
 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 

γηα ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθό δίθαην ηεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ επξσπατθή εληνιή έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ A΄  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 1 

 

Σθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2014/41/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ επξσπατθή εληνιή έξεπλαο 

ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. 

 

Άξζξν 2 

Ζ επξσπατθή εληνιή έξεπλαο θαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζήο ηεο 

(Άξζξν 1 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ Δπξσπατθή Δληνιή Έξεπλαο (ΔΔΔ) είλαη δηθαζηηθή απφθαζε ή απφθαζε ηελ νπνία επηθπξψλεη 

δηθαζηηθή αξρή θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ («θξάηνο έθδνζεο») κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ κέηξσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο («θξάηνο εθηέιεζεο») γηα ηε ιήςε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

2. Οη ΔΔΔ εθηεινχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

3. Καηά ηελ έθδνζε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ ηεξνχληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη αξρέο, φπσο 

θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ ππεξάζπηζεο φζσλ ππφθεηληαη ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Τπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηηο 

ειιεληθέο δηθαζηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ζίγνληαη.  

 

Άξζξν 3 

Οξηζκνί 

(Άξζξν 2 Οδεγίαο)  

 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο:  

α) «θξάηνο έθδνζεο»: ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εθδίδεηαη ε ΔΔΔ·  



β) «θξάηνο εθηέιεζεο»: ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εθηειείηαη ε ΔΔΔ θαη ζην νπνίν πξέπεη λα εθηειεζηεί ην 

εξεπλεηηθφ κέηξν·  

γ) «αξρή έθδνζεο»:  

γα) δηθαζηήο, δηθαζηήξην, αλαθξηηήο ή εηζαγγειέαο κε αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ή  

γβ) θάζε άιιε αξκφδηα αξρή πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην θξάηνο έθδνζεο γηα λα ελεξγεί σο αλαθξηηηθή αξρή ζε 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αξκφδηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην λα δηαηάζζεη ηε  

ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Πξηλ ηε δηαβίβαζή ηεο, ε ΔΔΔ επηθπξψλεηαη αθνχ εμεηαζηεί απφ 

αξρή ηεο ππνπεξίπη. γα΄ ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζήο ηεο, ηδίσο απηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ε αξρή πνπ ηελ επηθπξψλεη κπνξεί λα ζεσξεζεί αξρή έθδνζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηαβίβαζήο ηεο·  

δ) «αξρή εθηέιεζεο»: αξρή αξκφδηα λα αλαγλσξίδεη ΔΔΔ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

 

Άξζξν 4 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΔΔΔ 

(Άξζξν 3 Οδεγίαο)  

 

Ζ ΔΔΔ κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν θάζε εξεπλεηηθφ κέηξν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. Γελ κπνξεί 

λα έρεη σο αληηθείκελν ηε ζχζηαζε θνηλήο νκάδαο έξεπλαο θαη ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζην πιαίζην απηήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή 

επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο («Σχκβαζε») θαη ζην 

Κεθάιαην Γεχηεξν (άξζξα 13-24) ηνπ λ. 3663/2008 (Α΄ 99)  «Δπξσπατθή Μνλάδα Γηθαζηηθήο Σπλεξγαζίαο 

(EURO−JUST), Κνηλέο Οκάδεο Έξεπλαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Απφθαζε-Πιαίζην 2002/465/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ). Καη’ εμαίξεζε, ην θξάηνο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε θνηλή νκάδα έξεπλαο κπνξεί λα εθδψζεη 

ΔΔΔ φηαλ ε νκάδα ρξεηάδεηαη ηε ζπλδξνκή άιινπ θξάηνπο κέινπο, εθηφο εθείλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

νκάδα. 

 

Άξζξν 5 

Δίδε δηαδηθαζηώλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη ΔΔΔ 

(Άξζξν 4 Οδεγίαο)  

 

Ζ ΔΔΔ εθδίδεηαη:  

α) ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ θηλείηαη απφ δηθαζηηθή αξρή ή κπνξεί λα θηλεζεί ελψπηφλ ηεο γηα 

αμηφπνηλε πξάμε βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο·  

β) ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο πνπ θηλνχλ δηνηθεηηθέο αξρέο, φηαλ απηή αθνξά πξάμεηο πνπ ηηκσξνχληαη βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο σο παξαβάζεηο θαλφλσλ δηθαίνπ θαη φηαλ ε απφθαζε ηεο δηνηθεηηθήο 

αξρήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δίθε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ πνπ έρεη δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο·  



γ) ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο πνπ θηλνχλ δηθαζηηθέο αξρέο, φηαλ απηή αθνξά πξάμεηο πνπ ηηκσξνχληαη βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο σο παξαβάζεηο θαλφλσλ δηθαίνπ θαη φηαλ ε απφθαζε ηεο δηθαζηηθήο 

αξρήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δίθε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ πνπ έρεη δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο· θαη  

δ) ζε ζπλάθεηα κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄, νη νπνίεο αθνξνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο ή 

παξαβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ επζχλε ή λα επηζχξνπλ ηελ ηηκσξία λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ζην θξάηνο έθδνζεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΔΔΔ 

 

Άξζξν 6 

Διιεληθή αξρή έθδνζεο ηεο ΔΔΔ 

(Άξζξν 2 ζηνηρείν γ΄ Οδεγίαο)  

 

 

 

Αξκφδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο ΔΔΔ ζηελ Διιάδα είλαη: α) θάζε δηθαζηηθή αξρή αξκφδηα γηα ηε ιήςε ή 

ζπγθέληξσζε ησλ απνδείμεσλ θαη β) θάζε άιιε αξκφδηα αξρή, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ελεξγεί 

σο αλαθξηηηθή αξρή ζε νξηζκέλε πνηληθή δηαδηθαζία, ππφ ηνλ φξν φηη ε ΔΔΔ πνπ εθδίδεηαη απφ απηή 

επηθπξψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα, αθνχ εξεπλήζεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ.  

 

Άξζξν 7 

Έθδνζε ΔΔΔ 

(Άξζξν 6 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθδίδεη ΔΔΔ απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππφπηνπ ή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπο επ’ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

2. Ζ αλσηέξσ αξρή εθδίδεη ΔΔΔ, αθνχ δηαθξηβψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ΔΔΔ είλαη αλαγθαία θαη ηειεί ζε αλαινγία κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 5, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππφπηνπ ή θαηεγνξνπκέλνπ·  

β) ην ή ηα αηηνχκελα εξεπλεηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΔΔΔ ζα κπνξνχζαλ, ππφ ηηο ίδηεο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο, λα έρνπλ δηαηαρζεί ζε έξεπλα παξφκνηαο εζσηεξηθήο ππφζεζεο. 

3. Αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε αλσηέξσ αξρή απνξξίπηεη ηελ 

αίηεζε ηνπ ππφπηνπ ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

4. Ζ αλσηέξσ αξρή κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ ΔΔΔ θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία ζεσξεί φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3. 

 



Άξζξν 8 

Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο ΔΔΔ  

(Άξζξν 5 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ ΔΔΔ, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο A ηνπ παξφληνο θαη 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, θαζψο θαη, αλ ππάξρεη, ηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ή επηθχξσζε ηελ ΔΔΔ· 

β) ην αληηθείκελν θαη ηνπο ιφγνπο έθδνζεο ηεο ΔΔΔ·  

γ) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ ππφπηνπ ή θαηεγνξνπκέλνπ, αλ δε απηφο είλαη αλήιηθνο ή 

αλίθαλνο πξνο δηθαηνπξαμία, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ επηηξφπνπ 

ηνπ·  

δ) πεξηγξαθή ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ή δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηελ ηππνπνηνχλ·  

ε) πεξηγξαθή ηνπ ή ησλ αηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ.  

