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Αριθμός 4905 Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 1111 

                            

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 119(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ 2021 

 
Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, η πανδημία COVID-19 δημιούργησε αλυσιδωτά προβλήματα σε όλους τους τομείς της 

λειτουργίας του κράτους, και ειδικότερα στην εκπαίδευση και στη λειτουργία των ιδιωτικών 
φροντιστηρίων, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας κατέστη δύσκολη η πλήρης συμμόρφωση των 

υφιστάμενων ιδιοκτητών ιδιωτικών φροντιστηρίων με ορισμένες διατάξεις του υπό τροποποίηση 
νόμου που αφορούν την εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών των υποστατικών τους,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της λειτουργίας των ιδιωτικών φροντιστηρίων των 

οποίων οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, καθίσταται αναγκαίο όπως επεκταθεί περαιτέρω η προβλεπόμενη στην υφιστάμενη 

νομοθεσία χρονική περίοδος αναστολής προς συμμόρφωση των εν λόγω ιδιοκτητών με τις 
αναφερόμενες διατάξεις,  

  
 Για τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
117(I) του 2018 
167(I) του 2020 
  67(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών 
Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμους του 2018 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2018 έως 2022. 



Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στις επιφυλάξεις του
εδαφίου (4) αυτού της φράσης «σαράντα οκτώ (48)», όπου αυτή απαντά, με τη φράση «εξήντα 
(60)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «σαράντα οκτώ (48) μήνες» (τέταρτη 
γραμμή), με τη φράση «εξήντα (60) μήνες». και 

(β) με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και 
κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι, η ως άνω προθεσμία αφορά τις περιπτώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών 
φροντιστηρίων οι οποίοι έχουν υποβάλει, πριν από την 25η Ιουλίου 2022, αιτήσεις για 
εξασφάλιση των αδειών και πιστοποιητικών που προβλέπονται στις διατάξεις της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9: 

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται και σε ιδιωτικά φροντιστήρια τα 
οποία προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 120(Ι)/2022 
Αρ. 4905,  26.7.2022                             

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 120(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2022 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος.  

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 
218(Ι) του 2004 

68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 
96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008 
137(Ι) του 2009 
194(Ι) του 2011 

78(Ι) του 2013 
7(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2014 
100(Ι) του 2015 
148(Ι) του 2017 
151(Ι) του 2017 
152(Ι) του 2017 

98(Ι) του 2020 
136(Ι) του 2020 

1(Ι) του 2022 
113(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 
(Αρ. 2) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) 
του 2022. 

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 32 
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου 
(3) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι, σε περίπτωση πλήρωσης θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τρεις λειτουργούς, οι οποίοι 
επιλέγονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μεταξύ λειτουργών που κατέχουν τη 
θέση είτε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε  Γενικού Διευθυντή.». 

 

1113



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 121(Ι)/2022 
Αρ. 4905,  26.7.2022                             

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 121(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 5) ΤΟΥ 2022 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

118(I) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 

32(I) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(Ι) του 2013 
17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 
116(Ι) του 2015 
187(Ι) του 2015 
212(Ι) του 2015 
110(I) του 2016 
135(I) του2016 

119(I) του 2017 
134(I) του 2017 
165(I) του 2017 

51(I) του 2018 
96(I) του 2018 

122(I) του 2018 
139(I) του 2018 

27(I) του 2019 
28(I) του 2019 
63(I) του 2019 

151(I) του 2019 
152(I) του 2019 
173(I) του 2019 

45(I) του 2020 
58(I) του 2020 
66(I) του 2020 
80(I) του 2020 
95(I) του 2020 

151(I) του 2020 
179(I) του 2020 
180(I) του 2020 

31(I) του 2021 
178(I) του 2021 
193(I) του 2021 

31(Ι) του 2022 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 5) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2022. 
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77(Ι) του 2022 
89(Ι) του 2022 

101(Ι) του 2022 
112(Ι) του 2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (21) αυτού της φράσης «το έτος 2025» (έβδομη 

γραμμή), με τη φράση «την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022»· 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (21) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  

 
 
 
 
 
 
 

121(Ι) του 2022. 

«(21Α) τo είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από πρώτη 
εργοδότηση στη Δημοκρατία ή ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€8.550), οποιοδήποτε είναι το 
μικρότερο, από άτομο το οποίο για τρία (3) συνεχή έτη, αμέσως 
πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία,  
εργοδοτείτο εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη μη κάτοικο της 
Δημοκρατίας και του οποίου η έναρξη πρώτης εργοδότησης στη 
Δημοκρατία γίνεται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022 μέχρι και 
το έτος 2027: 

   
   Νοείται ότι, η απαλλαγή χορηγείται για χρονική περίοδο     

επτά (7) φορολογικών ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό 
έτος που έπεται το έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία: 

   
   Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 

ο όρος «έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία» και ο όρος 
«πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία» έχουν την 
έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το εδάφιο (23Α)·»· 

