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Αξηζκόο 196 
 
Οη πεξί ηεο Απόζπαζεο Δξγαδνκέλωλ ζην Πιαίζην ηεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καλνληζκνί ηνπ 2017, νη νπνίνη 

εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 16 θαη 38 ηνπ πεξί Απόζπαζεο Δξγαδνκέλωλ 
ζην Πιαίζην ηεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα Νόκνπ ηνπ 2017, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή 
ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 
ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ 
Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 
Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΠΑΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ  ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
ΚΑΗ ΓΗΑ ΤΝΑΦΖ ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΟ 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16 θαη 38 
 

 
63(Η) ηνπ 2017. 

 
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ πεξί Απφζπαζεο Δξγαδνκέλσλ ζην Πιαίζην ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη γηα ζπλαθή 
ζέκαηα Νφκνπ ηνπ 2017 εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο. 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Απφζπαζεο Δξγαδνκέλσλ ζην Πιαίζην 
ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  

63(Η) ηνπ 2017. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Απφζπαζεο Δξγαδνκέλσλ ζην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη 
ζπλαθή ζέκαηα Νφκν ηνπ 2017. 

  
      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη 

δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 
  
θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
θαλνληζκψλ. 

3. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ε θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ε ξχζκηζε 
ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζπλνξηαθήο επηβνιήο ρξεκαηηθψλ 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ή πξνζηίκσλ. 

  
Δηδηθφηεξα κέηξα 
γηα ηελ θαιχηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα 
ζηηο πιεξνθνξίεο. 

4.-(1) Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 
16 ηνπ Νφκνπ, ε Αξκφδηα Αξρή πξνβαίλεη εηδηθφηεξα  ζηε ιήςε ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ: 

   
  (α)  Γηεπθξηλίδεη κε ζαθήλεηα, κε ιεπηνκεξή θαη θηιηθφ γηα ηνλ ρξήζηε ηξφπν θαη ζε 

πξνζβάζηκν κνξθφηππν θαη εηδηθφηεξα εθζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνπο φξνπο θαη 
ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη 
νπνίνη απνζπψληαη ζηε Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν· 

   
  (β)  ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επξεία δεκνζηνπνίεζε ζηνλ εληαίν, επίζεκν 

εζληθφ ηζηφηνπν θαη κε άιια θαηάιιεια κέζα, ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
εθαξκνζηέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη γηα 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη πάξνρνη 
ππεξεζηψλ απφ άιια θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
φπνπ είλαη δπλαηφλ, ειεθηξνληθψλ ζπλδέζκσλ πνπ λα νδεγνχλ ζηνπο ππάξρνληεο 
δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο θαη ζε άιια ζεκεία επαθήο, θαη ηδίσο ζηνπο  θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο· 

   
  (γ)  δηαζέηεη ρσξίο ρξέσζε ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηελ επίζεκε γιψζζα ή γιψζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο 
ππνδνρήο θαη ζηηο πην ζρεηηθέο γιψζζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο ηνπ, παξέρεηαη δε ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζην θξάηνο κέινο 
ππνδνρήο: 

   
  Ννείηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 

παξέρνληαη, αλ είλαη δπλαηφλ, κε ηε κνξθή ζπλνπηηθνχ θπιιαδίνπ πνπ πεξηγξάθεη 
ηνπο βαζηθνχο εθαξκνζηένπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη, αλ απηφ δεηεζεί, ζε 
κνξθφηππνπο πξνζπειάζηκνπο απφ άηνκα κε αλαπεξία: 
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 
απαζρφιεζεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο 
εξγαδνκέλνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν 
εξγαζίαο, δηαηίζεληαη εχθνια θαη ρσξίο ρξέσζε· 

   
  (δ)  βειηηψλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε έλαλ εληαίν, επίζεκν εζληθφ ηζηφηνπν, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α)· 

   
  (ε)  είλαη ππεχζπλε λα νξίδεη έλα αξκφδην πξφζσπν επηθνηλσλίαο ππεχζπλν γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ· 
   
  (ζη)  δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. 
  