2. Ζ ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 6, ε νπνία πηζηνπνηεί ηελ αθξίβεηα θαη 

βεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

3. Ζ ΔΔΔ κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 9 

Γηαδηθαζία δηαβίβαζεο 

(Άξζξν 7 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ ΔΔΔ αθνχ ζπκπιεξσζεί ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, δηαβηβάδεηαη απφ ηελ ειιεληθή αξρή 

έθδνζεο απεπζείαο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα ηεθκεξησζεί 

εγγξάθσο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην θξάηνο εθηέιεζεο λα δηαπηζηψλεη ηε  γλεζηφηεηά ηεο. 

2. Κάζε επίζεκε επηθνηλσλία δηελεξγείηαη απεπζείαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο αξρήο έθδνζεο θαη ηεο αξρήο 

εθηέιεζεο. 

3. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο, ε ειιεληθή αξρή 

έθδνζεο απεπζχλεηαη ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, ε νπνία αλαδεηά κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηαζαθελίζεηο απφ ην 

θξάηνο εθηέιεζεο. 

4. Ζ ειιεληθή αξρή έθδνζεο κπνξεί λα δηαβηβάζεη ηελ ΔΔΔ θαη κέζσ ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ ή ηνπ εζληθνχ κέινπο ηεο Eurojust.  

 



Άξζξν 10 

Αξκνδηόηεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ΔΔΔ 

(Άξζξν 8 θαη 9 παξ. 4 Οδεγίαο)  

 
1. Ζ αξκφδηα αξρή πνπ εμέδσζε πξνγελέζηεξε ΔΔΔ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο 

(«ζπκπιεξσκαηηθή ΔΔΔ»), ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Γ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο A ηνπ 

παξφληνο.  

2. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ΔΔΔ πηζηνπνηείηαη σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8, 

αλ ζπληξέρεη δε πεξίπησζε επηθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. γ΄ ηνπ άξζξνπ 3. 

3. Ζ αξρή έθδνζεο ζπλδξάκεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ ζην θξάηνο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 11, κπνξεί δε λα εθδίδεη θαη λα δηαβηβάδεη απεπζείαο ζηελ αξρή εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθή ΔΔΔ.  

4. Ζ αξρή έθδνζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο αξρέο λα ζπλδξάκνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ, ππφ ηνλ φξν φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζα έρνπλ 

αξκνδηφηεηα λα ζπλδξάκνπλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθψλ κέηξσλ ζε παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΔΗ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΔΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Άξζξν 11 

Αλαγλώξηζε θαη εθηέιεζε ΔΔΔ 

(Άξζξν 2 ζηνηρείν δ΄ θαη άξζξν 9 Οδεγίαο)  

 

1. Αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ ζηελ Διιάδα νξίδεηαη ν εηζαγγειέαο εθεηψλ ζηε 

δηθαζηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ε ΔΔΔ, ν νπνίνο κεξηκλά, θαηά πεξίπησζε, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο. 

2. Ζ αξρή εθηέιεζεο αλαγλσξίδεη θάζε ΔΔΔ πνπ ηεο δηαβηβάδεηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζή ηεο ζαλ λα 

πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθφ κέηξν πνπ δηαηάρζεθε απφ ειιεληθή αξκφδηα αξρή, εθηφο αλ ζπληξέρεη ιφγνο  κε 

αλαγλψξηζεο, κε εθηέιεζεο ή αλαβνιήο.  

3. Ζ αξρή εθηέιεζεο ηεξεί ηηο δηαηππψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ξεηά νξίδνληαη απφ ηελ αξρή έθδνζεο, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεηηθέο 

δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο δελ αληηβαίλνπλ ζην ειιεληθφ δίθαην.  

4. Όηαλ  ε αξρή εθηέιεζεο παξαιακβάλεη ΔΔΔ ε νπνία δελ έρεη εθδνζεί ή επηθπξσζεί απφ δηθαζηηθή αξρή, 

θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 3, ηελ αλαπέκπεη ζην θξάηνο έθδνζεο.  

5.  Ζ ζπλδξνκή  ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο έθδνζεο πξνο ηηο ειιεληθέο αξρέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ 

επηηξέπεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ νη αιινδαπέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΔΔΔ ζε παξφκνηα εζσηεξηθή ηνπο ππφζεζε. Αλ ε αξρή έθδνζεο 



ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα λα παξαζρεζεί ζπλδξνκή απφ αξρέο ηνπ θξάηνπο ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ, 

ε αξρή εθηέιεζεο ην απνδέρεηαη, εθφζνλ ε ζπλδξνκή απηή δελ αληηβαίλεη ζην ειιεληθφ δίθαην νχηε ζέηεη ζε 

θίλδπλν νπζηψδε ζπκθέξνληά εζληθήο αζθάιεηαο. 

6. Οη αξρέο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο πνπ παξίζηαληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ ζηελ Διιάδα δεζκεχνληαη 

απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Γελ δηαζέηνπλ εμνπζία εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ κέηξσλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, εθηφο αλ απηή πξνβιέπεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ αξρψλ 

έθδνζεο θαη εθηέιεζεο.   

7. Ζ αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ αξρή έθδνζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν θξίλεη πξφζθνξν γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ.  

 

Άξζξν 12 

Δλαιιαθηηθά εξεπλεηηθά κέηξα 

(Άξζξν 10 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή εθηέιεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο άιινπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ απφ εθείλν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ΔΔΔ, φηαλ:  

α) ην εξεπλεηηθφ κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔΔ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία, ή  

β) ην εξεπλεηηθφ κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔΔ δελ πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13, ε παξ. 1 δελ ηζρχεη γηα ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά κέηξα, ηα νπνία 

πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνβιέπνληαη θαηά ην εζσηεξηθφ δίθαην:  

α) απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ή απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, 

εθφζνλ απηά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθηεζεί ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο ή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ΔΔΔ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ,  

β) απφθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο ηεξνχλ αζηπλνκηθέο ή 

δηθαζηηθέο αξρέο θαη ζηηο νπνίεο έρεη άκεζε πξφζβαζε ε αξρή εθηέιεζεο ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο·  

γ) εμέηαζε κάξηπξα, ζχκαηνο, ππφπηνπ ή ηξίηνπ δηαδίθνπ ζην ειιεληθφ έδαθνο·  

δ) νπνηνδήπνηε θαηαλαγθαζηηθφ κέηξν θαηά ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία·    

ε) ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη ζπλδξνκεηήο ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηειεθψλνπ ή ζπλδέεηαη κε 

νξηζκέλε δηεχζπλζε IP.  

3. Ζ αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζε εξεπλεηηθφ κέηξν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ΔΔΔ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

4. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 3, ε αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη πξψηα ηελ αξρή έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ 

απηή λα απνζχξεη ή ζπκπιεξψζεη ηελ ΔΔΔ.  

5. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1, αλ ην εξεπλεηηθφ κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔΔ δελ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ 

εζσηεξηθή λνκνζεζία ή γηα παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο άιινπ 

εξεπλεηηθνχ κέηξνπ, ην νπνίν ζα είρε ην ίδην κε ην αηηνχκελν κέηξν απνηέιεζκα, ε αξρή εθηέιεζεο 

ελεκεξψλεη ηελ αξρή έθδνζεο φηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή πνπ δεηήζεθε.  