   
 (γ) 

 
 

με την προσθήκη στο εδάφιο (23) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «την έναρξη 
εργοδότησής του στη Δημοκρατία» (τέταρτη γραμμή), της ακόλουθης φράσης:   

   
  

121(Ι) του 2022. 
«, η οποία έναρξη έγινε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) 
Νόμου του 2022»· και 

   
 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (23) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(23Α) τo πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από πρώτη 

εργοδότηση στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο δεν ήταν 
κάτοικος της Δημοκρατίας για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 
(10) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την έναρξη της 
εργοδότησής του στη Δημοκρατία και του οποίου η έναρξη πρώτης 
εργοδότησης στη Δημοκρατία γίνεται από την 1η  Ιανουαρίου 2022 
και μετέπειτα: 

   
         Νοείται ότι, 

 
   (i)  η απαλλαγή χορηγείται για χρονική περίοδο δεκαεπτά (17) 

φορολογικών ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό 
έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία· 

 
   (ii) η απαλλαγή χορηγείται για οποιοδήποτε έτος στο οποίο η 

αμοιβή από εργοδότηση στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 
πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000), ανεξαρτήτως εάν σε 
οποιοδήποτε φορολογικό έτος η αμοιβή μειώνεται κάτω των 
πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€55.000), νοουμένου ότι κατά 
το πρώτο ή δεύτερο έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία η 
αμοιβή υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
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(€55.000) ετησίως και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η 
αυξομείωση στην ετήσια αμοιβή από εργοδότηση στη 
Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη 
χορήγηση της απαλλαγής· 

 
   (iii)  ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), η 

απαλλαγή χορηγείται κατά το φορολογικό έτος έναρξης της 
πρώτης εργοδότησης, νοουμένου ότι η αμοιβή από την 
πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους πρώτους 
δώδεκα (12) μήνες υπερβαίνει τις πενήντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ (€55.000), καθώς και κατά το φορολογικό έτος 
τερματισμού της εργοδότησης στη Δημοκρατία ή της λήξης 
της περιόδου των δεκαεπτά (17) ετών που ορίζεται στην 
υποπαράγραφο (i), νοουμένου ότι η αμοιβή από την 
εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους τελευταίους δώδεκα 
(12) μήνες υπερβαίνει τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€55.000)· 

 
   (iv)    για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, άτομο θεωρείται ότι 

έχει «έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία» όταν για 
πρώτη φορά ασκεί μισθωτές υπηρεσίες στη Δημοκρατία είτε 
σε εργοδότη κάτοικο της Δημοκρατίας είτε σε εργοδότη μη 
κάτοικο της Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
περιστασιακή πλήρης ή μερική εργοδότηση στη Δημοκρατία 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες σε ένα φορολογικό έτος και ο όρος «πρώτη 
εργοδότηση στη Δημοκρατία» ερμηνεύεται ανάλογα: 

 
   Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως του έτους έναρξης 

εργοδότησης στη Δημοκρατία, οι διατάξεις του παρόντος 
εδαφίου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι 
τη συμπλήρωση περιόδου δεκαεπτά (17) συνεχόμενων 
φορολογικών ετών, αρχής γενόμενης από το φορολογικό 
έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμου, 
το οποίο για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) 
συνεχόμενων ετών, αμέσως πριν από την έναρξη της 
εργοδότησής του στη Δημοκρατία δεν ήταν κάτοικος της 
Δημοκρατίας και- 

 
   (i)    επωφελήθηκε της προβλεπόμενης  στο εδάφιο (23) 

απαλλαγής και έχει συνεχή εργοδότηση στη Δημοκρατία 
από το έτος έναρξης της εργοδότησής του μέχρι και το 
φορολογικό έτος 2021· ή 

 
   (ii)    του οποίου η πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία 

άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021, με αμοιβή που 
υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) 
ετησίως· ή 

 
   

 
 
 
 
121(Ι) του 2022. 

(iii)  του οποίου η πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία 
άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021, με αμοιβή που 
δεν υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€55.000) ετησίως και εντός χρονικής περιόδου έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022, 
η αμοιβή υπερβεί τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€55.000) ετησίως: 

 
            Νοείται έτι περαιτέρω ότι, 

 
   (i)     σε περίπτωση κατά την οποία χορηγείται η 

προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο απαλλαγή, δεν 
χορηγούνται οι προβλεπόμενες στα εδάφια (21), (21Α) 
και (23) απαλλαγές· 
 

 
 

1116



   (ii)  η απαλλαγή χορηγείται σε κάθε άτομο,  άπαξ εφ’ 
όρου ζωής, για τα έτη που εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του παρόντος εδαφίου·». 

