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35/2017 
 

Ο  ΠΕΡΙ  ΠΟΙΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)  (ΑΡ.  1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  2017 

 
 

 Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το ΄Αρθρο 163 του Συντάγματος και το άρθρο 17 του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον 
ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 
 
 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί                        Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ποινικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό 1953, που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός 
Διαδικαστικός Κανονισμός”. 

 
 

2. Το Μέρος “I” του Παραρτήματος Δ του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού καταργείται και 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο Μέρος “I”: 

 
 

ΜΕΡΟΣ “I” 
 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 

 
Κατηγορία 1 – Επιστήμονες, τραπεζίτες και έμποροι χονδρικής πώλησης: 

 
Επίδομα που δεν υπερβαίνει τα €127.50 για την πρώτη 
ημέρα και τα €64.50 για κάθε επόμενη ημέρα. 

   
Κατηγορία 2 – Τεχνίτες, ιδιοκτήτες καφενείων, αγρότες – κτηματίες οι οποίοι 

απασχολούν εργάτες, έμποροι, βιοτέχνες, καταστηματάρχες και 
γραφείς:  

 
Επίδομα που δεν υπερβαίνει τα €76.50 

   
Κατηγορία 3 – Υπάλληλοι, εργάτες και αγρότες:  

 
Επίδομα που δεν υπερβαίνει τα €64.50 

   
Κατηγορία 4 – Παιδιά κάτω των 12 ετών:  

 
Επίδομα που δεν υπερβαίνει τα €10.50 και επίδομα για το 
συνοδό, όταν παρίσταται ανάγκη, ανάλογα με την κατηγορία 
του μάρτυρα στην οποία ανήκει ο συνοδός: 
 
Νοείται ότι κανένα επίδομα θα καταβάλλεται σε παιδιά κάτω 
των δώδεκα ετών εκτός εάν αυτά ευρίσκονται “υπό 
απασχόλησιν” και η απασχόληση αυτή δεν αντίκειται προς 
τις διατάξεις του περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών 
Προσώπων Νόμου, Κέφ. 178. 

   
Κατηγορία 5 – Σε πρόσωπα τα οποία δεν ταξινομούνται σε καμιά από τις πιο 

πάνω κατηγορίες μπορεί να τους καταβληθεί επίδομα μέχρι 
€76.50: 

 
Νοείται ότι σε περίπτωση που η διάρκεια απουσίας 
οποιουδήποτε μάρτυρα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας 
του, για να δώσει μαρτυρία ενώπιον του δικαστηρίου, δεν 
υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες, το ανώτατον όριο του 
πληρωτέου επιδόματος θα μειώνεται κατά το ήμισυ, εκτός 
εάν ο Πρωτοκολλητής αποφασίσει διαφορετικά. 

 

 33 του 1964 
 
 
 
Δ. Ν. Τόμος ΙΙ 
σελ. 337 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Δεύτερο: 
25.07.1980 
19.07.1996 
21.12.2001 
20.01.2006 
5.12.2007 
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Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού καθορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   

 
 

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 9 Οκτωβρίου, 2017. 
 
 
 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,   Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ           ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ          ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                  ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ         ) 

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ          )     Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ    ) 

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                 ) 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ            ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗ                 ) 

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ          ) 

Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  )  
Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ        ) 

 

  

 