 

Άξζξν 13  

Λόγνη κε αλαγλώξηζεο ή κε εθηέιεζεο 

(Άξζξν 11 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αλαγλψξηζε ή ε εθηέιεζε ΔΔΔ απνξξίπηεηαη απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο φηαλ:  

α) πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία πξνλφκην ή εμαίξεζε δηθαηνδνζίαο ή εθηέιεζεο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ ή ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ πνηληθή επζχλε 

ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηνπ Τχπνπ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ· 

β) ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ ζα έζεηε ζε θίλδπλν νπζηψδε ζπκθέξνληα εζληθήο 

αζθάιεηαο ή ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ή ζα απαηηνχζε ηε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ·  

γ) ε ΔΔΔ έρεη εθδνζεί ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 5 

θαη ην εξεπλεηηθφ κέηξν δελ ζα επηηξεπφηαλ ζε παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε· 

δ) ε εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο δίσμεο ή πνηληθήο ηηκσξίαο δχν θνξέο γηα 

ηελ ίδηα αμηφπνηλε πξάμε (ne bis in idem)·  

ε) ε ΔΔΔ αθνξά έγθιεκα γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ηειέζζεθε εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο θαη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζην έδαθνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ε δε πξάμε γηα ηελ νπνία 

εθδφζεθε ε ΔΔΔ δελ ζπληζηά έγθιεκα ζηελ Διιάδα·  

ζη) ε εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔΔ αληίθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Διιάδαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ΣΔΔ·  

δ) ε πξάμε γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ΔΔΔ δελ ζπληζηά έγθιεκα θαηά ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία, εθηφο αλ 

ε αξρή έθδνζεο αλαθέξεη ζηελ ΔΔΔ φηη πξφθεηηαη γηα έγθιεκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ γηα ην νπνίν 

απεηιείηαη ζην θξάηνο έθδνζεο ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κε αλψηαην φξην ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία έηε· ή  

ε) ε ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ πεξηνξίδεηαη, θαηά ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία, ζε ζπγθεθξηκέλα 

εγθιήκαηα, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ην έγθιεκα πνπ αθνξά ε ΔΔΔ. 

2. Οη ιφγνη ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ε΄ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα εξεπλεηηθά 

κέηξα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12. 

3. Όηαλ ε ΔΔΔ αθνξά θνξνινγηθά, ηεισλεηαθά ή ηξαπεδηθά εγθιήκαηα, ε αλαγλψξηζε ή ε εθηέιεζή ηεο δελ 

κπνξεί λα απνξξηθζεί απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο κε ηελ αηηηνινγία φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη 

αληίζηνηρν θφξν ή δαζκφ ή ίδηα ξχζκηζε κε εθείλε ηνπ θξάηνπο έθδνζεο σο πξνο ηα θνξνινγηθά, 

ηεισλεηαθά ή ηξαπεδηθά δεηήκαηα.  

4. Σηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξ. 1, ε αξρή εθηέιεζεο ζπκβνπιεχεηαη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν ηελ αξρή έθδνζεο πξηλ απνθαζίζεη ηε κε αλαγλψξηζε ή ηε κε εθηέιεζε ΔΔΔ, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαη, 

εθφζνλ απαηηείηαη, δεηεί απφ απηή λα ηεο παξάζρεη ακειιεηί θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία.  



5. Σηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη άξζε ηνπ πξνλνκίνπ ή ηεο εμαίξεζεο 

δηθαηνδνζίαο ή εθηέιεζεο απφ άιιε ειιεληθή αξρή, ε αξρή εθηέιεζεο δεηεί απφ απηή λα ελεξγήζεη 

ακειιεηί. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη άξζε ηνπ πξνλνκίνπ ή ηεο εμαίξεζεο δηθαηνδνζίαο ή εθηέιεζεο απφ αξρή 

άιινπ θξάηνπο κέινπο ή δηεζλνχο νξγαληζκνχ, ε αξρή έθδνζεο απνθαζίδεη αλ ζα ηεο δεηήζεη λα ελεξγήζεη 

ζρεηηθά.  

 

Άξζξν 14  

Πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ή ηελ εθηέιεζε 

(Άξζξν 12 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθηέιεζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κέηξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θάζε δπλαηή επηκέιεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

νξίδεη ην παξφλ άξζξν.  

2. Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ εθδίδεηαη απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5, ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ΔΔΔ. 

2. Αλ ε αξρή έθδνζεο εθζέηεη ζηελ ΔΔΔ φηη, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, δηθνλνκηθψλ 

πξνζεζκηψλ, ή άιισλ ηδηαίηεξα επεηγνπζψλ πεξηζηάζεσλ απαηηείηαη ζπληνκφηεξε πξνζεζκία απφ ηελ 

νξηδφκελε ζην παξφλ, ή αλ ε αξρή έθδνζεο έρεη δειψζεη ζηελ ΔΔΔ φηη ην εξεπλεηηθφ κέηξν πξέπεη λα 

εθηειεζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε αξρή εθηέιεζεο ιακβάλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ππφςε απηφ ην 

αίηεκα. 

3. Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ εθδίδεηαη απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5, ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ΔΔΔ. 

4. Αλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαβνιήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ή αλ βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην εξεπλεηηθφ κέηξν πνπ αλαθέξεη ε ΔΔΔ, ε αξρή 

εθηέιεζεο εθηειεί ακειιεηί ην εξεπλεηηθφ κέηξν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5, ην αξγφηεξν ελελήληα (90) 

εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 3. 

5. Όηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αξρή εθηέιεζεο δελ δχλαηαη λα ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ησλ παξ. 2 

θαη 3, ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αλαθέξνληαο 

ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ εθηηκά φηη ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία ηεο παξ. 3 κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο θαη’ αλψηαην φξην.  

6. Όηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αξρή εθηέιεζεο δελ δχλαηαη λα ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξ. 4, ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν 

ηξφπν, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη πξνβαίλνληαο ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ αξρή 

έθδνζεο γηα ηνλ θαηάιιειν ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ. 

 

Άξζξν 15  

Γηαβίβαζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 



(Άξζξν 13 Οδεγίαο)  

 

1. Σην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ΔΔΔ, ε αξρή εθηέιεζεο δηαβηβάδεη ακειιεηί ζην θξάηνο έθδνζεο ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ή πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ 

αξρψλ. Δθφζνλ δεηείηαη ζηελ ΔΔΔ θαη επηηξέπεηαη βάζεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο πνπ ζπλδξάκνπλ ηελ εθηέιεζε 

ηεο ΔΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11.  

2. Ζ δηαβίβαζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα αλαζηαιεί φζν εθθξεκεί απφθαζε ζρεηηθά κε έλδηθν 

βνήζεκα ή έλδηθν κέζν, εθηφο αλ ζηελ ΔΔΔ εθηίζεληαη επαξθείο ιφγνη βάζεη ησλ νπνίσλ ε άκεζε 

δηαβίβαζε θξίλεηαη νπζηψδεο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο ηεο ή γηα ηε δηαθχιαμε ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ. Ζ δηαβίβαζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθαινχζε 

ζνβαξή θαη κε αλαζηξέςηκε βιάβε ζε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔΔ.  

3. Όηαλ δηαβηβάδεη ηα ζπγθεληξσζέληα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ε αξρή εθηέιεζεο επηζεκαίλεη αλ επηζπκεί λα 

επηζηξαθνχλ ζηελ Διιάδα κφιηο παχζνπλ λα είλαη απαξαίηεηα ζην θξάηνο έθδνζεο.  

