
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
------------------------------ 

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

62(Ι) του 1996 

12(Ι) του 1997 

96(Ι) του 2005 

116(Ι) του 2008. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως 2008 (που στο εξής 

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

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυλακών 

Νόμοι του 1996 έως 2009.  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου 

νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

  

 «“Συμβούλιο Αποφυλάκισης” σημαίνει το ανεξάρτητο 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία που 

καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 14.».   

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 14  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την διαγραφή και 

αντικατάσταση του άρθρου 14 με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Διορισμός 

Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης 

επ’ Αδεία. 

14.  (1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει 

για περίοδο τριών ετών Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία 

αποτελούμενο από πέντε μέλη όπως 

καθορίζεται στο εδάφιο (2), με καθήκον και 

εξουσία να εξετάζει και να αποφασίζει, με 

τον τρόπο και τις διαδικασίες που 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4203, 24/4/2009 37(I)/2009



 2 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, επί 

αιτημάτων κρατουμένων σύμφωνα με τα 

άρθρα 14Α και 14Β, για την υπό όρους 

αποφυλάκισή τους επ’ αδεία για συνέχιση 

της έκτισης της ποινής τους για το 

εναπομένον μέρος αυτής εκτός των 

Φυλακών και να ασκεί κάθε άλλη εξουσία 

που του παρέχεται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου.   

   

    (2)  Ως μέλη του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης διορίζονται δυνάμει του 

εδαφίου (1) άτομα εγνωσμένου κύρους και 

ήθους από τα οποία ένα μέλος είναι πρώην 

δικαστής με πολυετή πείρα στο ποινικό 

δίκαιο, ένα μέλος είναι νομικός και τα 

υπόλοιπα τρία μέλη κατέχουν προσόντα σε 

σχετικές με το θέμα ειδικότητες, όπως η 

Δικανική Ψυχιατρική, η Δικανική Ψυχολογία, 

η Ψυχιατρική, η Ψυχολογία, η 

Εγκληματολογία, η Κοινωνιολογία και η 

ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού. 

   

    (3)  Ένα από τα μέλη διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρος του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης και ένα άλλο 

από τα μέλη εκλέγεται από το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης ως αντιπρόεδρός του. 

   

    (4)  Πριν την ανάληψη των καθηκόντων 

τους, ο πρόεδρος και τα μέλη του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης δίδουν 

διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της 
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Δημοκρατίας, ότι θα εκτελούν πιστά τα 

καθήκοντά τους.». 

   

Προσθήκη  

νέων άρθρων  

14Α έως 14Μ. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 14 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 14Α 

έως 14Ν: 

  

 «Δικαίωμα 

κρατουμένων 

υποβολής 

αιτήματος για 

επ’ αδεία  

αποφυλάκιση, 

εξουσία του 

Συμβουλίου να 

εξετάζει 

αιτήματα και να 

θέτει όρους και 

περιορισμούς. 

 

14Α(1) Κρατούμενος που έχει εκτίσει το 

ήμισυ της ποινής φυλάκισής του η οποία 

υπερβαίνει τα δύο έτη ή που καταδικάστηκε 

σε ποινή ισόβιας φυλάκισης και έχει εκτίσει 

τουλάχιστον δώδεκα έτη της ποινής, 

δικαιούται να υποβάλει απευθείας στο 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης γραπτό αίτημα για 

την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία, 

για συνέχιση της έκτισης της ποινής του για 

το εναπομένον μέρος αυτής εκτός των 

Φυλακών.    

   

      (2)  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης εξετάζει, 

κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα 

Νόμο, τα αιτήματα κρατουμένων που 

υποβάλλονται σ’ αυτό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου και του άρθρου 14Β και δύναται να 

αποφασίζει την υπό όρους αποφυλάκιση 

των κρατουμένων επ’ αδεία, για συνέχιση 

της έκτισης της ποινής ή των ποινών τους 

για το εναπομένον μέρος αυτής ή αυτών 

εκτός των Φυλακών ή να απορρίπτει τα 

αιτήματα. 
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      (3)  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα 

στοιχεία που αναφέρονται στα εδάφια (1) και 

(2) του άρθρου 14Η, αποφασίζει τους όρους 

και τους περιορισμούς που υπό τις 

περιστάσεις θεωρεί σκόπιμο να θέσει για την 

αποφυλάκιση κρατουμένου επ’ αδεία και 

δύναται να θέτει ως όρο ότι ο κρατούμενος 

κατά την έκτιση ολόκληρου ή οποιουδήποτε 

μέρους του εναπομένοντος μέρους της 

ποινής εκτός των Φυλακών, θα τελεί υπό την 

επίβλεψη και εποπτεία προσώπου όπως 

αναφέρεται στην απόφαση. 

