
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ  
----------------------------------- 

 
   H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

62(Ι) του 1996 

12(Ι) του 1997 

96(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του  2008 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 μέχρι 2005 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και o βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Φυλακών Νόμοι του 1996 μέχρι 2008. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

  

  «“κατ’ οίκον περιορισμός” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 

21Β μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού·». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 21Α 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 21Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη σ΄ αυτό, μετά τη λέξη 

«Φυλακή,» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «την εφαρμογή του 

μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού,». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου.  

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 21Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 21Β: 

 

  

 

 

 

«Έκτιση 

μέρους 

ποινής με 

21Β. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και των περί Φυλακών 

(Γενικών) Κανονισμών  και τηρουμένων των 
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κατ’ οίκον 

περιορισμό. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι), 

18.04.1997 

20.03.1998 

29.11.2002.  

Παράρτημα 

Β. 

Πίνακας. 

 

διατάξεων του παρόντος άρθρου,  η Επιτροπή 

Κατάταξης δύναται να επιτρέψει σε κατάδικο 

που καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 

μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών και μικρότερη 

των τεσσάρων (4) ετών και έχει εκτίσει 

τουλάχιστον το ήμισυ της ποινής του, για 

αδίκημα άλλο από τα αδικήματα που 

απαριθμούνται στον Πίνακα του Παραρτήματος 

Β  και ο οποίος έχει ενταχθεί στο Κέντρο, να 

εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής 

με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, για 

χρονική περίοδο μεταξύ δεκαπέντε (15) ημερών 

και τεσσάρων (4) μηνών, με τέτοιους όρους και 

για τόσο χρονικό διάστημα μέσα στην εν λόγω 

περίοδο, όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή 

Κατάταξης: 

 

   Νοείται ότι ο κατάδικος, ο οποίος 

επιλέγεται και αποδέχεται έκτιση μέρους της 

ποινής του με κατ’ οίκον περιορισμό, θεωρείται 

ότι τελεί κατά πάντα χρόνον υπό καθεστώς 

φυλάκισης. 

   

     (2) Προς διασφάλιση της μη απομάκρυνσης 

κατάδικου, στον οποίο επιτρέπεται κατ’ οίκον 

περιορισμός δυνάμει του εδαφίου (1), από 

χώρο που έχει καθορισθεί από την Επιτροπή 

Κατάταξης, εφαρμόζεται, σε ένα από τα άκρα 

του καταδίκου, ειδική ηλεκτρονική συσκευή, με 

την οποία καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της 

παρουσίας του εν λόγω κατάδικου μέσα στον 

καθορισμένο χώρο, καθώς και η ενεργοποίηση 

συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και 
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προειδοποίησης, σε περίπτωση που ο 

κατάδικος παραβιάζει τα καθορισμένα 

επιτρεπτά όρια διακίνησής του, κατά τις 

αναφερόμενες στην απόφαση της Επιτροπής 

Κατάταξης ημέρες και ώρες. 

   

     (3) Ο Διευθυντής δύναται, ανάλογα με τις 

τεχνικές και άλλες δυνατότητες που παρέχονται 

για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον 

περιορισμού, να ενημερώνει γραπτώς τους 

καταδίκους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο 

Κέντρο,  ότι οι κατάδικοι εκείνοι, των οποίων το 

υπόλοιπο της πραγματικής ποινής, κατά την 

ημέρα υποβολής της αίτησής τους, δεν είναι 

μεγαλύτερο των οκτώ (8) μηνών, δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση για να τους επιτραπεί η 

εφαρμογή του  εν λόγω μέτρου: 

   

      Νοείται ότι η ενημέρωση του Διευθυντή 

προς τους καταδίκους πρέπει να είναι πλήρης, 

έτσι ώστε να καλύπτει τον τρόπο λειτουργίας 

του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού και, 

μετά την ενημέρωση οι κατάδικοι εφόσον 

κατανοήσουν τη λειτουργία του, υπογράφουν 

ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της 

ενημέρωσης που τους έγινε. 

 

     (4) Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης, ο 

υπεύθυνος αξιωματικός για την εφαρμογή του 

μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, μεριμνά για 

την ετοιμασία και υποβολή στην Επιτροπή 

Κατάταξης, έκθεσης αξιολόγησης αναφορικά με 

την ομαλή εφαρμογή του εν λόγω μέτρου για 
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τον συγκεκριμένο κατάδικο. 

