

(γ)

αλ έρεη επηβιεζεί πνηλή ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

(2) Ο Γηεπζπληήο, πξνηνχ αλαθαιέζεη ή αλαζηείιεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ ηζρχ επηθπξσκέλεο
θαηάζηαζεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), παξέρεη ζηελ επηρείξεζε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζή ηνπ
απηή, αλαθέξνληαο ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο ηεο αλάθιεζεο ή ηεο αλαζηνιήο, θαη δίλνληαο ηελ
επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα ππνβάιεη γξαπηψο ηηο πηζαλέο παξαζηάζεηο ηεο θαη ν Γηεπζπληήο
ιακβάλεη ππφςε ηηο ελ ιφγσ παξαζηάζεηο:
Ννείηαη φηη, ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επηθπξσκέλε θαηάζηαζε κπνξεί λα ππνβάιεη
γξαπηέο παξαζηάζεηο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο κέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία
ιήςεο ηεο πξνεηδνπνίεζεο.
(3) ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο ηζρχνο επηθπξσκέλεο
θαηάζηαζεο, πνπ απνθαζίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επηρείξεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη
ε επηθπξσκέλε θαηάζηαζε, νθείιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα ηελ επηζηξέςεη ζην Γηεπζπληή ρσξίο λα
δηθαηνχηαη ζε επηζηξνθή ησλ ηειψλ πνπ έρεη θαηαβάιεη.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ηέηνηα θαηάζηαζε παξαιείςεη λα ηελ επηζηξέςεη,
φπσο πξνβιέπεηαη πην πάλσ, απηή ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε θαη επηζηξέθεηαη ζην Γηεπζπληή.
Αληάιιαγκα.

11. Σν αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ρξνλνρξέσζεο θαη
ζπκθσλείηαη ειεχζεξα κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζίαο.
ΜΔΡΟ IV – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Τπνρξεψζεηο
επηρείξεζεο.

12.-(1) Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θάζε ππεξεζία πνπ παξέρεη.
(2) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ηεο ππεξεζίαο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί
ζην Γηεπζπληή, φηαλ ηεο ην δεηεί, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληάιιαγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν
11 ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαιχπηνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην.
(3) Κάζε αιιαγή ζηα πξφζσπα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζην Γηεπζπληή
απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο νθείιεη λα ππνβάιεη
ηαπηφρξνλα ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη έγγξαθα αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή απηή:
Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί έγθξηζε γηα ηηο ελ ιφγσ αιιαγέο, εθηφο αλ νη
αιιαγέο αθνξνχλ ζε πξφζσπν ή πξφζσπα, ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

Δπίδεημε
ηεο έγθξηζεο.

13. Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ έγθξηζε φπνηε θαιείηαη λφκηκα λα ην πξάμεη, ζε
νπνηνδήπνηε δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηεπζπληή ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο ή αζηπλνκηθφ, γηα
ην ζθνπφ εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο.

Έιεγρνο
παξφρνπ
ππεξεζηψλ.

14.-(1) Ο Γηεπζπληήο κέζσ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Σκήκαηνο, αζθεί
ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε απφ ηελ επηρείξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ
θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Ο ιεηηνπξγφο ή νη ιεηηνπξγνί πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) έρνπλ, επηπξφζζεηα ησλ δπλάκεη
άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ παξερνκέλσλ εμνπζηψλ, θαη ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο:
(α)

λα απαηηνχλ απφ νπνηνδήπνηε πάξνρν ππεξεζηψλ ή ππάιιειν παξφρνπ ππεξεζηψλ ηελ
επίδεημε ή πξνζαγσγή νπνηαζδήπνηε έγθξηζεο, επηθπξσκέλεο θαηάζηαζεο δειηίσλ ή άιισλ
εγγξάθσλ, ησλ νπνίσλ ε θχιαμε ή ε ηήξεζε απαηηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
.
Νφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ

(β)

λα αζθνχλ νπνηεζδήπνηε άιιεο εμνπζίεο θαη θαζήθνληα ηνπο αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ.

327
ΜΔΡΟ V – ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΔ
Αδηθήκαηα θαη
πνηλέο.