      (2)(α) Ζ Αξκφδηα Αξρή δηαζθαιίδεη ψζηε νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη αθνξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 έσο 9 ηνπ Νφκνπ λα είλαη δηαζέζηκα κε ηξφπν 
δηαθαλή θαη πξνζηηφ ζε άιιεο αξκφδηεο αξρέο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ζηνπο απνζπαζκέλνπο 
εξγαδφκελνπο.   

  
 (β) Οη πιεξνθνξίεο θαιχπηνπλ ηηο δηάθνξεο ειάρηζηεο ακνηβέο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο, 

ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο θαη φπνπ αξκφδεη ηα θξηηήξηα πνπ 
πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο δηάθνξεο κηζζνινγηθέο θαηεγνξίεο.  

  
Υξνληθά φξηα 
παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ. 

5. Ζ Αξκφδηα Αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 17, θξνληίδεη λα 
παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ άιιεο αξκφδηεο αξρέο ή θνξείο θξαηψλ κειψλ ή ε Δπηηξνπή 
κε ειεθηξνληθά κέζα εληφο ησλ αθφινπζσλ ρξνληθψλ νξίσλ: 

  
  (α)  ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ απαηηνχλ ηελ εμέηαζε κεηξψσλ, φπσο απηέο γηα 

ηελ επηβεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κηαο 
επηρείξεζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη θαη' αλψηαην φξην δχν (2) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα εμέηαζε θαη ν ιφγνο ηνπ επείγνληνο 
ραξαθηήξα λα αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε κε ζαθή ηξφπν, ζπκπεξηιακβάλνληαο 
νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αηηηνινγνχλ ηνλ ελ ιφγσ επείγνληα ραξαθηήξα· 

   
  (β)  ζε φιεο ηηο ινηπέο αηηήζεηο πιεξνθνξηψλ, είθνζη πέληε (25) εξγάζηκεο εκέξεο, θαη' 

αλψηαην φξην, απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί βξαρχηεξν 
ρξνληθφ φξην απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

   
 6.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νφκνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απνζπνχλ ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ηήξεζε: 
  
 

100(Η) ηνπ 2000 
12(Η) ηνπ 2007. 

 (α)  Αληηγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηζνδχλακσλ εγγξάθσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
πεξί Δλεκέξσζεο ηνπ Δξγνδνηνπκέλνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε γηα ηνπο Όξνπο πνπ 
δηέπνπλ ηε χκβαζε ή ηε ρέζε Δξγαζίαο Νφκνπ ηνπ 2000 ηα νπνία πξέπεη λα 
είλαη δηαζέζηκα θαη ή λα θπιάζζνληαη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα απφζπαζεο ζην 
ρψξν εξγαζίαο ή ζην εξγνηάμην ή γηα ηνπο θηλνχκελνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηνκέα 
ησλ κεηαθνξψλ, ζηελ επηρεηξεζηαθή βάζε ή ζην φρεκα κε ην νπνία παξέρεηαη ε 
ππεξεζία∙ 

   
  (β)  δειηίσλ κηζζνδνζίαο, δειηίσλ ρξφλνπ παξνπζίαο, απνδεηθηηθψλ θαηα-βνιήο 

κηζζψλ: 
   
   Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) πην πάλσ 

απνζηέιινληαη ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαηφπηλ αίηεζεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 
θαη κεηά ηελ πεξίνδν απφζπαζεο εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. 

  
      (2)  Ζ επηρείξεζε πνπ απνζπά εξγαδνκέλνπο ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη ππνρξέσζε 

δηνξηζκνχ ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη εθφζνλ απαηηείηαη, απνζηέιιεη θαη ιακβάλεη έγγξαθα θαη/ή εηδνπνηήζεηο. 

       
 (3) Ζ επηρείξεζε πνπ απνζπά ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο εξγαδνκέλνπο, έρεη ππνρξέσζε 
δηνξηζκνχ ελφο πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ην νπνίν ζα έρεη ηε ζέζε 
εθπξνζψπνπ κε ην νπνίν νη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα επηρεηξνχλ λα πείζνπλ ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ λα πξνζέιζεη ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία 
θαη/ή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ: 
 

Ννείηαη φηη ην πξφζσπν απηφ είλαη δηαζέζηκν κφιηο πξνθχςεη εχινγε θαη αηηηνινγεκέλε αίηεζε.  
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      (4) Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη δηαηππψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε θηιηθφ γηα ηνλ 
ρξήζηε ηξφπν, απφ απφζηαζε θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.  
 