4. Όηαλ ηα ζρεηηθά αληηθείκελα, έγγξαθα ή δεδνκέλα είλαη ήδε ρξήζηκα γηα άιιε δηαδηθαζία, ε αξρή 

εθηέιεζεο κπνξεί, θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηεο αξρήο έθδνζεο θαη έπεηηα απφ δηαβνπιεχζεηο κε απηήλ, λα 

δηαβηβάζεη πξνζσξηλά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ππφ ηνλ φξν φηη ζα επηζηξαθνχλ ζηελ Διιάδα κφιηο 

παχζνπλ λα είλαη απαξαίηεηα ζην θξάηνο έθδνζεο ή νπνηεδήπνηε άιινηε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ.  

 

Άξζξν 16  

Έλδηθα κέζα 

(Άξζξν 14 Οδεγίαο)  

 

1. Γηα εξεπλεηηθά κέηξα γηα ηα νπνία εθδίδεηαη ΔΔΔ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ έλδηθα βνεζήκαηα θαη έλδηθα 

κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αληίζηνηρα 

πξνβιέπνληαη. 

2. Ζ έθδνζε ηεο ΔΔΔ κπνξεί λα πξνζβιεζεί γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο κφλνλ ελψπηνλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ 

θξάηνπο έθδνζεο ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο.  

3. Δθφζνλ δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε εκπηζηεπηηθφηεηα έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21, νη 

ειιεληθέο αξρέο παξέρνπλ έγθαηξα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ θαη έλδηθσλ κέζσλ βάζεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζζεί ε 

απνηειεζκαηηθή ηνπο άζθεζε. 

4. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ είλαη ίδηα κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη ζε παξφκνηα εζσηεξηθή 

ππφζεζε θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ άζθεζε απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. 



5. Οη αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο ελεκεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηα έλδηθα κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

αζθεζνχλ θαηά ηεο έθδνζεο ή αλαγλψξηζεο ή εθηέιεζεο ΔΔΔ. 

6. Ννκηθνί ιφγνη δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ κέηξνπ, εθηφο αλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ 

ην ειιεληθφ δίθαην. 

7. Αλ ην έλδηθν κέζν ή βνήζεκα γίλεη απνδεθηφ, ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην θξάηνο έθδνζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία. Βάζεη ησλ εζληθψλ δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη 

ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο ζην θξάηνο έθδνζεο, ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο θαη δίθαηεο δίθεο γίλνληαη 

ζεβαζηά θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ δπλάκεη ΔΔΔ. 

 

Άξζξν 17 

Λόγνη αλαβνιήο ηεο αλαγλώξηζεο ή ηεο εθηέιεζεο 

(Άξζξν 15 Οδεγίαο)  

 

1.Ζ αλαγλψξηζε ή εθηέιεζε ΔΔΔ κπνξεί λα αλαβιεζεί, εθφζνλ: α) ε εθηέιεζή ηεο κπνξεί λα παξαβιάςεη 

δηεμαγφκελε πνηληθή έξεπλα ή δίσμε, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη αλαγθαίν ε αξκφδηα αξρή·  

β) ηα ζρεηηθά αληηθείκελα, έγγξαθα ή δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζην πιαίζην άιιεο δηαδηθαζίαο, θαη 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεηαη αλαγθαίν.  

2.Μφιηο εθιείςεη ν ιφγνο αλαβνιήο, ε αξρή εθηέιεζεο εθηειεί ακειιεηί ηελ ΔΔΔ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηελ αξρή έθδνζεο κε θάζε κέζν πνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο. 

 

Άξζξν 18  

 Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο 

(Άξζξν 16 Οδεγίαο)  

 

1. Όηαλ ε ΔΔΔ πεξηέξρεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή εθηέιεζεο, ε ηειεπηαία ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο, ζπκπιεξψλεη θαη απνζηέιιεη ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β.  

Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ηελ θεληξηθή αξρή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 φζν θαη γηα ηελ αξρή 

εθηέιεζεο ζηελ νπνία δηαβηβάδεηαη ε ΔΔΔ απφ ηελ θεληξηθή αξρή.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12, ε αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ηελ αξρή έθδνζεο 

ακειιεηί θαη κε νπνηνλδήπνηε κέζν:  

α) αλ αδπλαηεί λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθηέιεζε ιφγσ ειιείςεσλ ή πξνδήισλ 

ζθαικάησλ ζην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α·  

β) αλ θξίλεη ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο ΔΔΔ, ρσξίο πεξαηηέξσ έξεπλεο, φηη ελδέρεηαη λα θαηαζηεί αλαγθαία 

ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ κέηξσλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί αξρηθά ή δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ 

έθδνζε ηεο ΔΔΔ, πξνθεηκέλνπ ε αξρή έθδνζεο λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε·   



γ) αλ δηαπηζηψζεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ κπνξεί λα ηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ έρεη νξίζεη ξεηά ε αξρή έθδνζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.  

Οη σο άλσ πιεξνθνξίεο επηβεβαηψλνληαη ακειιεηί θαη κε θάζε κέζν πνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο, 

θαηφπηλ αίηεζεο ηεο αξρήο έθδνζεο.  

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12, ε αξρή εθηέιεζεο πιεξνθνξεί ηελ αξρή έθδνζεο 

ακειιεηί θαη, κε θάζε κέζν πνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο: 

α) γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 ή 13·  

β) γηα θάζε απφθαζε ζρεηηθή κε ηελ αλαβνιή ηεο εθηέιεζεο ή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ΔΔΔ, ηνπο ιφγνπο ηεο 

αλαβνιήο θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ηελ πηζαλή δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο. 

 

Άξζξν 19 

Πνηληθή επζύλε ππαιιήισλ 

(Άξζξν 17 Οδεγίαο)  

 

Καηά ην δηάζηεκα πνπ ελεξγνχλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο ζεσξνχληαη ππάιιεινη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 πεξ α) ΠΚ.  

 

Άξζξν 20  

Αζηηθή Δπζύλε Τπαιιήισλ 

(Άξζξν 18 Οδεγίαο)  

 

1. Όηαλ ππάιιεινη θξάηνπο κέινπο ελεξγνχλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην θξάηνο 

κέινο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ππέρεη επζχλε γηα παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ ηέιεζαλ θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκίαο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

Τν Διιεληθφ Γεκφζην επζχλεηαη γηα δεκηέο ηηο φπνηεο πξoμχλνπλ ππάιιεινί ηνπ φηαλ ελεξγνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

έδαθνο ηνπ νπνίνπ ελεξγνχλ. 

2. Αλ ππάιιεινη θξάηνπο κέινπο πξνμελήζνπλ δεκία ζην ειιεληθφ έδαθνο εηο βάξνο ηξίηνπ ζην πιαίζην  

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην Διιεληθφ Γεκφζην ππνρξενχηαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη, ππφ ηηο πξνπ  πνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξνμελνχλ νη ππάιιεινί ηνπ.  

3. Αλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνμελήζνπλ δεκία ζην έδαθνο αιινχ θξάηνπο κέινπο εηο 

βάξνο ηξίηνπ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηαβάιιεη εμ νινθιήξνπ ζην άιιν 

θξάηνο ην πνζφ ην νπνίν ην ηειεπηαίν θαηέβαιε ζηνπο παζφληεο ή άιινπο δηθαηνχρνπο απφ ηελ ίδηα αηηία.  

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ έλαληη ηξίησλ ην Διιεληθφ Γεκφζην δελ αλαδεηεί 

απφ άιιν θξάηνο κέινο ηα πνζά πνπ θαηέβαιε γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ ην ίδην ππέζηε ζχκθσλα κε 

ηελ επζχλε πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ παξ. 1.  



