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Αξηζκόο 345 
 

Οη πεξί ηεο Θέζπηζεο Γηαδηθαζηώλ Δλεκέξωζεο Σρεηηθά κε ηελ Αληαιιαγή Οξγάλωλ Αλζξώπηλεο 
Πξνειεύζεωο πνπ Πξννξίδνληαη γηα Μεηακόζρεπζε Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην 
Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37(2) ηωλ πεξί Αθαηξέζεωλ θαη Μεηακνζρεύζεωλ ηωλ Οξγάλωλ 
Αλζξώπηλεο Πξνειεύζεωο Νόκωλ ηνπ 2012 θαη 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη 
εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε 
Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 
2010). 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΗΡΔΔΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΡΟΔΛΔΤΔΧ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 2014 
_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37(2)  

Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 275, 
10.10.2012, 
ζει. 27. 
 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Δθηειεζηηθή Οδεγία 
2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 9

εο
 Οθησβξίνπ 2012, γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη 
γηα κεηακφζρεπζε», 

 

127(Η) ηνπ 2012 
102(Η) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφ κε βάζε ην εδάθην (2) 
ηνπ άξζξνπ 37 ησλ πεξί Αθαηξέζεσλ θαη Μεηακνζρεχζεσλ ησλ Οξγάλσλ Αλζξψπηλεο 
Πξνειεχζεσο Νφκσλ ηνπ 2012 θαη 2014 εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 

  

πλνπηηθφο  
ηίηινο.  

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Θέζπηζεο Γηαδηθαζηψλ Δλεκέξσζεο 
ρεηηθά κε ηελ Αληαιιαγή Οξγάλσλ Αλζξψπηλεο Πξνειεχζεσο πνπ Πξννξίδνληαη γηα 
Μεηακφζρεπζε Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1)  ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν-   

 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία· 

 «εζληθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο ηνπ δφηε/ιήπηε» ζεκαίλεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ πνπ δίλεηαη ζ’ έλα 
δφηε ή ζ’ έλα ιήπηε, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ 
Νφκνπ· 

 «εμνπζηνδνηεκέλνο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζηεί θαζήθνληα 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 2010/53/ΔΔ ή επξσπατθφ νξγαληζκφ 
αληαιιαγήο νξγάλσλ, ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζηεί θαζήθνληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο 
Οδεγίαο 2010/53/ΔΔ· 

 «θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο φπνπ αθαηξείηαη ην φξγαλν κε ζθνπφ ηε 
κεηακφζρεπζε· 

 «θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν απνζηέιιεηαη ην φξγαλν κε 
ζθνπφ ηε κεηακφζρεπζε· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 207, 
6.8.2010, ζ. 14. 

«Οδεγία 2010/53/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2010/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «Οδεγία 2012/25/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Δθηειεζηηθή Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 9εο Οθησβξίνπ 
2012, γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ 
κειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε, φπσο απηή εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «πξνζδηνξηζκφο ηνπ νξγάλνπ» ζεκαίλεη ηελ αλαηνκηθή πεξηγξαθή ελφο νξγάλνπ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη -  

 (α) ηνλ ηχπν ηνπ νξγάλνπ, φπσο θαξδηά, ήπαξ, 

 (β) θαηά πεξίπησζε ηε ζέζε ηνπ, φπσο αξηζηεξά ή δεμηά ζην ζψκα, θαη 

 (γ) θαηά πφζν πξφθεηηαη γηα νιφθιεξν φξγαλν ή κέξνο νξγάλνπ, κε κλεία ηνπ ινβνχ ή ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ νξγάλνπ. 
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    (2)  ξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζ’ απηνχο απφ ην Νφκν. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζηε δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή αλζξψπηλσλ νξγάλσλ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο ρψξεο, εθηφο 
εάλ άιισο πσο πξνβιέπεηαη ζηε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 
ηξίηεο ρψξαο. 

   
Κνηλνί δηαδηθαζηηθνί 
θαλφλεο. 