Ακνηβαία 
ζπλδξνκή θαη 
αλαγλψξηζε. 

7.-(1) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Νφκνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηεο αηηνχζαο αξρήο, ε 
αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε  κε ηελ επηθχιαμε ησλ Καλνληζκψλ 8 θαη 9, πνπ αθνξνχλ 
ηελ αίηεζε είζπξαμεο ή θνηλνπνίεζεο θαη ηνπο ιφγνπο άξλεζεο γηα εθηέιεζή ηεο, πξνβαίλεη ζηα 
αθφινπζα: 

  
  (α)   Δηζπξάηηεη δηνηθεηηθή ρξεκαηηθή θχξσζε θαη/ή πξφζηηκν πνπ έρεη επηβιεζεί, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο, απφ 
αξκφδηα αξρή ή έρνπλ επηβεβαησζεί απφ δηνηθεηηθφ ή δηθαζηηθφ θνξέα ή, θαηά 
πεξίπησζε, απφ δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην θαη θαηά ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα 
αζθεζεί κεηαγελέζηεξε πξνζθπγή· ή 

   
  (β)  θνηλνπνηεί απνθάζεηο επηβνιήο ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ· 
   
  (γ)  θνηλνπνηεί θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε ηεο ρξεκαηηθήο 

θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθαζηηθήο ή ηειηθήο απφθαζεο, 
ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ, πνπ απνηειεί ηε 
λνκηθή βάζε θαη ηνλ ηίηιν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αίηεζεο είζπξαμεο. 

  
      (2) Ζ αηηνχζα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ε αίηεζε είζπξαμεο δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη/ή 

πξνζηίκνπ ή θνηλνπνίεζεο απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή 
πξνζηίκνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζην έδαθνο ηεο: 

  
      Ννείηαη φηη ε αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη κφλν φηαλ ε αηηνχζα αξρή δελ είλαη ηθαλή λα πξνβεί 

ζηελ είζπξαμε ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 
δηνηθεηηθέο ηεο πξαθηηθέο. 

  
      (3) Ζ αηηνχζα αξρή δελ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ είζπξαμε δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο 

θαη/ ή πξφζηηκνπ ή γηα θνηλνπνίεζε απφθαζεο επηβνιήο ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ ή 
πξνζηίκνπ, αλ θαη εθφζνλ ε ρξεκαηηθή θχξσζε θαη ή πξφζηηκν, θαζψο θαη ε ππνθείκελε αμίσζε 
θαη/ή ν ηίηινο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζην  αηηνχλ θξάηνο κέινο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 
ακθηζβήηεζεο ή πξνζβνιήο ζην ελ ιφγσ θξάηνο. 

  
      (4) Ζ αξκφδηα αξρή απφ ηελ νπνία δεηείηαη λα εηζπξάμεη δηνηθεηηθή  ρξεκαηηθή θχξσζε θαη ή 

πξφζηηκν ή λα θνηλνπνηήζεη απφθαζε επηβνιήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη ή πξνζηίκνπ ε νπνία 
έρεη δηαβηβαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ην ζχζηεκα ΗΜΗ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 37 ηνπ Νφκνπ απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο θαη ιακβάλεη ακέζσο 
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθηέιεζή ηεο, εθηφο εάλ ε αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε 
απνθαζίζεη λα επηθαιεζζεί ιφγν άξλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 9. 

  
      (5)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο είζπξαμεο δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ ή ηεο 

θνηλνπνίεζεο απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ, ε άιιε αξρή ζηελ 
νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 
λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηζρχνπλ γηα ηελ ίδηα ή, ειιείςεη ηδίαο, 
παξφκνηα παξάβαζε ή απφθαζε. 