   

     (5) Κατά την ετοιμασία της έκθεσής του 

δυνάμει του εδαφίου (4), ο υπεύθυνος 

αξιωματικός λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ 

άλλων - 

   

  (α) κατά πόσο, με την εφαρμογή του μέτρου 

σε σχέση με συγκεκριμένο κατάδικο, 

δημιουργείται κίνδυνος διασάλευσης της 

δημόσιας ασφάλειας ή της ασφάλειας 

του κοινού. 

   

  (β) τις τυχόν επιπτώσεις στο θύμα ή την 

οικογένεια του θύματος του αδικήματος, 

για το οποίο καταδικάσθηκε ο 

συγκεκριμένος κατάδικος. 

   

  (γ) τις τυχόν επιπτώσεις στο πρόσωπο ή 

στα πρόσωπα, με τα οποία ο 

συγκεκριμένος κατάδικος προτίθεται να 

διαμένει. 

   

  (δ) κατά πόσον, υπό το φως της μέχρι 

τούδε συμπεριφοράς, διαγωγής και 

εργατικότητας  του συγκεκριμένου 

καταδίκου στις φυλακές ή της 

διάπραξης από τον ίδιο προηγούμενων 

αδικημάτων, ο εν λόγω κατάδικος 

αναμένεται να συμμορφωθεί με τους 

όρους του μέτρου του κατ’ οίκον 

περιορισμού. 
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  (ε) κατά πόσον ο συγκεκριμένος κατάδικος 

διαθέτει κατάλληλο χώρο διαμονής, ο 

oποίος πληροί τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τους αναγκαίους 

όρους ασφάλειας που κάθε φορά 

απαιτούνται για την εφαρμογή του 

μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού  και 

την αξιοπρεπή διαβίωση του καταδίκου.  

   

  (στ) τις παραστάσεις, ανάγκες, προσωπικές 

περιστάσεις και επιθυμίες του 

συγκεκριμένου  καταδίκου: 

   

   Νοείται ότι, ο υπεύθυνος αξιωματικός 

δύναται, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητά για 

οποιοδήποτε από τα πιο πάνω από (α) έως και 

(στ) θέματα, έκθεση από τον Κοινωνικό 

Λειτουργό ή και τον Ψυχολόγο των Φυλακών 

και υποχρεούται να ζητά τις εν λόγω εκθέσεις, 

εάν στο χώρο που θα διαμένει ο κατάδικος 

διαμένουν και ανήλικοι. 

   

     (6) Μετά την ετοιμασία και υποβολή της 

έκθεσης δυνάμει των εδαφίων (4) και (5), η 

Επιτροπή Κατάταξης, εκδίδει  αιτιολογημένη 

απόφαση και, σε περίπτωση έγκρισης για 

έκτιση μέρους της ποινής με το μέτρο του κατ’ 

οίκον περιορισμού, καθορίζει τη διάρκεια και 

τους όρους της, κατά τις διατάξεις του εδαφίου 

(1): 

   

        Νοείται ότι, πριν από την έκδοση απόφασης 

για την εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον 
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περιορισμού, απαιτείται η γραπτή πλήρης 

ενημέρωση από το Διευθυντή για τον τρόπο 

λειτουργίας του εν λόγω μέτρου και η γραπτή 
συγκατάθεση κάθε ενήλικου προσώπου ή του 

κηδεμόνα ανήλικου προσώπου που διαμένει 

στον καθορισμένο από την Επιτροπή 

Κατάταξης χώρο, στον οποίο ο κατάδικος 

πρόκειται να περιορισθεί, καθώς και η εκ 

μέρους του συγκατατιθέμενου προσώπου 

πλήρης κατανόηση και γραπτή αποδοχή των 

όρων εφαρμογής του μέτρου, στο βαθμό που 

το αφορούν.  

   

     (7) Σε περίπτωση θετικής απόφασης της 

Επιτροπής Κατάταξης, ο κατάδικος 

ενημερώνεται αμέσως για την ημερομηνία 

έναρξης, τη χρονική διάρκεια και τους όρους με 

τους οποίους εγκρίνεται το μέτρο του κατ’ οίκον 

περιορισμού και δηλώνει εγγράφως την 

αποδοχή του μέτρου: 

   

        Νοείται ότι, ανάλογης ενημέρωσης τυγχάνει 

και κάθε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει στον 

καθορισμένο από την Επιτροπή Κατάταξης 

χώρο. 