   

    (4)  Χωρίς βλάβη στην εξουσία του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης να αποφασίζει 

δυνάμει του εδαφίου (3) τους όρους και 

περιορισμούς που υπό τις περιστάσεις 

θεωρεί σκόπιμο να θέτει σε κάθε 

περίπτωση, οι εν λόγω όροι και περιορισμοί 

δύνανται, για σκοπούς μείωσης του κινδύνου 

υποτροπής του κρατουμένου, να 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων - 

   

    (α) απαγόρευση, για καθορισμένο στην 

απόφαση χρόνο, στη διαμονή, στην 

εργασία, στην επίσκεψη ή στη 

διακίνηση του κρατουμένου σε 

χώρους, τόπους, κτίρια, ή σε 

εγκαταστάσεις τους ή σε επαρχίες ή 

άλλα μέρη που προσδιορίζονται στην 

απόφαση του Συμβουλίου 
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Αποφυλάκισης, 

    

    (β) απαγόρευση επαφής του 

κρατουμένου με οποιοδήποτε τρόπο, 

για καθορισμένο στην απόφαση 

χρόνο, με συγκεκριμένο πρόσωπο ή 

πρόσωπα ή με πρόσωπα 

συγκεκριμένης ηλικίας, επαγγέλματος 

ή κατηγορίας, 

    

    (γ) τήρηση δέσμευσης που αναλήφθηκε 

από τον κρατούμενο να υποβληθεί, 

εντός καθορισμένης στην απόφαση 

προθεσμίας, σε θεραπεία για 

απεξάρτησή του από ναρκωτικά, ή για 

απεξάρτηση ή κατάχρηση αλκοόλης ή 

θεραπεία από άλλη κατάσταση  

εξάρτησής του που έκδηλα σχετίζεται 

με  τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων 

πράξεων, 

    

    (δ) ανάληψη δέσμευσης από τον 

κρατούμενο εξεύρεσης, εντός 

καθορισμένης στην απόφαση 

προθεσμίας, εργασίας ή 

απασχόλησης, ή/και 

παρακολούθησης από αυτόν 

επιμορφωτικού ή εκπαιδευτικού 

προγράμματος ή προγράμματος 

επαγγελματικής αποκατάστασης: 

    

         Νοείται ότι η τήρηση από τον 

κρατούμενο των εκάστοτε όρων ή 
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περιορισμών που θέτει το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου και του εδαφίου (3) για την 

αποφυλάκισή του επ’ αδεία όπως και 

οποιωνδήποτε πρόσθετων ή 

τροποποιηθέντων όρων ή περιορισμών 

δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 14Ε 

επιτηρείται από το κατά τα διαλαμβανόμενα 

στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου 

πρόσωπο υπό του οποίου την επίβλεψη και 

εποπτεία τελεί ο κρατούμενος, το οποίο κατά 

περιόδους ενημερώνει γραπτώς το 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης σε σχέση με την 

τήρησή τους και με την ένταξη του 

κρατουμένου στην κοινωνία. 

   

    (5)  Για τους σκοπούς υποβολής αιτήματος 

για υπό όρους αποφυλάκιση επ’ αδεία 

δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου και του άρθρου 14Β το ήμισυ της 

ποινής φυλάκισης που ο κρατούμενος 

πρέπει να έχει εκτίσει για να δικαιούται να 

υποβάλει αίτημα, είναι το ήμισυ της ποινής 

που του επέβαλε το Δικαστήριο. 