4.-(1) ε νπνηαδήπνηε ησλ πεξηπηψζεσλ, είηε ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, 
είηε θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, ε  αξκφδηα αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο 
δηαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο 
κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηέο νξγαληζκψλ, ησλ νξγαληζκψλ 
αθαίξεζεο ή/θαη ησλ κεηακνζρεπηηθψλ θέληξσλ:  

  (α)  Γηαβηβάδνληαη εγγξάθσο, είηε ειεθηξνληθά είηε κε ηειενκνηφηππν·  

  (β)  ζπληάζζνληαη ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί ηφζν ν απνζηνιέαο, φζν θαη ν 
παξαιήπηεο ή, δηαθνξεηηθά, ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλε γιψζζα ή, 
δηαθνξεηηθά, ζηα αγγιηθά· 

  (γ)  δηαβηβάδνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε· 

  (δ)  θαηαρσξνχληαη θαη θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο·  

  (ε)  αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο δηαβίβαζεο·  

  (ζη)  πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε κεηαβίβαζε· 

   (δ)    πεξηιακβάλνπλ ππελζχκηζε φηη πεξηέρνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία    
πξέπεη λα  πξνζηαηεχνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε δεκνζηνπνίεζε ή 
πξφζβαζε. 

    (2)(α) ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(1) κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη πξνθνξηθά, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα αληαιιαγή νξγάλσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 5 θαη 7. 

       (β)  Ζ πξνθνξηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζπλνδεχεηαη απφ 
έγγξαθε δηαβίβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 5 θαη 7, εληφο κίαο εβδνκάδαο, 
γηα ζθνπνχο ηήξεζεο πξαθηηθψλ. 

   (3) Ζ αξκφδηα αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο, δηαζθαιίδνπλ φηη ε 
παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο 
επηβεβαηψλεηαη ζηνλ απνζηνιέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1). 

 

 

 

 

 

    (4) Ζ αξκφδηα αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο, δηαζθαιίδνπλ φηη  
εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ηνπο- 

  (α)  Δίλαη δηαζέζηκν εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα θαη επηά (7) εκέξεο ηελ 
εβδνκάδα, γηα θαηαζηάζεηο επείγνληνο ραξαθηήξα, 

    
  (β)  είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη θαη λα δηαβηβάζεη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 

Καλνληζκνχο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
   
Υαξαθηεξηζκφο 
νξγάλσλ θαη 
δνηψλ. 

5.-(1) ε πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο ή 
ηξίηεο ρψξαο, πξηλ απφ ηελ αληαιιαγή ησλ νξγάλσλ θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία ελεξγεί σο θξάηνο 
πξνέιεπζεο, ε αξκφδηα αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο δηαζθαιίδνπλ φηη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ αθαηξνχκελσλ νξγάλσλ θαη 
ησλ δνηψλ δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ ηνπ δπλεηηθνχ 
θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ ή ηξίηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 7 θαη 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ Νφκνπ. 

     
(2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία απνηειεί ην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, νπνηεζδήπνηε 
πιεξνθνξίεο ζα έπξεπε λα δηαβηβαζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) θαη δελ ήηαλ 
δηαζέζηκεο ηε ζηηγκή ηεο αξρηθήο δηαβίβαζεο, δηαβηβάδνληαη ζε εχζεην ρξφλν, ψζηε λα είλαη 
εθηθηή ε ιήςε ηαηξηθψλ απνθάζεσλ: 

  (α) είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ νξγαληζκφ 
πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ νξγαληζκφ ηνπ 
θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ ή ηεο ηξίηεο ρψξαο, 

   
  (β) είηε απεπζείαο απφ ηνλ νξγαληζκφ αθαίξεζεο πξνο ην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν. 
    (3) Ζ αξκφδηα αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

νξγαληζκνί αθαίξεζεο θαη ηα κεηακνζρεπηηθά θέληξα δηαβηβάδνπλ ζηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο 
αξρέο ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπο αληίγξαθν ησλ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
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Ηρλειαζηκφηεηα ησλ 
νξγάλσλ. 