  
Έναρξη  
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), οι παράγραφοι (α),  (β) και ( γ )  του άρθρου 2 
τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
  (2) Η ισχύς της παραγράφου (δ) του άρθρου 2 λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2022. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 122(Ι)/2022 
Αρ. 4905,  26.7.2022                             

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 122(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 6) ΤΟΥ 2022 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

118(I) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 

32(I) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(Ι) του 2013 
17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 
116(Ι) του 2015 
187(Ι) του 2015 
212(Ι) του 2015 
110(I) του 2016  
135(I) του 2016  
119(I) του 2017  
134(I) του 2017  
165(I) του 2017  

51(I) του 2018 
 96(I) του 2018  

122(I) του 2018  
139(I) του 2018 
27(I) του 2019  
28(I) του 2019  
63(I) του 2019  

151(I) του 2019  
152(I) του 2019  
173(I) του 2019 

45(Ι) του 2020 
58(I) του 2020  

  66(I) του 2020  
80(I) του 2020  
95(I) του 2020 

151(I) του 2020  
179(I) του 2020  
 180(I) του 2020 

31(I) του 2021 
178(I) του 2021  
193(I) του 2021 

31(I) του 2022 
77(Ι) του 2022 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 7) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους 
του 2002 έως (Αρ. 6) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 
2002 έως (Αρ. 7) του 2022. 
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89(Ι) του 2022 
101(Ι) του 2022 
112(Ι) του 2022 
121(Ι) του 2022. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9A 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α) Με τη διαγραφή της λέξης «φυσικό» (πρώτη γραμμή)·  
   
   (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (i) της επιφύλαξης αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «(ii)  στην περίπτωση επενδυτή νομικού προσώπου, το οποίο είναι ανεξάρτητος 

επενδυτής εκπίπτει το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών που 
διενεργούνται είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω 
εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και μόνο για επενδύσεις ιδίων 
κεφαλαίων·»· 

   
   (γ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (ii), (iii), (iv), (v), (vi) και (vii) της 

επιφύλαξης αυτού, σε παραγράφους (iii), (iv), (v), (vi), (vii) και (viii), αντίστοιχα· 
   
   (δ) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (v) της επιφύλαξης αυτού, ως έχει 

αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του 
παρόντος Νόμου»·  

   
   (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (viii), ως έχει αναριθμηθεί σύμφωνα 

με τα πιο πάνω, των ακόλουθων νέων παραγράφων:  
   
  «(ix) οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές και οι διαχειριστές τους μπορούν να 

επωφεληθούν από τη φορολογική έκπτωση μόνον εάν ενεργούν ως 
συνεπενδυτές ή από κοινού δανειοδότες, νοούμενου ότι  δεν χορηγείται 
καμία φορολογική έκπτωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή τους διαχειριστές του 
για την εφαρμογή του μέτρου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 90 των 
Κατευθυντήρων Γραμμών Χρηματοδότης Επιχειρηματικού Κινδύνου 
(ΚΓΧΕΚ)·  
 

   (x) σε περίπτωση εταιρικού επενδυτή οι επιλέξιμες μετοχές πρέπει να είναι 
συνήθεις πλήρους κινδύνου (ordinary shares) και να διατηρούνται στην 
κατοχή του επενδυτή για τουλάχιστον τρία (3) έτη, όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 152 των ΚΓΧΕΚ· 
 

   (xi) η έκπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη εξαγορών 
επιλέξιμης επιχείρησης, ούτε για υποστήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
προς τρίτες χώρες ή άλλα κράτη μέλη ούτε δύναται να  χρησιμοποιηθεί από 
επιλέξιμη επιχείρηση για εισαγωγή αγαθών, όπως καθορίζεται στις 
παραγράφους 27 μέχρι 29 των ΚΓΧΕΚ.»· 

    
   (στ) με την προσθήκη στο τέλος της  επιφύλαξης της παραγράφου (β) του ορισμού του 

όρου «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)», αμέσως μετά τη λέξη «, και» 
(όγδοη γραμμή), της ακόλουθης φράσης:  

   
  «η επιχείρηση που λαμβάνει επενδύσεις επί συνεχόμενης βάσης δεν έχει συνδεθεί, 

κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 με άλλη επιχείρηση, εκτός από τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή τον ανεξάρτητο ιδιώτη επενδυτή που παρέχει 
κεφάλαια χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου στο πλαίσιο του μέτρου, εάν η 
νέα οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού των ΜΜΕ, και»· 

   
   (ζ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του ορισμού του όρου «καινοτόμος 

μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)» της φράσης «η οποία έχει εγκριθεί με την εξής 
διαδικασία -», με τη φράση «η οποία έχει εγκριθεί ως τέτοια, από το Υπουργείο 
Οικονομικών ή άλλη αρμόδια αρχή που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών 
κατόπιν αιτήσεως και αξιολόγησης ως ακολούθως:» και την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (1) αυτής, με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 
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  «(1)(i) Κατηγορία Α:  Υφιστάμενες επιχειρήσεις με οικονομικό ιστορικό: 
    
   Η επιχείρηση υποβάλλει πιστοποιητικό/ βεβαίωση  από εγκεκριμένο 

ελεγκτή, στην οποία πιστοποιείται ότι οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 
όπως αναγνωρίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των 
λειτουργικών της δαπανών: 

    
         Νοείται ότι, το πιστοποιητικό/βεβαίωση συνάδει με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, οι οποίες αποδεικνύουν τις 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε ένα (1) τουλάχιστον από τα τρία (3) 
προηγούμενα φορολογικά έτη. 