   

    (6)  Η δυνάμει του παρόντος Νόμου 

αποφυλάκιση κρατουμένων επ’ αδεία για 

συνέχιση της έκτισης της ποινής τους για το 

εναπομένον μέρος αυτής εκτός των 

Φυλακών αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της 

ποινής που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο 

ως η ποινή τυχόν να έχει μειωθεί ή 

μετατραπεί δυνάμει του Άρθρου 53.4 του 
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Συντάγματος και για τους σκοπούς των 

άρθρων 14 μέχρι και 14Ν το εναπομένον 

μέρος της ποινής φυλάκισης που  έχει να 

συνεχίσει να εκτίει κρατούμενος εκτός των 

φυλακών είναι το εναπομένον μέρος της 

ποινής που του επιβλήθηκε από το 

Δικαστήριο ως τυχόν να έχει μειωθεί ή 

μετατραπεί δυνάμει του Άρθρου 53.4 του 

Συντάγματος. 

   

 Διατάξεις σε 

σχέση με 

διαδοχικές και 

συντρέχουσες 

ποινές. 

14Β(1)  Αίτημα για επ’ αδεία αποφυλάκιση 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 14Α 

δικαιούται επίσης να υποβάλει- 

   

    (α) κρατούμενος που έχει εκτίσει 

τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη 

φυλάκισης από ποινές ισόβιας 

φυλάκισής του που τρέχουν 

διαδοχικά, 

    

    (β) κρατούμενος που έχει εκτίσει το ήμισυ 

της συνολικής διάρκειας ποινών του 

που τρέχουν διαδοχικά, άλλες από τις 

αναφερόμενες στην παράγραφο (α) ή 

που, σε περίπτωση που η  

μεγαλύτερη ποινή από ποινές του 

που τρέχουν διαδοχικά είναι η ποινή 

των ισοβίων, έχει εκτίσει τουλάχιστο 

δεκαπέντε έτη φυλάκισης, 

    

    (γ) κρατούμενος που έχει εκτίσει το ήμισυ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4203, 24/4/2009 37(I)/2009



 8 

ποινών φυλάκισής του που 

συντρέχουν ή που έχει εκτίσει το 

ήμισυ της μεγαλύτερης σε διάρκεια 

ποινής από ποινές του που 

συντρέχουν μόνο μερικώς ώστε η 

μεγαλύτερη σε διάρκεια ποινή να 

υπερκαλύπτει την άλλη ή τις άλλες 

ποινές ή που, σε περίπτωση που η εν 

λόγω μεγαλύτερη ποινή είναι η ποινή 

των ισοβίων, αυτός έχει εκτίσει 

τουλάχιστον δεκαπέντε έτη αυτής. 

    

    (2)  Κρατούμενος που έχει εκτίσει, είτε 

εντός είτε εκτός των Φυλακών ποινές του 

που τρέχουν διαδοχικά ή τη μεγαλύτερη σε 

διάρκεια ποινή από ποινές που συντρέχουν 

μόνο μερικώς και έχει να εκτίσει ακόμα 

οποιαδήποτε άλλη ή άλλες ποινές είτε αυτές 

συντρέχουν είτε όχι με άλλες, δικαιούται σε 

σχέση με κάθε ποινή ή συντρέχουσες ποινές 

να υποβάλλει αίτημα για επ’ αδεία 

αποφυλάκισή του, αφού εκτίσει το δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

απαιτούμενο μέρος της ποινής ή των ποινών 

για τις οποίες υποβάλλει το αίτημα. 

   

    (3)  Κρατούμενος που έχει εκτίσει επ’ αδεία 

εκτός των Φυλακών ποινές του που τρέχουν 

διαδοχικά ή που συντρέχουν μόνο μερικώς, 

και έχει να εκτίσει ακόμα οποιαδήποτε άλλη 

ή άλλες ποινές είτε αυτές συντρέχουν ή όχι 

με άλλες, επανέρχεται στις Φυλακές για 

έκτισή τους και σε κάθε περίπτωση που ο 
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κρατούμενος ακολούθως αποφυλακίζεται 

κατόπιν αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (2) 

και εκτίει επ’ αδεία το εναπομένον μέρος 

οποιασδήποτε ποινής ή ποινών του, 

επανέρχεται στις Φυλακές μέχρις ότου 

εκτίσει όλες τις  ποινές που έχει να εκτίσει. 