 

Άξζξν 21   

Δκπηζηεπηηθόηεηα 

(Άξζξν 19 Οδεγίαο)  

 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ, νη αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο ηεξνχλ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο.  

2. Ζ ειιεληθή αξρή εθηέιεζεο εγγπάηαη, ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία, ηελ ηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα ηα  πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΔΔΔ, πέξα απφ ηελ έθηαζε πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ. Αλ ε αξρή εθηέιεζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηε ζρεηηθή απαίηεζε, ελεκεξψλεη πάξαπηα ηελ αξρή έθδνζεο.  

3. Δθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ππφδεημε ή ελεκέξσζε απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο, ε ειιεληθή αξρή έθδνζεο, 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηεο δίθαην, δελ απνθαιχπηεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο 

παξείρε ε αξρή εθηέιεζεο, ζην κέηξν πνπ ε απνθάιπςή ηνπο δελ είλαη αλαγθαία γηα ηα εξεπλεηηθά κέηξα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΔΔΔ.  

4. Οη ηξάπεδεο δελ απνθαιχπηνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε ηνπο ή ζε άιια ηξίηα πξφζσπα φηη έρνπλ 

δηαβηβαζζεί πιεξνθνξίεο ζην θξάηνο έθδνζεο κε ηα άξζξα 26 θαη 27, ή φηη δηελεξγείηαη έξεπλα. 

 

Άξζξν 22  

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

(Άξζξν 20 Οδεγίαο)  

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ λ. 2472/1997 φπσο ηζρχεη.  

Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά πεξηνξίδεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

πξνζψπνπ. Μφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά.  

 

Άξζξν 23 

 Γαπάλεο 

(Άξζξν 21 Οδεγίαο)  

 

1. Αλ ζηνλ παξφληα λφκν δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, φιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην έδαθνο ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ βαξχλνπλ ην θξάηνο εθηέιεζεο.  

2. Όηαλ ε αξρή εθηέιεζεο ζεσξεί φηη νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά 

πςειέο, κπνξεί λα δηαβνπιεχεηαη κε ηελ αξρή έθδνζεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο  

ησλ δαπαλψλ ή ηξνπνπνίεζε ηεο ΔΔΔ. Ζ αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ηελ αξρή έθδνζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ κέξνπο ησλ δαπαλψλ πνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πςειφ.  



3. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία γηα ηηο δαπάλεο ηεο παξ. 2, ε αξρή έθδνζεο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη λα απνζχξεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ ΔΔΔ ή λα δηαηεξήζεη ηελ ΔΔΔ θαη λα επηβαξπλζεί 

κε ην κέξνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πςειφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 24 

Πξνζσξηλή Μεηαγσγή Κξαηνπκέλσλ ζην θξάηνο έθδνζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνύ κέηξνπ 

(Άξζξν 22 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα ηελ πξνζσξηλή κεηαγσγή πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ κέηξνπ γηα ηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ε 

παξνπζία ηνπ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θξίλεηαη αλαγθαία. Ζ πξνζσξηλή κεηαγσγή εθηειείηαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαλφδνπ ηνπ κεηαρζέληνο εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο πξνζεζκίαο. 

2. Ζ ΔΔΔ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθηειείηαη φηαλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 

13 ή κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) ν θξαηνχκελνο δελ ζπλαηλεί ή β) ε κεηαγσγή παξαηείλεη ηνλ 

ρξφλν θξάηεζήο ηνπ. Σηελ πεξίπη. α΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αλ ιφγσ ηεο ειηθίαο ή ηεο πλεπκαηηθήο ή 

ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ αξρή εθηέιεζεο, παξέρεηαη ζηνλ λφκηκν 

αληηπξφζσπν ηνπ ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή κεηαγσγή.  

3. Ζ αξρή έθδνζεο δεηεί άδεηα δηακεηαγσγήο ηνπ θξαηνχκελνπ κέζσ ηξίηνπ θξάηνπο κέινπο (θξάηνο κέινο 

δηακεηαγσγήο), κε ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην αίηεκα ηεο αξρήο έθδνζεο πξνο ηελ αξρή  

εθηέιεζεο θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξρήο εθηέιεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ δηακεηαγσγήο 

κέζσ ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο 

επίζεκεο αιιεινγξαθίαο ζρεηηθήο κε αηηήζεηο δηακεηαγσγήο, αξκφδηνο είλαη ν Δηζαγγειέαο Δθεηψλ 

Αζελψλ.  

4. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή κεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ, 

φπσο, κεηαμχ άιισλ, νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην θξάηνο έθδνζεο θαη νη εκεξνκελίεο 

κεηαγσγήο θαη επαλφδνπ ηνπ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο, θαζνξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ έθδνζεο θαη εθηέιεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θξαηνχκελνπ, θαζψο θαη ηνπ επηβαιιφκελνπ απφ ηηο πεξηζηάζεηο επηπέδνπ αζθαιείαο ζην 

θξάηνο έθδνζεο. 

5. Ο πξνζσξηλά κεηαγφκελνο ζην θξάηνο έθδνζεο ή ζην θξάηνο δηακεηαγσγήο παξακέλεη ππφ θξάηεζε γηα 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ή πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο θξαηνχληαλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο, εθηφο αλ απηφ έρεη 

δεηήζεη λα αθεζεί ειεχζεξνο. Ο ρξφλνο θξάηεζεο ζην θξάηνο έθδνζεο αθαηξείηαη απφ ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε ή ζα ηνπ επηβιεζεί ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο.  



6. Ο πξνζσξηλά κεηαγφκελνο δελ δηψθεηαη νχηε θξαηείηαη νχηε ππφθεηηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

πεξηνξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ειεπζεξίαο κέηξν ζην θξάηνο έθδνζεο γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηέιεζε 

ή γηα θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ πξηλ απφ ηε κεηαγσγή ηνπ, θαη νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΔΔ. Τν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ν πξνζσξηλά κεηαγφκελνο, 

κνινλφηη είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαιείςεη ην θξάηνο έθδνζεο εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ε παξνπζία ηνπ δελ θξίζεθε πιένλ απαξαίηεηε απφ ηελ αξρή έθδνζεο, 

παξέκεηλε ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ή αξρηθά απνρψξεζε θαη θαηφπηλ επαλήιζε. 

7. Οη δαπάλεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 23, 

ελψ νη δαπάλεο κεηαγσγήο ηνπ πξνζψπνπ απφ θαη πξνο ην θξάηνο έθδνζεο βαξχλνπλ ην ελ ιφγσ θξάηνο. 

 

Άξζξν 25 

Πξνζσξηλή Μεηαγσγή Κξαηνπκέλσλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνύ κέηξνπ 

(Άξζξν 23 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα ηελ πξνζσξηλή κεηαγσγή θξαηνπκέλνπ πνπ θξαηείηαη ζην θξάηνο 

έθδνζεο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ κέηξνπ γηα ηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ παξνπζία ηνπ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο.   

2. Οη παξάγξαθνη 2 έσο 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζην παξφλ 

πξνζσξηλή κεηαγσγή.  

3. Οη δαπάλεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 23, 

ελψ νη δαπάλεο κεηαγσγήο ηνπ πξνζψπνπ απφ θαη πξνο ην θξάηνο έθδνζεο βαξχλνπλ ην ελ ιφγσ θξάηνο. 