    
   (ii)   Κατηγορία Β:  Επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, χωρίς οικονομικό ιστορικό: 
    
     Η επιχείρηση υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο περιγράφεται η 

ικανότητα για ανάπτυξη νέων ή σαφώς βελτιωμένων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή διαδικασιών με υψηλό τεχνολογικό ή βιομηχανικό ρίσκο, που 
χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα στον τομέα ή στην αγορά τους. 

    
   (iii) Κατηγορία Γ: Επιχειρήσεις που λαμβάνουν πιστοποιητικό χωρίς 

αξιολόγηση: 
    
    Επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια, 

κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια: 
    
   (αα) Η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ένα εκ των 

προγραμμάτων SME Instrument (Φάση Ι ή και Φάση ΙΙ), EIC 
Pathfinder και EIC Accelerator του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
της ΕΕ Ορίζοντας 2020, ή από ένα εκ των Προγραμμάτων EIC 
Pathfinder και EIC Accelerator του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
της ΕΕ Οριζόντιας Ευρώπη 2021-27. 
 

   (ββ) Η επιχείρηση έχει λάβει Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 
στα προγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω.  
 

   (γγ) Η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα 
προγράμματα Καινοτομίας PRE-SEED, SEED ή INNOVATE ή από 
άλλα αντίστοιχα Προγράμματα Καινοτομίας που θα ανακοινωθούν 
στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Πλαισίου για Έρευνα και 
Καινοτομία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.  
 

   (δδ) Η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει Startup Visa.». 
     

Έναρξη και  
λήξη της  
ισχύος του  
παρόντος  
Νόμου. 

  3.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τη 14η Φεβρουαρίου 2022  και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 123(Ι)/2022 
Αρ. 4905,  26.7.2022                             

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού 
Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 123(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS)  

 
Προοίμιο. Για σκοπούς-  
  
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L93,  
7.4.2009,  
σ. 23. 

(α) εναρμόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της 
ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών 
µελών»,  

   
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L151,  
7.6.2019,  
σ. 143. 
 

(β) εναρμόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση 
της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 
2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου»,  

   
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L135, 
22.05.2019, 
σ. 1. 
 

(γ) καλύτερης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης  
Απριλίου 2019 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726», 

  
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  
 «Απόφαση-Πλαίσιο» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 

2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διοργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των 
κρατών μελών»· 

  
 «Εθνική Κεντρική Αρχή» σημαίνει τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος ορίζεται ως Εθνική Κεντρική Αρχή 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4· 
  
 
125(Ι) του 2018 
26(I) του 2022. 

«Εποπτική Αρχή» σημαίνει τoν Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο οποίος 
διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων 
Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
των Δεδομένων αυτών Νόμου· 

  
 «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)» σημαίνει το αποκεντρωμένο 

σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται 
στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και θεσπίστηκε 
δυνάμει των διατάξεων της Απόφασης του άρθρου 11α της Απόφασης-Πλαίσιο· 

  
 «καταδίκη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «καταδικαστική απόφαση» από την παράγραφο 

(1) του άρθρου 3 του Κανονισμού 2016/816/ΕΕ· 
  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L119,  
04.05.2016,  
σ. 1. 

«Κανονισμός 2016/679/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»· 
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 «Κανονισμός 2019/816/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση 
κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με 
καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό 
τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726»· 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L135, 
22.05.2019,  
σ. 85. 

«Κανονισμός 2019/818/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση 
πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816»· 

  
 «κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)» σημαίνει το κοινό αποθετήριο δεδομένων 

ταυτότητας που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 17 του 
Κανονισμού 2019/818/ΕΕ· 

  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 
  
 «Οδηγία 2019/884/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση της 
Απόφασης-Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού 
Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου»· 

  
 

73(I) του 2004 
94(Ι) του 2005 
28(Ι) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(Ι) του 2008 
36(Ι) του 2010 

169(Ι) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(Ι) του 2015 
64(Ι) του 2016 
99(Ι) του 2016 

114(Ι) του 2016 
4(Ι) του 2018 

66(Ι) του 2018 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(Ι) του 2019 

4(Ι) του 2021 
18(Ι) του 2021 
42(Ι) του 2021 

146(Ι) του 2021 
198(Ι) του 2021 
93(Ι) του 2022. 

«ποινικό μητρώο» σημαίνει, όσον αφορά τη Δημοκρατία, το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών που 
τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Αστυνομίας Νόμου και, όσον αφορά τα λοιπά 
κράτη μέλη, τα εθνικά μητρώα που τηρούνται από έκαστο κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο· 
 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.:  C202, 
07.06.2016, 
σ. 1. 