   

 Απόρριψη 

αιτημάτων 

κρατουμένων 

που δεν 

πληρούν 

προϋποθέσεις,  

εκ νέου 

αιτήματα, 

επίδοση 

αποφάσεων. 

14Γ(1) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

απορρίπτει χωρίς εξέταση επί της ουσίας, 

οποιοδήποτε αίτημα για υπό όρους 

αποφυλάκιση επ’ αδεία για το οποίο 

εξακριβώνει ότι υποβλήθηκε πριν παρέλθει ο 

απαιτούμενος για την υποβολή αιτήματος 

χρόνος κατά τα διαλαμβανόμενα στο 

παρόντα Νόμο. Κρατούμενος του οποίου 

απορρίπτεται αίτημα δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου δεν κωλύεται να υποβάλει  εκ νέου 

αίτημα προκειμένου να εξεταστεί αυτό επί 

της ουσίας σε περίπτωση που  

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος 

Νόμου για το χρόνο  υποβολής του  

αιτήματος . 

   

    (2)  Κρατούμενος του οποίου το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης  απορρίπτει αίτημα κατόπιν 

εξέτασης αυτού επί της ουσίας δε δύναται να 

υποβάλει εκ νέου αίτημα δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με 

την ίδια ή τις ίδιες ποινές, παρά μόνο αν έχει 

παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την 

ημερομηνία της απόρριψης του αιτήματος 

από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης.  Σε σχέση 

με την έκτιση της ποινής των ισοβίων ή της 
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φυλάκισης πέραν των δεκαπέντε ετών δε  

δύναται να υποβάλλεται εκ νέου αίτημα 

παρά μόνο αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 

δύο έτη από την ημερομηνία της απόρριψης 

του αιτήματος από το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης. 

   

    (3)  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης επιδίδει 

στον κρατούμενο την απόφασή του επί του 

αιτήματος που υπέβαλε, μετά δε την εν λόγω 

επίδοση η απόφαση παύει να είναι 

εμπιστευτική και επιδίδεται επίσης στο 

Διευθυντή. Σε περίπτωση απόφασης για επ’ 

αδεία αποφυλάκιση η απόφαση διαβιβάζεται 

επίσης για ενημέρωση στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

   

 Εκτέλεση από 

το Διευθυντή 

αποφάσεων  

του 

Συμβουλίου  

για επ’  

αδεία 

αποφυλάκιση. 

14Δ  Απόφαση του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης για υπό όρους αποφυλάκιση 

κρατουμένου επ’ αδεία δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποτελεί 

επαρκή εξουσιοδότηση στο Διευθυντή να 

επιτρέψει στον κρατούμενο να εξέλθει των 

Φυλακών και να συνεχίσει  να εκτίει την 

ποινή ή τις ποινές του για το εναπομένον 

μέρος αυτής ή αυτών εκτός των Φυλακών 

ενόσω τηρεί τους εκάστοτε τεθέντες από το 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης όρους και 

περιορισμούς της επ’ αδεία αποφυλάκισής 

του και ενόσω συνεχίζει να ισχύει η άδεια για 

αποφυλάκιση και έκτιση του εναπομένοντος 

μέρους της ποινής ή ποινών του εκτός των 

Φυλακών, ο δε Διευθυντής εκτελεί άμεσα την 
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επιδοθείσα σ’ αυτόν απόφαση του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης. 

   

 Τροποποίηση 

όρων, και 

περιορισμών, 

υποχρέωση  

σε 

συμμόρφωση. 

