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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR. 7  EL 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, 

σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων 

και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό 

την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337 της 16ης Δεκεμβρίου 2008) 

Στη σελίδα 105, άρθρο 2, σημείο 3 

αντί: 

«3. «καταδίκη υπό όρους»: μια απόφαση, στην οποία η επιβολή ποινής αναβλήθηκε υπό όρους 

διά της επιβολής ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής, τα οποία μπορούν να 

περιλαμβάνονται στην απόφαση ή να ορίζονται σε χωριστή απόφαση περί απόλυσης υπό 

όρους που λαμβάνεται από αρμόδια αρχή·», 

διάβαζε: 

«3. «καταδίκη υπό όρους»: μια απόφαση, στην οποία η επιβολή ποινής αναβλήθηκε υπό όρους 

διά της επιβολής ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής ή στην οποία επιβάλλονται ένα ή 

περισσότερα μέτρα αναστολής αντί ποινής ή μέτρου ασφαλείας στέρησης της ελευθερίας. 

Αυτά τα μέτρα αναστολής μπορούν να περιλαμβάνονται στην απόφαση ή να ορίζονται σε 

χωριστή απόφαση περί απόλυσης υπό όρους που λαμβάνεται από αρμόδια αρχή·». 
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