«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

  
  (2) Όροι που δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς 

στον Κανονισμό 2019/816/ΕΕ. 
  
Σκοπός του 
παρόντος  
Νόμου. 

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι- 

  
 (α) ο καθορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες διαβιβάζονται από τη Δημοκρατία, ως 

κράτος μέλος καταδίκης, τα στοιχεία καταδίκης υπηκόου άλλου κράτους μέλους, στο 
κράτος μέλος της ιθαγένειάς του∙ 
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 (β) ο καθορισμός των υποχρεώσεων που υπέχει η Δημοκρατία ως κράτος μέλος καταδίκης και 
ως κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντος∙ 

   
 (γ) ο καθορισμός των ακολουθητέων μεθόδων, σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται 

πληροφορίες ποινικού μητρώου∙ 
   
 (δ) ο καθορισμός του τρόπου εφαρμογής στη Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)∙ και 
   
 (ε) η καλύτερη εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία των διατάξεων του Κανονισμού 

2019/816/ΕΕ. 
  
Εθνική Κεντρική 
Αρχή και  
υπεύθυνος 
επεξεργασίας 
δεδομένων 
προσωπικού 
χαρακτήρα. 

4.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Αρχηγός Αστυνομίας ορίζεται ως 
Εθνική Κεντρική Αρχή και ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εισάγονται στο ECRIS-TCN, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ. 

  
  (2) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Εθνική Κεντρική Αρχή λαμβάνει 

τα αναγκαία μέτρα προς διασφάλιση-  
  
 (α) της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του ECRIS-TCN και ειδικότερα των 

πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο  (1) του άρθρου 13 του Κανονισμού  
2019/816/ΕΕ∙ 

   
 (β) της ασφάλειας των δεδομένων πριν από τη διαβίβασή τους και κατά τη διάρκεια της 

διαβίβασής τους στο εθνικό κεντρικό σημείο πρόσβασης, καθώς και της λήψης τους από 
αυτό και ειδικότερα  λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3) του άρθρου 19 του 
Κανονισμού 2019/816/ΕΕ μέτρα∙ 

   
 (γ) της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ∙ 
   
 (δ) της συνεργασίας με την Εποπτική Αρχή∙ 
   
 (ε) της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ. 
  
Υποχρεώσεις  
της Δημοκρατίας  
ως κράτους  
μέλους 
καταδίκης. 

5.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή, ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την κεντρική αρχή άλλου κράτους 
μέλους για την καταδίκη υπηκόου του στη Δημοκρατία, όπως αυτή καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο:  

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι υπήκοος 

περισσοτέρων του ενός κράτους μέλους, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά 
τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο καταδικασθείς είναι Κύπριος υπήκοος: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι άγνωστης ιθαγένειας ή 

ανιθαγενής το γεγονός αυτό αναφέρεται στο ποινικό μητρώο. 
  
  (2) Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο, οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται αμέσως από την Εθνική 
Κεντρική Αρχή στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος.  

  
  (3) Κατόπιν αιτήσεως της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους ιθαγένειας του καταδικασθέντος, 

η Εθνική Κεντρική Αρχή, κατά περίπτωση, διαβιβάζει αντίγραφο της καταδίκης και των επακόλουθων 
μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 

  
Υποχρεώσεις  
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως 
κράτους μέλους 
ιθαγένειας 
προσώπου που 
καταδικάστηκε 
σε άλλο κράτος 
μέλος. 

6.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες καταδικών Κυπρίων υπηκόων 
που της διαβιβάζονται από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους.  
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  (2) Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που διαβιβάζονται από άλλα κράτη μέλη 
συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρίσθηκαν, σύμφωνα 
με το εδάφιο (1). 

  
  (3) Για τον σκοπό της επαναδιαβίβασης πληροφοριών οι οποίες έχουν ληφθεί από άλλο κράτος 

μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει 
μόνο τις πληροφορίες ως αυτές έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2). 

  
Αίτηση  
πληροφοριών  
για καταδίκες. 

7.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στη Δημοκρατία ή για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, να απευθύνει στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους αίτηση για 
πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου.  

  
  (2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να υποβάλει αίτηση στην κεντρική αρχή άλλου κράτους 

μέλους για πληροφορίες και συναφή στοιχεία του ποινικού μητρώου προσώπου που ζητεί 
πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο, το οποίο είχε ή έχει τη νόμιμη διαμονή του στην 
Δημοκρατία ή είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.  

  
  (3) Σε περίπτωση που υπήκοος κράτους μέλους αιτείται από την Εθνική Κεντρική Αρχή 

πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει αίτηση στην κεντρική 
αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειάς του, προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες και να τις περιλάβει 
στο απόσπασμα που θα δοθεί στο πρόσωπο αυτό.  