   

 

 

 

 

 

138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003. 

     (8)  Κατά την εφαρμογή του μέτρου του κατ΄ 

οίκον περιορισμού, ο κατάδικος υπόκειται σε 

διακριτική επιτήρηση εκ μέρους του Διευθυντή, 

έτσι ώστε να μην προσβάλλονται τα ευαίσθητα 

δεδομένα του τα οποία προστατεύονται από 

τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
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Ατόμου) Νόμο.  

 

     (9) Η Επιτροπή Κατάταξης δύναται σε 

οποιοδήποτε χρόνο, με εισήγηση του Διευθυντή  

ή με αίτηση του καταδίκου ή οποιουδήποτε 

ατόμου διαμένει μαζί του, να τροποποιεί τους 

όρους της έγκρισης, ώστε αυτοί να 

προσαρμόζονται στις προσωπικές συνθήκες 

και τα δεδομένα της διαμονής του: 

   

   Νοείται ότι η εφαρμογή του μέτρου του  

κατ’ οίκον περιορισμού δύναται να ανασταλεί 

προσωρινά από το Διευθυντή, εάν ο ίδιος κρίνει 

ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή 

λόγοι ασφάλειας ή παραβιάσθηκε 

οποιοσδήποτε όρος ή εξέλιπε οποιαδήποτε 

προϋπόθεση της έγκρισης και, σε τέτοια 

περίπτωση, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, 

ο Διευθυντής συγκαλεί την Επιτροπή 

Κατάταξης, η οποία, αφού ακούσει τους λόγους 

της προσωρινής αναστολής, αποφασίζει 

αιτιολογημένα κατά πόσο θα συνεχισθεί η 

εφαρμογή του μέτρου ή θα ανακληθεί οριστικά 

η απόφαση: 

   

   Νοείται περαιτέρω, ότι, εάν κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου του κατ΄ 

οίκον περιορισμού, διαπραχθεί από τον 

κατάδικο πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 

160 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών, 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των υπό 

αναφορά Κανονισμών, στο βαθμό που οι 
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διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε σχέση με τους 

όρους και τη λειτουργία του μέτρου. 

   

     (10)  Τυχόν οριστική ανάκληση, της 

απόφασης για έγκριση  του μέτρου του κατ΄ 

οίκον περιορισμού από την Επιτροπή 

Κατάταξης, αποκλείει αυτόματα τον κατάδικο 

από τη δυνατότητα μελλοντικής παραχώρησης 

έγκρισης κατά τη διάρκεια της κράτησής του.   

   

     (11)  Η αιτιολογημένη απόφαση για ανάκληση 

της έγκρισης του μέτρου του κατ΄ οίκον 

περιορισμού γνωστοποιείται στον κατάδικο 

κατά την επανεισδοχή του στις φυλακές.». 

 

Προσθήκη 

Πίνακα  

στο βασικό  

νόμο. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο 

τέλος αυτού,  του ακόλουθου  Παραρτήματος Β: 

 

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Άρθρο 21Β) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

  

  

      Κεφ.154. 

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964 

70 του 1965 

5 του 1967 

58 του 1967 

44 του 1972 

Α.  Ποινικά αδικήματα εναντίον των ηθών 

κατά παράβαση των άρθρων 144, 145, 

147, 148, 149, 153, 154, 155, 158, 159, 

160, 161, 171, 172 και 174 του Ποινικού 

Κώδικα. 
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92 του 1972 

29 του 1973 

59 του 1974 

3 του 1975 

13 του 1979 

10 του 1981 

46 του 1982 

86 του 1983 

186 του 1986 

111 του 1989 

236 του 1991 

6(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36(Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 
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48((Ι) του2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004 

31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006 

126(Ι) του 2007 

70(Ι) του 2008.  

  

  

119(Ι) του 2000 

212(Ι) του 2004. 

Β.  Αδικήματα κατά παράβαση των 

άρθρων 3 και 4  του περί Βίας στην 

Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) Νόμου.    

  

  

87(Ι) του 2007. 

Γ.  Αδικήματα κατά παράβαση των 

άρθρων 5, 6, 7, 8, 10 και 11 του περί της 

Καταπολέμησης της Εμπορίας και της 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και της 

Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

6.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που 

καθορίζεται με Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.048.283-2007 
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