  
      (6) Ζ θνηλνπνίεζε απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ 

απφ ηελ αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε αίηεζε 
είζπξαμεο ζεσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο 
ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε, φηη έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα κε απηφ πνπ 
ζα είραλ αλ είραλ γίλεη απφ ην  αηηνχλ θξάηνο κέινο.  

  
Αίηεζε είζπξαμεο  
ή θνηλνπνίεζε. 

8.-(1) Ζ αίηεζε ηεο αηηνχζαο αξρήο γηα ηελ είζπξαμε δηνηθεηηθήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή 
πξνζηίκνπ θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θχξσζε θαη/ή ην πξφζηηκν απηφ 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε ηππνπνηεκέλν έγγξαθν θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

  
  (α)  Σν φλνκα θαη ηε γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ απνδέθηε θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ή 

πιεξνθνξία ρξήζηκν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνδέθηε· 
   
  (β)   ζχλνςε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο παξαβίαζεο, ηεο θχζεο ηεο 

αμηφπνηλεο πξάμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ· 
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  (γ)  ηνλ ηίηιν πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ζην  αηηνχλ θξάηνο κέινο θαη θάζε άιιε 
ζρεηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ, ζρεηηθά κε 
ηελ ππνθείκελε αμίσζε, ηε δηνηθεηηθή ρξεκαηηθή θχξσζε θαη/ή ην πξφζηηκν· θαη 

   
  (δ)  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ, 
θαη, αλ δηαθέξνπλ, ηνπ αξκφδηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δεηεζνχλ 
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχξσζε θαη/ή ην πξφζηηκν ή ζρεηηθά κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ακθηζβήηεζεο ηεο ππνρξέσζεο πιεξσκήο ή ηεο απφθαζεο κε ηελ 
νπνία επηβιήζεθε. 

  
      (2) Δπηπξφζζεηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε 

αίηεζε αλαθέξεη: 
  
  (α)  ηελ πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο απφθαζεο, ην ζθνπφ ηεο θνηλνπνίεζεο θαη ηελ 

πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο εθηειείηαη· 
   
  (β)  ζε πεξίπησζε αίηεζεο είζπξαμεο, ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηθαζηηθή ή 

άιιε απφθαζε θαηέζηε εθηειεζηή ή ηειεζίδηθε, πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηνπ 
πνζνχ ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ, άιιεο ζρεηηθέο κε ηε 
δηαδηθαζία εθηέιεζεο εκεξνκελίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, –ην θαηά 
πφζν θαη ηνλ ηξφπν πνπ επηδφζεθε ε δηθαζηηθή ή άιιε απφθαζε ζηνλ ή ζηνπο 
ελαγνκέλνπο θαη/ή αλ εθδφζεθε εξήκελ ηνπο, θαζψο θαη επηβεβαίσζε απφ ηελ 
αηηνχζα αξρή φηη θαηά ηεο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα αζθεζεί 
πεξαηηέξσ έλδηθν κέζν, θαζψο θαη ηελ ππνθείκελε αμίσζε φζνλ αθνξά ηελ 
ππνβιεζείζα αίηεζε θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο.  

  
      (3) Ζ αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε 

λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ ε αίηεζε είζπξαμεο ή ε απφθαζε επηβνιήο 
δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
εζληθή λνκνζεζία θαη/ή πξαθηηθή, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο (1) κελφο 
απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο.  

  
      (4)  Ζ αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηελ αηηνχζα 

αξρή ηνπ θξάηνπο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε, ζρεηηθά κε -  
   
  (α)  ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ βάζεη ηεο αίηεζήο ηεο γηα είζπξαμε θαη θνηλνπνίεζε θαη, 

εηδηθφηεξα, ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε ε θνηλνπνίεζε ζηνλ απνδέθηε· 
   
  (β)  ηνπ ιφγνπο άξλεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί λα εθηειέζεη κηα αίηεζε είζπξαμεο 

δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ ή λα θνηλνπνηήζεη απφθαζε επηβνιήο 
δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 9. 