  
  (4) Σε περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας αιτείται πληροφορίες από την Εθνική 

Κεντρική Αρχή σχετικά με το ποινικό του μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει αίτηση μόνο 
στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο 
του εν λόγω προσώπου, προκειμένου να περιλάβει τις σχετικές πληροφορίες στο απόσπασμα που 
θα δοθεί στο πρόσωπο αυτό. 

  
  (5) Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών από την Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλεται μέσω του 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο.  
  
Απάντηση  
σε αίτηση 
πληροφοριών  
για καταδίκες  
στο πλαίσιο  
ποινικής  
διαδικασίας. 

8.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες 
ποινικού μητρώου για πολίτη της Δημοκρατίας από άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 της Απόφασης-Πλαίσιο, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, η Εθνική 
Κεντρική Αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, πληροφορίες που 
αφορούν τα ακόλουθα: 

   
 (α) Εθνικές καταδίκες που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο∙ 
   
 (β) καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό 

μητρώο∙ και 
   
 (γ) καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην Εθνική Κεντρική 

Αρχή και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο. 
  
 
 
 
 
 

 
2(III) του 2000. 

 (2) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή από κράτος 
μέλος άλλο από το κράτος μέλος ιθαγένειας καταδικασθέντος, για πληροφορίες ποινικού μητρώου 
σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από κεντρική αρχή κράτους μέλους 
άλλου από το κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντος, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες ως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αμοιβαίας 
Δικαστικής Συνδρομής Επί Ποινικών Υποθέσεων, της 20ής Απριλίου 1959 η οποία κυρώθηκε με τον 
περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα και του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικό) Νόμο. 

  
  (3) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το 

ποινικό μητρώο σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου τρίτης 
χώρας για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, η Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που 
αφορούν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας και έχουν 
καταχωρισθεί στο ποινικό μητρώο και τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτη 
χώρα και εν συνεχεία διαβιβάσθηκαν και καταχωρίσθηκαν στο ποινικό μητρώο.  

  
  (4) Η Εθνική Κεντρική Αρχή υποβάλλει την απάντηση στις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο 

αιτήσεις στο έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο, το οποίο συνοδεύεται 
από σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου. 
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Απάντηση  
σε αίτηση 
πληροφοριών  
για σκοπούς  
εκτός της  
ποινικής  
διαδικασίας. 
 

9. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή, πληροφορίες ποινικού 
μητρώου πολίτη της Δημοκρατίας για σκοπούς εκτός ποινικής διαδικασίας από άλλο κράτος μέλος, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ρητά αναφερόμενο σκοπό από δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
από το πρόσωπο που ζητά πληροφορίες για το δικό του ποινικό μητρώο, η Εθνική Κεντρική Αρχή 
διαβιβάζει τις εθνικές καταδίκες, τις καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και τις 
καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα, οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο: 

  Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος το οποίο, κατά τη 
διαβίβασή της έχει ενημερώσει την Εθνική Κεντρική Αρχή ότι οι διαβιβασθείσες πληροφορίες δεν 
μπορούν να επαναδιαβιβασθούν για σκοπούς πέραν των ποινικών διαδικασιών, η Εθνική Κεντρική 
Αρχή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την ταυτότητα του κράτους μέλους καταδίκης, 
προκειμένου το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος καταδίκης.  

  
Απάντηση  
αιτημάτων  
τρίτων χωρών. 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτη χώρα ζητεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες 
που προέρχονται από το εθνικό ποινικό μητρώο πολίτη της Δημοκρατίας, η Εθνική Κεντρική Αρχή 
δύναται να απαντήσει όσον αφορά καταδίκες που έχουν διαβιβασθεί από άλλο κράτος μέλος μόνο 
εντός των περιορισμών που ισχύουν για τη διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών σε άλλα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9. 

  
Προθεσμίες 
απάντησης. 

11.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή ανταποκρίνεται σε αίτηση που υποβάλλεται από κεντρική αρχή 
άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζοντας τις αιτούμενες πληροφορίες στην εν λόγω αρχή αμέσως και σε 
κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 

  
 (2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Κεντρική Αρχή χρειάζεται συμπληρωματικές 

πληροφορίες για την αναγνώριση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, συμβουλεύεται 
αμέσως το αιτούν κράτος μέλος, προκειμένου να διαβιβάσει τις αιτούμενες πληροφορίες εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων συμπληρωματικών 
πληροφοριών.  

  
 (3) Η Εθνική Κεντρική Αρχή ανταποκρίνεται σε αίτηση που αφορά σε πληροφορίες που ζητεί 

πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της Κεντρικής Αρχής άλλου κράτους μέλους, 
διαβιβάζοντας τις αιτούμενες πληροφορίες εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της εν λόγω αίτησης.  

  
Όροι χρήσης  
των δεδομένων 
προσωπικού 
χαρακτήρα. 