15.- (1)

Πξφζσπν ην νπνίν –

(α)

ιεηηνπξγεί επηρείξεζε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο
.
Νφκνπ

(β)

παξαιείπεη λα επηζηξέςεη ηελ αλαθιεζείζα ή αλαζηαιείζα έγθξηζε θαη επηθπξσκέλε
θαηάζηαζε ή πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή
επηθπξσκέλεο θαηάζηαζεο, ελψ ε θαηάζηαζε απηή έρεη αλαθιεζεί ή αλαζηαιεί δπλάκεη ησλ
.
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Νφκνπ

(γ)

παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ε νπνία επηβάιιεηαη
.
ζε απηφ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ

(δ)

παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε λφκηκε νδεγία ή εληνιή πνπ
δίλεηαη ζε απηφ απφ νπνηνδήπνηε δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηεπζπληή ιεηηνπξγφ ηνπ
Σκήκαηνο ή αζηπλνκηθφ ή παξαθσιχεη απηνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη
.
αξκνδηνηήησλ ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή

(ε)

ελψ δελ είλαη επηρείξεζε, δηαθεκίδεηαη σο ηέηνηα ή ρξεζηκνπνηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ
φξν «επηρείξεζε» ή άιιν παξεκθεξή φξν, επσλπκία ή επηγξαθή πνπ ππνδειψλεη ηελ
.
παξερφκελε ππεξεζία ή

(ζη)

ελ γλψζεη ηνπ παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο νρήκαηνο ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηε
ρξήζε νρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε επηθπξσκέλε θαηάζηαζε απφ άηνκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην φρεκα γηα ηελ ηέιεζε αλήζηθσλ ή παξάλνκσλ πξάμεσλ,

είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα πεξίνδν πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο επξψ
(€10.000) ή ζε δήκεπζε νρήκαηνο ή θαη ζηηο ηξεηο απηέο πνηλέο.
(2) Δθφζνλ ην αδίθεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) έρεη δηαπξαρζεί απφ λνκηθφ πξφζσπν, ην
ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πελήληα ρηιηάδεο
επξψ (€50.000) ή ζε δήκεπζε ηνπ νρήκαηνο ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν, πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) ή (2) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα
νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) θαη εμαθνινπζεί λα παξαβαίλεη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ εδαθίνπ, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη
ζε ρξεκαηηθή πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα επξψ (€500) γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία
ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε.
ΜΔΡΟ VI – ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Καλνληζκνί.

16.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Δηδηθφηεξα, θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), νη δπλάκεη ηνπ παξφληνο
άξζξνπ εθδηδφκελνη Καλνληζκνί κπνξνχλ λα πξνλννχλ γηα φια ή κεξηθά απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
(α)

Γηα ηελ ηήξεζε απφ ην Γηεπζπληή κεηξψσλ, αξρείσλ ή άιισλ βηβιίσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
.

(β)
Σξνπνπνίεζε
εληχπσλ.

Ννείηαη φηη, ηα κεηξψα, αξρεία ή άιια βηβιία κπνξεί λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή νρεκάησλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ.

17.-(1) Σα έληππα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δχλαληαη λα
ηξνπνπνηνχληαη κε δηαηάγκαηα ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(2) Οπνηαδήπνηε έληππα δελ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη ηα νπνία ζθνπεχνπλ ζηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ, δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε δηάηαγκά ηνπ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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(Δλη. ΣΟΜ. ιηκ........)

ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ο ΠΕΡΙ ΣΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΧΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ ΜΕ ΣΟΤ
ΟΔΗΓΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015
*Άρθρο 4(2)]

ΤΜΗΜΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Γραπτή Δήλωςη
Για τη χορήγηςη Ζγκριςησ Άςκηςησ του Επαγγζλματοσ Παραχϊρηςησ Δικαιϊματοσ Χρήςησ Οχημάτων
Πολυτελείασ με τουσ Οδηγοφσ τουσ

 Πριν από τη ςυμπλήρωςη τησ δήλωςησ
ςυμβουλεφεςτε να μελετήςετε ςε βάθοσ τη
ςχετική νομοθεςία.
 Αν χρειαςτείτε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε
να αποταθείτε ςε οποιοδήποτε επαρχιακό
γραφείο του Σμήματοσ Οδικϊν Μεταφορϊν.
 Για την υποβολή τησ γραπτήσ δήλωςησ
καταβάλλεται τζλοσ €200.