6.-(1) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, ε αξκφδηα αξρή ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο  δηαζθαιίδνπλ φηη  ε αξκφδηα αξρή ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ ή ηεο ηξίηεο  ρψξαο 
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε:  

  
  (α)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ· 
    
  (β)  ηνλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ δφηε· 

  
(γ)  ηελ εκεξνκελία αθαίξεζεο· 
  
(δ)  ηελ νλνκαζία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θέληξνπ αθαίξεζεο. 

   
    (2) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, ε αξκφδηα 
αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο δηαζθαιίδνπλ φηη ε αξκφδηα αξρή ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ή ηεο ηξίηεο  ρψξαο 
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε:  

    
  (α)  ηνλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ιήπηε ή, αλ ην φξγαλν δελ κεηακν-

ζρεχζεθε, ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή ηνπ ρξήζε·  
 
(β)  ηελ εκεξνκελία κεηακφζρεπζεο, θαηά πεξίπησζε· 
 
(γ)  ηελ νλνκαζία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ κεηακνζρεπηηθνχ θέληξνπ. 

   

Αλαθνξά ζνβαξψλ 
αλεπηζχκεησλ 
ζπκβάλησλ θαη 
αληηδξάζεσλ. 

 

Παξάξηεκα Η. 

7.-(1) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, ε αξκφδηα αξρή ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ή ηξίηεο ρψξαο ζρεηηθά κε έλα 
ζνβαξφ αλεπηζχκεην ζπκβάλ ή αληίδξαζε γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθαλ ή  ππνπηεχνληαη φηη 
ζπλδέεηαη κε φξγαλν, ην νπνίν  ιήθζεθε απφ άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα θαη δηαβηβάδνπλ 
ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ ελ ιφγσ αξκφδηα αξρή ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ, αξρηθή 
έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η, ζην βαζκφ 
πνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο. 

    (2) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, ε αξκφδηα αξρή ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο ελεκεξψλνπλ ακέζσο  ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θάζε νηθείνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ ή ηξίηεο ρψξαο 
ζρεηηθά κε έλα ζνβαξφ αλεπηζχκεην ζπκβάλ ή αληίδξαζε γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθαλ ή 
ππνπηεχνληαη φηη ζπλδέεηαη κε δφηε ηνπ νπνίνπ ηα φξγαλα απνζηάιεθαλ επίζεο ζε άιια θξάηε 
κέιε ή/θαη ηξίηεο ρψξεο  θαη ηνπο δηαβηβάδνπλ αξρηθή έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην  Παξάξηεκα Η. 

(3) Κάζε πιεξνθνξία ε νπνία θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  κεηά ηελ απνζηνιή ηεο αξρηθήο έθζεζεο 
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) δηαβηβάδεηαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

     (4)(α) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, ε αξκφδηα 
αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο δηαβηβάδνπλ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
αξρηθή έθζεζε πνπ έρεη δηαβηβαζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ζηελ αξκφδηα  
αξρή ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξννξηζκνχ θαη ησλ ηξίησλ 
ρσξψλ θνηλή ηειηθή έθζεζε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο νξγάλσλ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο θαη φηαλ ε Γεκνθξαηία απνηειεί θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, ε αξκφδηα 
αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηήλ νξγαληζκφο παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
εγθαίξσο ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο 
πξνέιεπζεο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο. 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα Η. 

 

 

 
 
 

 

 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

 (γ) Ζ ηειηθή έθζεζε θαηαξηίδεηαη κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ  πιεξνθνξηψλ απφ 
φια ηα εκπιεθφκελα  θξάηε κέιε ή/θαη ηξίηεο ρψξεο.  

Γηαζχλδεζε κεηαμχ 
ησλ θξαηψλ κειψλ. 