12.-(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στην Εθνική Κεντρική Αρχή ως 
απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας χρησιμοποιούνται 
μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας για την οποία ζητήθηκαν, όπως ορίζεται στο έντυπο 
που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο.  

  
  (2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στην Εθνική Κεντρική Αρχή, ως 

απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των ορίων που 
καθορίζονται στο έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο από το κράτος 
μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.  

  
  (3) Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας, τα 

οποία λήφθηκαν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η Εθνική Κεντρική Αρχή διασφαλίζει 
ότι-  

  
 (α) τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς χρήσης με αυτούς που ισχύουν 

στο εν λόγω κράτος μέλος∙ και 
   
 (β) σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς ποινικής 

διαδικασίας, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή της τρίτης χώρας μόνο για 
τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας. 

  
 (4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

τα οποία λαμβάνονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

  
Γλώσσες  
εργασίας. 

13.-(1) Κατά την υποβολή της αίτησης δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 7, η 
Εθνική Κεντρική Αρχή διαβιβάζει το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης-Πλαίσιο 
στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται.  

  
  (2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή απαντά σε αντίστοιχα αιτήματα άλλων κρατών μελών είτε στην 

ελληνική γλώσσα είτε σε άλλη γλώσσα η οποία συμφωνείται από τα δύο κράτη μέλη. 
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Περιεχόμενο  
της διαβίβασης. 

14.-(1) Η διαβίβαση πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν αυτές δεν είναι γνωστές στην Εθνική Κεντρική 
Αρχή: 

  
 (α) Σχετικά με τον καταδικασθέντα και ειδικότερα το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία 

γέννησης, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια και τυχόν προηγούμενα 
ονόματα∙ 

   
 (β) τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής 

απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατέστη 
αμετάκλητη∙ 

   
 (γ) το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη και ειδικότερα την ημερομηνία τέλεσης της 

αξιόποινης πράξης, το όνομα ή τον νομικό χαρακτηρισμό της και μνεία των διατάξεων που 
εφαρμόστηκαν∙ και  

   
 (δ) το περιεχόμενο της καταδίκης και κυρίως την ποινή, καθώς και συμπληρωματικές κυρώσεις, 

μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής. 
  
  (2) Η διαβίβαση, πέραν των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών, περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες πληροφορίες, μόνο εάν αυτές καταχωρίζονται στο εθνικό ποινικό μητρώο:  
  
 (α) Τα ονόματά των γονέων του καταδικασθέντος προσώπου∙ 
   
 (β) τον αύξοντα αριθμό της καταδίκης∙ 
   
 (γ) τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης∙ και 
   
 (δ) την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης. 
  
    (3) Η διαβίβαση, πέραν των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) και (2) πληροφοριών, περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες, μόνο εάν βρίσκονται στη διάθεση της Εθνικής 
Κεντρικής Αρχής: 

  
 (α) Τον αριθμό ή το είδος ταυτότητας ή τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου∙ 
   
 (β) δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων του συγκεκριμένου προσώπου∙ 
   
 (γ) τυχόν ψευδώνυμα του καταδίκου ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός∙ και 
   
 (δ) εικόνα προσώπου. 
  
  (4) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται επίσης να διαβιβάζει κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με 

καταδίκες, εφόσον έχει καταχωρισθεί στο ποινικό μητρώο. 
  
  (5) Η Εθνική Κεντρική Αρχή, ως κράτος μέλος ιθαγένειας, αποθηκεύει όλες τις κατηγορίες των 

πληροφοριών οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) και δύναται να αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4), τις οποίες έχει λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
6 και 7, για σκοπούς της επαναδιαβίβασής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.  

  
Μορφότυπος  
και άλλοι τρόποι 
ανταλλαγής 
πληροφοριών. 

15.-(1) Η ανταλλαγή πληροφοριών, αιτήσεων, απαντήσεων και άλλων συναφών πληροφοριών 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διενεργείται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και τυποποιημένο μορφότυπο 
σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε Εκτελεστικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

  
  (2) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 

(ECRIS) δεν είναι διαθέσιμο, η διαβίβαση διενεργείται με οποιοδήποτε μέσο δύναται να 
χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις κεντρικές αρχές των 
κρατών μελών να εξακριβώσουν τη γνησιότητα των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια 
της διαβίβασης.  

  
  (3) Σε περίπτωση κατά την οποία  το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 

(ECRIS) δεν είναι διαθέσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Εθνική Κεντρική Αρχή ενημερώνει 
τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

  
Εισαγωγή 
δεδομένων στο 
ECRIS-TCN. 
 

16.-(1) Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, η 
Εθνική Κεντρική Αρχή δημιουργεί αρχείο δεδομένων στο ECRIS-TCN, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ. 
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91(Ι) του 2014 
105(Ι) του 2014. 
 