 

Άξζξν 26 

Δμέηαζε κε εηθνλνηειεδηάζθεςε ή άιινπ είδνπο νπηηθναθνπζηηθή κεηάδνζε 

(Άξζξν 24 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα ηελ εμέηαζε κάξηπξα ή πξαγκαηνγλψκνλα κε εηθνλνηειεδηάζθεςε ή 

άιινπ είδνπο νπηηθναθνπζηηθή κεηάδνζε, αλ ην πξφζσπν απηφ βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο 

εθηέιεζεο θαη θξηζεί φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί σο κάξηπξαο ή πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ 

θξάηνπο έθδνζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 5 έσο 7. ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην εθδίδεηαη θαη γηα ηελ εμέηαζε ππφπηνπ ή θαηεγνξνπκέλνπ κε εηθνλνηειεδηάζθεςε ή 

κε άιινπ είδνπο νπηηθναθνπζηηθή κεηάδνζε. 

2. Ζ αξρή εθηέιεζεο αξλείηαη ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ζπληξέρεη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 13 ή κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) δελ ζπλαηλεί ν χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο, ή  

β) ε εθηέιεζε ελφο ηέηνηνπ εξεπλεηηθνχ κέηξνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αληίθεηηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο.  



3. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο εμέηαζεο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηεο αξρήο έθδνζεο θαη 

ηεο αξρήο εθηέιεζεο. Μεηά ηε ζπκθσλία, ε αξρή εθηέιεζεο ππνρξενχηαη:  

α) λα ελεκεξψζεη ηνλ κάξηπξα ή ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα ζρεηηθά κε ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο εμέηαζεο· 

β) λα θιεηεχζεη ηνλ χπνπην ή ηνλ θαηεγνξνχκελν λα εκθαληζηεί πξνο εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο θαη λα ηνλ ελεκεξψζεη εγθαίξσο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζήο ηνπ·  

γ) λα εμαθξηβψζεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνζψπνπ. 

4. Αλ, ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, ε αξρή εθηέιεζεο δελ δηαζέηεη ή δελ έρεη πξφζβαζε ζηα 

απαξαίηεηα ηερληθά κέζα γηα ηε δηεμαγσγή εηθνλνηειεδηάζθεςεο, ηα κέζα απηά κπνξνχλ λα ηεο δηαηεζνχλ 

απφ ην θξάηνο έθδνζεο κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

5. Καηά ηελ εμέηαζε κε εηθνλνηειεδηάζθεςε ή κε άιινπ είδνπο νπηηθναθνπζηηθή κεηάδνζε ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα:  

α) ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο παξίζηαηαη κε αληηπξφζσπφ ηεο θαη, αλ απαηηείηαη, επηθνπξείηαη 

απφ δηεξκελέα. Ζ αξρή απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. Αλ ε αξρή εθηέιεζεο θξίλεη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο, ιακβάλεη ακειιεηί ηα αλαγθαία 

κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο εμέηαζεο, ζχκθσλα κε απηή·   

β) νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο ζπκθσλνχλ  γηα ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνζηαζίαο  ηνπ εμεηαδνκέλνπ· 

γ) ε εμέηαζε δηελεξγείηαη απεπζείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ή ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαη 

ζχκθσλα κε ην εζσηεξηθφ ηνπ δίθαην· 

δ) ε αξρή εθηέιεζεο κεξηκλά ψζηε ν εμεηαδφκελνο λα επηθνπξείηαη απφ δηεξκελέα, φηαλ απηφ είλαη 

αλαγθαίν θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο απηνχ ή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο· 

ε) νη χπνπηνη ή νη θαηεγνξνχκελνη ελεκεξψλνληαη πξηλ απφ ηελ εμέηαζε γηα ηα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα πνπ 

ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο θαη ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο άξλεζεο θαηάζεζεο. Μάξηπξεο θαη πξαγκαηνγλψκνλεο δηθαηνχληαη 

λα επηθαιεζηνχλ ην δηθαίσκα άξλεζεο θαηάζεζεο φηαλ απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 

εθηέιεζεο ή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη αθνχ ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά. 

6. Με ηελ επηθχιαμε ησλ κέηξσλ ηεο πεξίπη. β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε αξρή εθηέιεζεο 

ζπληάζζεη εθζέζεηο ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο θαη ηηο απνζηέιιεη ζηελ αξρή έθδνζεο. Σηηο εθζέζεηο απηέο 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο ηεο εμέηαζεο, ε ηαπηφηεηα ηνπ εμεηαζζέληνο, ε ηαπηφηεηα θαη ε 

ηδηφηεηα θάζε άιινπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εμέηαζε ζην θξάηνο εθηέιεζεο, θάζε νξθνδνζία θαη νη 

ηερληθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμέηαζε. 

7. Όηαλ ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο εμεηάδεηαη πξφζσπν ην νπνίν αξλείηαη λα θαηαζέζεη, ελψ ππνρξενχηαη, 

ή δελ θαηαζέηεη ηελ αιήζεηα, ιακβάλνληαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 



φπσο ζα ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμέηαζή ηνπ ιάκβαλε ρψξα θαηά ηελ πξνβιεπφκελε εθεί 

δηαδηθαζία. 

 

Άξζξν 27 

Δμέηαζε πξνζώπνπ κε ηειεθσληθή δηάζθεςε 

(Άξζξν 25 Οδεγίαο)  

 

 1. Αλ πξφζσπν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο πξέπεη λα εμεηαζηεί σο κάξηπξαο ή 

πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη δελ είλαη αλαγθαία ή δπλαηή ε 

απηνπξφζσπε εκθάληζή ηνπ ζην έδαθνο ηνπ άιινπ θξάηνπο, ε αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα ηελ εμέηαζε 

ηνπ κε ηειεθσληθή δηάζθεςε θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ εμεηαζζεί άιια πξφζθνξα κέζα. 

2. Με ηελ επηθχιαμε αληίζεηεο ζπκθσλίαο, θαηά ηελ εμέηαζε πξνζψπνπ κε ηειεθσληθή δηάζθεςε 

εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 5, 6 θαη 7 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ. 

 

Άξζξν 28 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξαπεδηθνύο θαη άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο 

(Άξζξν 26 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα λα δηαθξηβσζεί αλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία, ηεξεί ή δηαρεηξίδεηαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδα επξηζθφκελε ζην θξάηνο εθηέιεζεο, θαη ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε λα ηεο παξαζρεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

2. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα λα δηαθξηβσζεί αλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία, ηεξεί ή δηαρεηξίδεηαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζε κε ηξαπεδηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα επξηζθφκελν ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο. Ζ αξρή εθηέιεζεο αξλείηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 13 

ιφγνπο, θαζψο θαη φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ αηηνχκελνπ κέηξνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα εζσηεξηθή 

ππφζεζε. 

3. Σηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο ην 

εκπιεθφκελν πξφζσπν ελεξγεί σο πιεξεμνχζηνο, αλ απηφ δεηείηαη ζηελ ΔΔΔ. 

4. Ζ αξρή έθδνζεο εθζέηεη ζηελ ΔΔΔ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα αηηνχκελα ζηνηρεία πηζαλφλ 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ν 

ινγαξηαζκφο ηεξείηαη ζε ηξάπεδα ή ζε κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο θαη, ζηνλ 

βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, ηα ζηνηρεία ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εθηέιεζή ηεο. 



5. Ζ ππνρξέσζε εθηέιεζεο θαηά ην παξφλ ηζρχεη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ ε ηξάπεδα ή ην κε ηξαπεδηθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα φπνπ ηεξείηαη ν  ινγαξηαζκφο, δηαζέηεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ηελ ΔΔΔ.  

6. Τν θξάηνο εθηέιεζεο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ηεο αλαγλψξηζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο ΔΔΔ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13, απνξξίπηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ, αλ ην αηηνχκελν εξεπλεηηθφ κέηξν δελ 

πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα εζσηεξηθήο ππφζεζε. 