Για Επίςημη Χρήςη Μόνο

Αριθ. Απόδειξησ τζλουσ: .....................................................
Αρχικά λειτουργοφ που
παράλαβε την γραπτή
δήλωςη:
.....................................................

 Να ςυμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και  ςτα
τοιχεία Επιχείρηςησ
ΠΡΟΟΧΗ το παρόν μζροσ να ςυμπληρωθεί μόνο αν η επιχείρηςη θα είναι φυςικό πρόςωπο,
διαφορετικά προχωρείςτε ςτο ςημείο 2

1



Επίθετο
φυςικοφ προςϊπου
 Επίθετο φυςικοφ προςϊπου


Όνομα φυςικοφ προςϊπου



Αριθμόσ ταυτότητασ φυςικοφ προςϊπου
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2

3

4

ΠΡΟΟΧΗ το παρόν μζροσ να ςυμπληρωθεί μόνο αν η επιχείρηςη θα είναι νομικό πρόςωπο
(εταιρεία), διαφορετικά επιςτρζψτε ςτο ςημείο 1


Όνομα εταιρείασ



Αριθμόσ εταιρείασ

τοιχεία του προςϊπου που οφείλει να πληροί για την επιχείρηςη την προχπόθεςη του
εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόμου


Επίθετο



Όνομα



Αριθμόσ ταυτότητασ

Διεφθυνςη Eπιχείρηςησ

Αριθμόσ: 1. Σηλεφϊνου 2. Φαξ

1.

2.

5 Ζλεγχοσ
Βεβαιωθείτε ότι ζχετε επιςυνάψει:
 Για το πρόςωπο που οφείλει να πληροί για την επιχείρηςη την
προχπόθεςη (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόμου,
πιςτοποιητικό λευκοφ ποινικοφ μητϊου από τον Αρχηγό Αςτυνομίασ
*άρθρο 6(2)+
 Τπεφθυνη δήλωςη ότι η Επιχείρηςη κατζχει χϊρουσ ςτάθμευςησ
ςφμφωνα με την προχπόθεςη (β) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 5 του
Νόμου
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Δήλωςη
Γειψλσ φηη ζην παξφλ έληππν θαηέγξαςα φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, φηη νη
πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο, απφ φηη γλσξίδσ, θαη φηη ην έληππν έρεη ζπκπιεξσζεί απφ εκέλα.
Αληηιακβάλνκαη φηη νπνηαδήπνηε ζθφπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα κε
ρνξεγεζεί ε δεηνχκελε έγθξηζε θαη φηη αλ ρνξεγεζεί, απηή ζα αλαθιεζεί άκεζα.

Τπογραφή*
φραγίδα
(ςε περίπτωςη
εταιρίασ)

Ονοματεπϊνυμο

Θζςη ςτην
επιχείρηςη (ςε
περίπτωςη εταιρίασ)

ημερομηνία

Τποςημείωςη:

* Να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη, αν η επιχείρηςη είναι φυςικό πρόςωπο, ή από το γραμματζα του νομικοφ προςϊπου ή
το διευθφνοντα ςφμβουλο ή το διευθυντή τησ επιχείρηςησ, αν η επιχείρηςη δεν είναι φυςικό πρόςωπο.

Eξουςιοδότηςη

Δμνπζηνδνηψ ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ φπσο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο
λνκνζεζίαο πνπ θαίλεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο γξαπηήο δήισζεο δηαηεξεί ζε
ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα πξνζσπηθνχ κνπ ραξαθηήξα θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ
Αηφκνπ) Νφκνπ, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην παξφλ έληππν.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
[Άξζξν 4(4)]
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΜΗΜΑ
ΟΓΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΔΓΚΡΙΗ
ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΚΡΙΗ .................................
Δγψ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο κε ηηο νπνίεο είκαη
πεξηβεβιεκέλνο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί ηεο Άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο Παξαρψξεζεο
Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ορεκάησλ Πνιπηειείαο κε ηνπο Οδεγνχο ηνπο Νφκνπ ηνπ 2015, ρνξεγψ ζηελ
επηρείξεζε κε ηα πην θάησ ζηνηρεία έγθξηζε γηα άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο παξαρψξεζεο
δηθαηψκαηνο ρξήζεο νρεκάησλ πνιπηειείαο κε ηνπο νδεγνχο ηνπο.
Δπσλπκία ...............................................………………….………………………………
Γηεχζπλζε Δπηρείξεζεο ………………………………………………………………………
Ηκεξνκελία Έθδνζεο ....................................................…………………………………