 (2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) αρχείο δεδομένων δύναται να περιέχει και εικόνες 
προσώπου του καταδικασθέντος υπηκόου τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτει στις 
διατάξεις του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου που επιτρέπει τη 
συλλογή και αποθήκευση εικόνων του καταδικασθέντος.  

  
  (3) Για τους σκοπούς των σημείων (i) και (ii) του στοιχείου (β), της παραγράφου (1) και της 

παραγράφου (5) του άρθρου 5 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να 
χρησιμοποιήσει δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων τα οποία συλλέγονται για σκοπούς που δεν 
σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες, εφόσον αυτό προνοείται από την κείμενη νομοθεσία.  

  
Χρήση του 
ECRIS-TCN για 
τον εντοπισμό 
κράτους μέλους 
που διαθέτει 
πληροφορίες 
ποινικού 
μητρώου. 

17.-(1) Η Εθνική Κεντρική Αρχή χρησιμοποιεί το ECRIS-TCN για τον εντοπισμό κράτους μέλους 
που διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας, προκειμένου να 
αντληθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) 
πληροφορίες για προηγούμενες καταδίκες, για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας κατά του 
προσώπου αυτού ή για τους ακόλουθους σκοπούς: 

  
  (α) Τον έλεγχο του ποινικού μητρώου του προσώπου κατόπιν αίτησής του∙ 
   
  (β) την έκδοση εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας∙ 
   
  (γ) τον έλεγχο ενόψει πρόσληψης∙ 
   
  (δ) τον έλεγχο για εθελοντικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές 

επαφές με παιδιά ή ευάλωτα πρόσωπα∙  
   
  (ε) την έκδοση θεώρησης, την απόκτηση ιθαγένειας και διαδικασίες μετανάστευσης, 

περιλαμβανομένων των σχετικών με το άσυλο διαδικασιών∙  
   
  (στ) τον έλεγχο σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις και κρατικές εξετάσεις∙ και 
   
  (ζ) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς προνοούνται από Νόμο της Δημοκρατίας. 
  
 (2) Η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση του ECRIS-TCN 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπήκοος τρίτης 
χώρας ζητεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο ή η αίτηση 
υποβάλλεται για τη συλλογή πληροφοριών ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) 
του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.  

  
 (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η Εθνική Κεντρική Αρχή δύναται να ανατρέχει στο ECRIS-

TCN για να εξακριβώσει κατά πόσον κράτος μέλος διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά 
με πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπήκοο τρίτης χώρας.   

  
 (4) Κατά την αναζήτηση στο ECRIS-TCN τηρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που 

προβλέπονται στις διατάξεις του  άρθρου 7 του Κανονισμού  2019/816/ΕΕ. 
  
Τροποποίηση 
και διαγραφή 
δεδομένων  
ECRIS-TCN στο 
κεντρικό 
σύστημα  
και στο κοινό 
αποθετήριο 
δεδομένων 
ταυτότητας 
(CIR). 

18. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η 
Εθνική Κεντρική Αρχή είναι αρμόδια για την τροποποίηση και διαγραφή των δεδομένων ECRIS-TCN 
από το κεντρικό σύστημα και από το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας. 

 

  
Παροχή 
πληροφοριών 
σε τρίτη χώρα,  
διεθνή 
οργανισμό  
ή ιδιώτη. 

19. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ, η Εθνική Κεντρική 
Αρχή δεν διαβιβάζει ή διαθέτει σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη πληροφορίες που έχουν 
προκύψει από το ECRIS-TCN σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας:  
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  Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.  

  
Ποινικές 
κυρώσεις. 

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρισμένα στο ECRIS-
TCN κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
  (2) Πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία είναι καταχωρισμένα στο ECRIS-

TCN, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ή 
άλλου προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε άλλο πρόσωπο διαπράττει 
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 
(3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000), ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

  
Δικαίωμα 
πρόσβασης, 
διόρθωσης, 
διαγραφής και 
περιορισμού ως 
προς την 
επεξεργασία. 

21.-(1) Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Εθνική Κεντρική 
Αρχή για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 
2019/816/ΕΕ. 
 

  
  (2) Σε περίπτωση λήψης αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής και περιορισμού ως προς την επεξεργασία, η Εθνική Κεντρική Αρχή ενεργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.  

  
Έννομη  
προστασία. 

22.-(1) Σε περίπτωση άρνησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 25 
του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ εκ μέρους της Εθνικής Κεντρικής Αρχής, το επηρεαζόμενο πρόσωπο 
έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και έννομης προστασίας στην Εθνική Εποπτική Αρχή.  

  
  (2) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος εναντίον  απόφασης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής ή και 
της Εθνικής Εποπτικής Αρχής, σε περίπτωση που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το 
δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του Κανονισμού 2019/816/ΕΕ.   

  
Υποχρεώσεις 
Εθνικής 
Εποπτικής 
Αρχής. 

23. Η Εθνική Εποπτική Αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 
2019/816/ΕΕ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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