 

Άξζξν 29 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξαπεδηθέο θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

(Άξζξν 27 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο γηα λα ιεθζνχλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κέζσ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ινγαξηαζκψλ. Σηελ ΔΔΔ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία 

θάζε ρξενχκελνπ ή πηζηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ. 

2. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο γηα λα ιεθζνχλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν απφ κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

3. Ζ αξρή έθδνζεο εθζέηεη ζηελ ΔΔΔ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα αηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  

4. Ζ ππνρξέσζε εθηέιεζεο θαηά ην παξφλ άξζξν ηζρχεη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ ε ηξάπεδα ή ην κε ηξαπεδηθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα φπνπ ηεξείηαη ν ππφ έιεγρν ινγαξηαζκφο, δηαζέηεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε 

ηελ ΔΔΔ.   

5. Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 13, ην θξάηνο εθηέιεζεο απνξξίπηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ, αλ ην 

αηηνχκελν εξεπλεηηθφ κέηξν δελ πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Άξζξν 30 

Δξεπλεηηθά κέηξα γηα ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, δηαξθώο θαη 

γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

(Άξζξν 28 Οδεγίαο)  

 

1. Με ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ε αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα δηελέξγεηα 

εξεπλεηηθνχ κέηξνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηαξθψο θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ζηηο 

αθφινπζεο  πεξηπηψζεηο:  

α) παξαθνινχζεζεο ηξαπεδηθψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ, 

β) ειεγρφκελεο παξάδνζεο ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. 



2. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπη. β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

θαη θάζε άιιε πεξίπησζε φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο. 

3. Ζ αξρή έθδνζεο εθζέηεη ζηελ ΔΔΔ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα αηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

4. Τν θξάηνο εθηέιεζεο κέζσ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ δηελεξγεί, δηεπζχλεη θαη ειέγρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ΔΔΔ ηεο παξ. 1.   

5. Τν θξάηνο εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 13, απνξξίπηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ, αλ ην 

αηηνχκελν εξεπλεηηθφ κέηξν δελ πξνβιέπεηαη γηα παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε.  

 

Άξζξν 31 

ΔΔΔ γηα κπζηηθέο έξεπλεο 

(Άξζξν 29 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο λα ζπλδξάκεη ην θξάηνο 

έθδνζεο θαηά ηε δηεμαγσγή πνηληθήο δηαδηθαζίαο, απφ θνηλνχ κε αξκφδηνπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο ππφ ζπγθαιιπκέλα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή εκθαληδφκελνπο κε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα 

(κπζηηθή έξεπλα). Ζ ΔΔΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

θξίλεηαη αλαγθαία κηα ηέηνηα έξεπλα θαη ε αξρή εθηέιεζεο ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο 

ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηελ πξνβιέπνπλ. 

2. Ζ αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε απηή, αλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 

13 ή κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) ε εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ δελ ζα επηηξεπφηαλ ζε παξφκνηα 

εζσηεξηθή  ππφζεζε, β) ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 3 ζπκθσλία ειιείπεη.  

3. Οη κπζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Τν δηθαίσκα δηελέξγεηαο, θαζνδήγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ κπζηηθψλ 

εξεπλψλ έρνπλ απνθιεηζηηθά νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. Δηδηθά νη κπζηηθέο έξεπλεο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζε απηή δηαδηθαζίεο. Τν δηθαίσκα δηελέξγεηαο, θαζνδήγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ κπζηηθψλ 

εξεπλψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Ζ δηάξθεηα ησλ 

κπζηηθψλ εξεπλψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο θαζνξίδνληαη κε 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη 

ππφςε ην ηζρχνλ ειιεληθφ δίθαην θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΑΡΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

 

Άξζξν 32 



Άξζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληώλ κε ηελ ηερληθή βνήζεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο 

(Άξζξν 30 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξκφδηα αξρή έθδνζεο κπνξεί λα εθδψζεη ΔΔΔ γηα ηελ άξζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα παξάζρεη ηελ ηερληθή βνήζεηα. 

2. Όηαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερληθή βνήζεηα 

γηα ηελ άξζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ, ε ΔΔΔ απνζηέιιεηαη κφλν ζε έλα εμ απηψλ θαη πξνηηκάηαη ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ή ζα βξίζθεηαη ν θαζ’ νπ ε άξζε απνξξήηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 

3. Ζ ΔΔΔ ηεο παξ. 1 πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαζ’ νπ  ε άξζε απνξξήηνπ, 

β) ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ηεο άξζεο απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

γ) ηελ παξνρή επαξθψλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηδίσο ησλ ζηνηρείσλ αλαγλψξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

θαζ’ νπ ε άξζε απνξξήηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ.  

4. Ζ αξρή έθδνζεο αλαθέξεη ζηελ ΔΔΔ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ην αλαθεξφκελν ζε απηή 

εξεπλεηηθφ κέηξν ελδείθλπηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πνηληθή δηαδηθαζία. 

5. Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 13, ρσξεί επίζεο άξλεζε ηεο εθηέιεζεο ΔΔΔ ηεο παξ. 1, αλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ ζα επηηξεπφηαλ ζε παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε. Δπίζεο, ε Διιάδα σο θξάηνο 

εθηέιεζεο κπνξεί λα εμαξηήζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο απφ φξνπο νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα ηεξνχληαη ζε 

παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε. 

6. Υπφ ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ΔΔΔ ηεο παξ. 1 κπνξεί λα εθηειείηαη: 

α) κε ηελ άκεζε δηαβίβαζε ηειεπηθνηλσληψλ ζην θξάηνο έθδνζεο, ή 

β) κε ηελ άξζε απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ζπλαθφινπζε δηαβίβαζε ηνπ 

πιηθνχ  ζην θξάηνο έθδνζεο. 

Οη αξρέο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο δηαβνπιεχνληαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη 

ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηεο άξζεο απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξίπη. α΄ ή β΄ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

7. Καηά ηελ έθδνζε ΔΔΔ ηεο παξ. 1 ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άξζεο απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε αξρή 

έθδνζεο κπνξεί, εθφζνλ ε αξρή εθηέιεζεο ζπλαηλεί, λα δεηήζεη ηε κεηαγξαθή, απνθσδηθνπνίεζε ή 

απνθξππηνγξάθεζε ηεο θαηαγξαθήο, εθφζνλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο πξνο ηνχην ιφγνο.  

8. Οη δαπάλεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 23, εθηφο απφ 

ηηο δαπάλεο κεηαγξαθήο, απνθσδηθνπνίεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ην θξάηνο έθδνζεο. 

 

Άξζξν 33 

Κνηλνπνίεζε πξνο ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θαζ’ νπ ε άξζε απνξξήηνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ θαη από ην νπνίν δελ απαηηείηαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο 

(Άξζξν 31 Οδεγίαο)  



 

1.  Όηαλ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ κέηξνπ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο 

γηα ηελ άξζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ (εθεμήο «ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ πξνβαίλεη ζε άξζε 

απνξξήηνπ») θαη ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ θαζ’ νπ ε άξζε, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ εληνιή άξζεο 

απνξξήηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο (εθεμήο «ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε») απφ ην νπνίν δελ απαηηείηαη ηερληθή βνήζεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ 

άξζεο, ην θξάηνο κέινο πνπ πξνβαίλεη ζε άξζε ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ άξζε: 

α) πξηλ απφ ηελ άξζε απνξξήηνπ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γλσξίδεη φηαλ ηε δηαηάζζεη φηη ν θαζ’ νπ 

βξίζθεηαη ή ζα βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε· 

β) θαηά ή κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο άξζεο απνξξήηνπ, ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε φηη ν θαζ’ νπ βξίζθεηαη ή 

βξηζθφηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άξζεο, ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε 

θνηλνπνίεζε. 

2. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο παξ. 1 γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε θαη δηαβίβαζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Γ. 

3. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε άξζε απνξξήηνπ δελ ζα επηηξεπφηαλ ζε παξφκνηα εζσηεξηθή ππφζεζε, ε 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε ελεκεξψλεη ακέζσο, θαη ην 

αξγφηεξν εληφο 96 σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξ. 1, ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο πνπ πξνβαίλεη ζε άξζε φηη: 

α) ε άξζε απνξξήηνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ή πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί θαη 

β) εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ηπρφλ πιηθφ πνπ πξνέθπςε ήδε απφ ηελ άξζε απνξξήηνπ ηνπ θαζ’ νπ, ελψ ήηαλ 

αθφκε ζην έδαθφο ηνπ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ππφ φξνπο πνπ ην 

ίδην ζα θαζνξίζεη. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε ελεκεξψλεη 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ πξνβαίλεη ζε άξζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηνπο 

φξνπο απηνχο. 

4. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξ. 2. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΠΡΟΩΡΗΝΑ ΜΔΣΡΑ 

 

Άξζξν 34 

Πξνζσξηλή ιήςε κέηξσλ 

(Άξζξν 32 Οδεγίαο)  

 

1. Ζ αξρή έθδνζεο εθδίδεη ΔΔΔ γηα ηε ιήςε κέηξνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή πξφιεςε ηεο θαηαζηξνθήο, 

κεηαηξνπήο, απνκάθξπλζεο, κεηαθνξάο ή δηάζεζεο ελφο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ. 



2. Ζ αξρή εθηέιεζεο απνθαζίδεη σο πξνο ηα πξνζσξηλά κέηξα θαη θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, εληφο 24 σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ΔΔΔ.  

3. Όηαλ δεηείηαη ιήςε πξνζσξηλνχ κέηξνπ ηεο παξ. 1, ε αξρή έθδνζεο αλαθέξεη ζηελ ΔΔΔ αλ ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα δηαβηβαζζνχλ ζην θξάηνο έθδνζεο ή ζα παξακείλνπλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο. Ζ 

αξρή εθηέιεζεο αλαγλσξίδεη, εθηειεί ηελ ΔΔΔ θαη δηαβηβάδεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3, ε ΔΔΔ ζπλνδεχεηαη απφ αίηεκα λα παξακείλνπλ ζην θξάηνο 

εθηέιεζεο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ε αξρή έθδνζεο θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία άξζεο ηνπ πξνζσξηλνχ 

κέηξνπ ηεο παξ. 1 ή ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην θξάηνο έθδνζεο. 

5. Ζ αξρή εθηέιεζεο, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ αξρή έθδνζεο, νξίδεη, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ηεο 

λνκνζεζία θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί, ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ππφζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα δηαηεξεζεί ην πξνζσξηλφ κέηξν ηεο παξ. 1. 

Αλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ε αξρή εθηέιεζεο εμεηάδεη ηελ άξζε ηνπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ, 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξρή έθδνζεο, ε νπνία ππνβάιιεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. Ζ αξρή έθδνζεο 

θνηλνπνηεί ακέζσο ζηελ αξρή εθηέιεζεο ηελ άξζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηεο παξ. 1.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 

Άξζξν 35 

Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο 

(Άξζξν 35 Οδεγίαο)  

 

1. Οη αηηήζεηο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο πνπ παξαιακβάλνληαη πξηλ απφ ηηο 22 Μαΐνπ 2017 ζπλερίδνπλ λα 

δηέπνληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πεξί ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Οη 

απνθάζεηο γηα ηε δέζκεπζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δπλάκεη ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2003/577/ΓΔΥ πνπ 

παξαιακβάλνληαη πξηλ απφ ηηο 22 Μαΐνπ 2017 δηέπνληαη επίζεο απφ ηελ απφθαζε-πιαίζην. 

2. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ΔΔΔ πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ απφθαζε 

δέζκεπζεο πνπ ιακβάλεηαη δπλάκεη ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2003/577/ΓΔΥ. 

 

Άξζξν 36 

 Έλαξμε  Ηζρύνο 

 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΣΟΛΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΔΔ) 

 

Ζ παξνχζα ΔΔΔ εθδφζεθε απφ αξκφδηα αξρή. Ζ αξρή έθδνζεο βεβαηψλεη φηη ε έθδνζε ηεο παξνχζαο ΔΔΔ είλαη 

απαξαίηεηε θαη αλαινγηθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε απηήλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ππφπηνπ ή θαηεγνξνπκέλνπ, θαη φηη ηα δεηνχκελα εξεπλεηηθά κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

δηαηαρζεί ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζε παξφκνηα εγρψξηα ππφζεζε. Εεηψ λα εθηειεζζνχλ ην εξεπλεηηθφ κέηξν ή 

κέηξα πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, ιακβαλνκέλεο δεφλησο ππφςε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο, θαη λα 

δηαβηβαζζνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ΔΔΔ. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΔΔ 

Τν παξφλ έληππν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο πνπ παξέιαβε ηελ ΔΔΔ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

Τν παξφλ έληππν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεκεξσζεί έλα θξάηνο κέινο γηα παξαθνινχζεζε ηειεπηθνηλσληψλ 

πνπ ζα δηεμαρζεί ή έρεη δηεμαρζεί ήδε ζην έδαθφο ηνπ ρσξίο ηελ ηερληθή ηνπ ζπλδξνκή. Με ηελ παξνχζα 

ελεκεξψλσ … (θξάηνο κέινο πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε θνηλνπνίεζε) γηα ηελ παξαθνινχζεζε. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
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- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

-ηξνκνθξαηία, 

-εκπνξία αλζξψπσλ, 

-ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη παηδηθή πνξλνγξαθία,  

-παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ,  

-παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ,  

-δηαθζνξά,  

-θαηαδνιίεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπαη  θήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο ηεο 26εο Ηνπιίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπαη  θψλ Κνηλνηήησλ,  

-λνκηκνπνίεζε πξνη  φλησλ εγθιήκαηνο,  

-παξαράξαμε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηβδειείαο ηνπ επξψ,  

-εγθιεκαηηθφηεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν,  

-εγθιήκαηα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απεηινχκελσλ δσηθψλ εηδψλ 

θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απεηινχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ θαη θπηηθψλ πνηθηιηψλ,  

-παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή,  

-αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε,  

-παξάλνκν εκπφξην αλζξσπίλσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ,  

-απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη πεξηαγσγή ζε νκεξία,  

-ξαηζηζκφο θαη μελνθνβία,  

-νξγαλσκέλε ή έλνπιε ιεζηεία, 

-παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραηνηήησλ θαη ησλ έξγσλ 

ηέρλεο,  

-ππεμαίξεζε, 

-«πξνζηαζία» έλαληη ρξεκάησλ θαη εθβίαζε, 

-παξάλνκε απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξνη  φλησλ, 

-πιαζηνγξαθία θαη δηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, 

-πιαζηνγξαθία κέζσλ πιεξσκήο, 

-παξάλνκε δηαθίλεζε νξκνληθψλ νπζηψλ θαη άιισλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, 

-ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ θαη ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, 

-εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ, 



-βηαζκφο, 

-εκπξεζκφο, 

-εγθιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

-αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία, 

-δνιηνθζνξά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