ζθξαγίδα
Γηεπζπληήο
Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ
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ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
[Άξζξν 9(2)]
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΜΗΜΑ
ΟΓΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΡΑΠΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Γηεπζπληή Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ,
Με ηελ παξνχζα Γξαπηή Πιεξνθφξεζε δεηείηαη έγθξηζή ζαο γηα ρξήζε κε ηνπο νδεγνχο ηνπο,
ησλ νρεκάησλ πνιπηειείαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε Καηάζηαζε Ορεκάησλ. πλαθψο
ζαο πιεξνθνξψ ηα αθφινπζα:
Α. ηνηρεία Έγθξηζεο
Αξηζκφο Έγθξηζεο Δπηρείξεζεο:............................ Ηκ/λία Έθδνζεο:......................
Δπσλπκία Δπηρείξεζεο: ........................................................................................
Γηεχζπλζε Δπηρείξεζεο …………………………………………………………………
Β. ηνηρεία Γξαπηήο Πιεξνθφξεζεο
1.
Η παξνχζα γξαπηή δήισζε ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ
ζηα πιαίζηα ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 9 (2).
2.

Η δήισζε αθνξά ζηελ ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα παξαρσξνχληαη γηα
(1)
ρξήζε κε ηνπο νδεγνχο ηνπο θαη ε νπνία αθνξά :
(Α) Καηάζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά
(Β) Καηάζηαζε πνπ αληηθαζηζηά εμ’ νινθιήξνπ ηελ πξνεγνχκελε
(Γ) Καηάζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα πξνζζήθε λέσλ νρεκάησλ
(2)
(Γ) Καηάζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα αληηθαηάζηαζε νρεκάησλ
(2)
(Δ) Καηάζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα αθαίξεζε νρεκάησλ

Γ. Γήισζε
Γειψλσ φηη ηα πην πάλσ είλαη νξζά, θαη φηη ε επηρείξεζε, πνπ έηπρε ηεο πην πάλσ έγθξηζεο, ζα
ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε Καηάζηαζε Ορεκάησλ θαη κφλν
απηά.
Ολνκαηεπψλπκν .............................................................................
Τπνγξαθή .....................................................

ζθξαγίδα

εκεηψζεηο:
1.
εκεηψζηε  ζην θαηάιιειν ηεηξαγσλάθη.
2.
ε απηή ηελ πεξίπησζε λα αλαθεξζνχλ θαη ηα νρήκαηα πνπ αληηθαζηζηνχληαη ή
αθαηξνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο.
Τπνζεκείσζε:
Να ππνγξαθεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε, αλ ε επηρείξεζε είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ή απφ ην γξακκαηέα
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή ην δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, αλ ε
επηρείξεζε δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν.
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Παξάξηεκα
Καηάζηαζε Ορεκάησλ
Η παξνχζα γξαπηή θαηάζηαζε νρεκάησλ εηνηκάζηεθε θαη ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή Σκήκαηνο
Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 9 (2).

Δπσλπκία:

Αξ. Έγθξηζεο:

Ηκ/λία Eηνηκαζίαο:

Αξ. Καηάζηαζεο:

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Αξ. Δγγξαθήο
νρήκαηνο
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
[Άξζξα 4(2),(4) θαη 9(2),(3)]
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ
ΥΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015
ΠΛΗΡΧΣΔΑ ΣΔΛΗ

Σέινο (Δπξψ)
1. Γηα ηελ εμέηαζε γξαπηήο δήισζεο γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο
[Άξζξν 4(2)]
2. Γηα ηελ έθδνζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο έγθξηζεο
[Άξζξν 4(4)]

200

20

3. Γηα ηελ αίηεζε γηα γξαπηή πιεξνθφξεζε
[Άξζξν 9(2)]

50

4. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο γξαπηήο πιεξνθφξεζεο
[Άξζξν 9(3)]

50

5. Γηα ηελ έθδνζε αληηγξάθνπ επηθπξσκέλεο θαηάζηαζε
[Άξζξν 9(3)]

20
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