8.-(1)  Σν πκβνχιην Μεηακνζρεχζεσλ θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο 
δηαβηβάδνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7 ηεο 
Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 
(Καλνληζκφο 7) 

Αξρηθή έθζεζε γηα ππνςία ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ή αληηδξάζεσλ 

  1.  Κξάηνο κέινο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε. 

  2.  Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο ηεο έθζεζεο: αξηζκφο ρψξαο (ISO)/εζληθφο αξηζκφο. 

  3.  ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο (αξκφδηα αξρή ή εμνπζηνδνηεκέλνο νξγαληζκφο ζην θξάηνο 
κέινο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε): ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη, θαηά πεξίπησζε, θαμ. 

  4.  Κέληξν/νξγαληζκφο πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε. 

  5.  ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αξκφδηνπ ζπληνληζηή/επαθήο (κεηακφζρεπζεο/αθαίξεζεο ζην θξάηνο κέινο πνπ 
ππνβάιιεη ηελ έθζεζε): ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη, θαηά πεξίπησζε, θαμ. 

  6.  Ζκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο (εεεε/κκ/εε/σσ/ιι). 

  7.  Κξάηνο κέινο πξνέιεπζεο. 

  8. Δζληθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο δφηε, φπσο θνηλνπνηείηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 6. 

  9.  ια ηα θξάηε κέιε πξννξηζκνχ (αλ είλαη γλσζηά). 

10.  Δζληθφο(-νί) αξηζκφο(-νί) ηαπηνπνίεζεο ιήπηε, φπσο θνηλνπνηείηαη (-νχληαη) δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 6. 

11.  Ζκεξνκελία θαη ψξα εθδήισζεο ζνβαξνχ αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο ή αληίδξαζεο (εεεε/κκ/εε/σσ/ιι). 

12.  Ζκεξνκελία θαη ψξα δηαπίζησζεο ζνβαξνχ αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο ή αληίδξαζεο (εεεε/κκ/εε/σσ/ιι). 

13.  Πεξηγξαθή ζνβαξνχ αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο ή αληίδξαζεο. 

14.  Άκεζα κέηξα πνπ ιήθζεζαλ/πξνηάζεθαλ. 

_______________ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

(Καλνληζκφο 7) 
 

Σειηθή έθζεζε γηα ζνβαξά αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ή αληηδξάζεηο 

1.      Κξάηνο κέινο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε. 

2.      Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο ηεο έθζεζεο: αξηζκφο ρψξαο (ISO)/εζληθφο αξηζκφο. 

  3.  ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο: ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη, θαηά 
πεξίπησζε, θαμ. 

  4.  Ζκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο (εεεε/κκ/εε/σσ/ιι). 

  5.  Αξηζκφο(-νί) ηαπηνπνίεζεο ηεο (ησλ) αξρηθήο(-ψλ) έθζεζεο(-εσλ) (Παξάξηεκα I). 

  6.  Πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

  7.  Δκπιεθφκελα θξάηε κέιε. 

  8.  Απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

  9.  Πξνιεπηηθέο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ιήθζεζαλ. 

10.  πκπέξαζκα / παξαθνινχζεζε, αλ απαηηείηαη. 

     (2) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 

    
  (α) Ολνκαζία ηνπ νξγαληζκνχ· 

(β) ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε· 

(γ) αξηζκφ ηειεθψλνπ· 

(δ) αξηζκφ ηειενκνηφηππνπ· 

(ε) δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

    
     (3) ηελ πεξίπησζε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία  αξκφδηεο αξρέο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνη νξγαληζκνί, ην πκβνχιην Μεηακνζρεχζεσλ  δηαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο 
πνπ ιακβάλεη απφ θάζε αξκφδηα αξρή ή εμνπζηνδνηεκέλν  νξγαληζκφ, πξνσζνχληαη ζηελ 
θαηάιιειε  αξκφδηα αξρή ή εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή 
αξκνδηνηήησλ ζηε Γεκνθξαηία. 

   
      (4) Σν πκβνχιην Μεηακνζρεχζεσλ έρεη ηελ επζχλε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαηαιφγνπ πνπ 

εηνηκάδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 
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