  
Λφγνη άξλεζεο. 9.-(1) Οη αξρέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ε αίηεζε δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθηειέζνπλ αίηεζε 

είζπξαμεο ή θνηλνπνίεζε απφθαζεο, εάλ ε αίηεζε δελ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8 ή είλαη ειιηπήο ή δελ αληηζηνηρεί πξνδήισο ζηελ ππνθείκελε 
απφθαζε. 

  
      (2) Οη αξρέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ε αίηεζε κπνξνχλ επίζεο λα αξλεζνχλ λα εθηειέζνπλ 

αίηεζε είζπξαμεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  
  (α)  Καηφπηλ έξεπλαο ηεο αξρήο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη 

ην εθηηκψκελν θφζηνο ή νη εθηηκψκελνη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζπξαμε ηεο 
δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη δπζαλάινγνη πξνο ην πξνο 
είζπξαμε πνζφ ή ζπλεπάγνληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο· 

   
  (β) ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ρξεκαηηθήο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη κηθξφηεξν 

απφ ηξηαθφζηα πελήληα επξψ (€350) ή ηζάμην πνζφ· 
   
   (γ)  παξαβηάδνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ησλ ελαγνκέλσλ θαη νη 

αξρέο δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ ζε απηνχο, σο νξίδνληαη ζην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο.  

  
Αλαζηνιή ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

10.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαζπλνξηαθή δηαδηθαζία είζπξαμεο ή θνηλνπνίεζεο δηνηθεηηθνχ 
πξφζηηκνπ ή ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε απφ Γηθαζηήξην, ελδηαθεξφκελν κέξνο αζθήζεη 
ηεξαξρηθή πξνζθπγή ή πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, ηφηε ε δηαζπλνξηαθή 
δηαδηθαζία είζπξαμεο ή θνηλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξφζηηκνπ ή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ 
απνθαζίζηεθε απφ Γηθαζηήξην αλαζηέιιεηαη κέρξη λα ππάξμεη ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηηο αξρέο 
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ελψπηνλ ησλ νπνίσλ έρεη πξνζβιεζεί απφθαζε απφ ηηο αξρέο ελψπηνλ ησλ νπνίσλ έρεη 
πξνζβιεζεί ε απφθαζε.  

  
      (2) Ζ πξνζβνιή ή ε πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ θαηάιιεινπ αξκφδηνπ θνξέα ή αξρήο ηνπ 

αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο. 
  
      (3) Ζ αηηνχζα αξρή θνηλνπνηεί, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηελ ακθηζβήηεζε ζηελ αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
  
      (4)  Γηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα κέηξα εθηέιεζεο ηα νπνία ειήθζεζαλ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ή ζρεηηθά κε ην θχξνο θνηλνπνίεζεο πνπ έγηλε απφ αξρή ζηελ νπνία 
απεπζχλεηαη ε αίηεζε θέξνληαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ή δηθαζηηθήο αξρήο ηνπ ελ ιφγσ 
θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

  
Δίζπξαμε πνζψλ 
απφ θπξψζεηο 
θαη/ή πξφζηηκα. 

11.-(1) Σα εηζπξαηηφκελα πνζά απφ θπξψζεηο θαη/ή πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο πεξηέξρνληαη ζηελ αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

      (2)  Ζ αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε εηζπξάηηεη ηα νθεηιφκελα πνζά ζην λφκηζκα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, ηηο θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ή πξαθηηθέο 
πνπ εθαξκφδνληαη γηα παξφκνηεο αμηψζεηο ζηε Γεκνθξαηία.  

  
      (3) Δάλ ρξεηαζηεί, ε αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε κεηαηξέπεη ην πνζφ ηεο θχξσζεο 

θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ ζην λφκηζκα ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αηηνχζαο αξρήο βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ 
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία επηβνιήο ηεο θχξσζεο θαη/ή ηνπ πξνζηίκνπ. 

  
       (4)  Σα θξάηε κέιε θαη ε Γεκνθξαηία παξαηηνχληαη ακνηβαίσο απφ θάζε απαίηεζε γηα απφδνζε 

ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή ηελ νπνία παξέρνπλ ην έλα ζην άιιν 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1533