14Ε(1)  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης   

δύναται οποτεδήποτε για εύλογους λόγους 

με νεότερη απόφαση του, είτε κατόπιν 

αιτήματος του κατάδικου είτε αυτεπάγγελτα ή 

κατόπιν γραπτής ενημέρωσης δυνάμει του 

εδαφίου (4) του άρθρου 14Α από το 

πρόσωπο υπό του οποίου  την επίβλεψη και 

εποπτεία τελεί ο κρατούμενος, να ακυρώσει 

ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή 

περιορισμό τέθηκε με απόφασή του για επ’ 

αδεία αποφυλάκιση δυνάμει του παρόντος 

Νόμου ή να θέσει πρόσθετους όρους ή 

περιορισμούς και σε τέτοια περίπτωση 

ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή και τον 

κατάδικο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση 

αυτού, για την εν λόγω απόφασή του: 

   

       Νοείται ότι το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

δύναται δυνάμει του παρόντος εδαφίου να 

ακυρώσει τυχόν όρο που έθεσε για επίβλεψη 

ή εποπτεία του κρατουμένου δυνάμει του 

εδαφίου (3) του άρθρου 14Α, ή να μειώσει ή 

αυξήσει την περίοδο επίβλεψης ή εποπτείας 

ή να θέσει ως όρο,  αν δεν το είχε ήδη  

πράξει, ότι κατά την έκτιση του 

εναπομείναντος μέρους της ποινής του 

κρατουμένου εκτός των Φυλακών ή 

οποιοδήποτε μέρος αυτού, ο κρατούμενος 

θα τελεί υπό επίβλεψη και εποπτεία κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο υπό αναφορά εδάφιο: 
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        Νοείται περαιτέρω ότι αυστηρότεροι ή 

πρόσθετοι όροι ή περιορισμοί δύνανται να 

τεθούν μόνο αφού το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης δώσει ευκαιρία στον κατάδικο 

να ακουστεί σχετικά και στην περίπτωση 

αυτή εφαρμόζονται οι περί προφορικών 

συνεντεύξεων διατάξεις του άρθρου 14Θ.  

   

    (2)  Κατάδικος που εκτίει το εναπομένον 

μέρος ποινής φυλάκισής του εκτός των 

Φυλακών κατόπιν απόφασης του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, οφείλει να  

συμμορφώνεται με τους εκάστοτε όρους και 

περιορισμούς της επ’ αδεία αποφυλάκισής 

του. 

   

 Ανάκληση 

απόφασης του 

Συμβουλίου, 

αυτόματη άρση 

της ισχύος 

άδειας 

αποφυλάκισης, 

κλήση στον 

κρατούμενο να 

επανέλθει στις 

Φυλακές. 

14ΣΤ(1) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

δύναται οποτεδήποτε με δεόντως 

αιτιολογημένη απόφασή του την οποία 

επιδίδει στο Διευθυντή, να ανακαλέσει 

προηγούμενη απόφασή του για υπό όρους 

αποφυλάκιση καταδίκου επ’ αδεία σε 

περίπτωση που ικανοποιείται, αφού δώσει 

στον κατάδικο ευκαιρία να ακουστεί σχετικά, 

ότι αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί με 

οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ όρο ή 

περιορισμό που τέθηκε από το Συμβούλιο 

γα την εν λόγω αποφυλάκιση:   

   

       Νοείται ότι για το δικαίωμα του κατάδικου 

να ακουστεί, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, 
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εφαρμόζονται οι περί προφορικών 

συνεντεύξεων διατάξεις του άρθρου 14Θ. 

   

       (2)  Σε περίπτωση ανάκλησης δυνάμει 

του εδαφίου (1) παύει να ισχύει η σχετική 

απόφαση και άδεια για αποφυλάκιση και 

έκτιση του εναπομένοντος μέρους  της 

ποινής του κρατουμένου εκτός των 

Φυλακών και ο Διευθυντής επιδίδει την 

απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης 

στον κατάδικο στην τελευταία γνωστή 

διεύθυνση αυτού καλώντας τον να επανέλθει 

για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του 

στις Φυλακές. 

   

     (3)  Κάθε απόφαση του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης για επ’ αδεία αποφυλάκιση 

κρατουμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου 

και έκτιση του εναπομένοντος μέρους της 

ποινής του εκτός των Φυλακών παύει 

αυτόματα να ισχύει σε περίπτωση που ο 

κρατούμενος διαπράττει οποιοδήποτε νέο 

αδίκημα για το οποίο καταδικάζεται  σε 

ποινή φυλάκισης ενόσω εκτίει το 

εναπομένον μέρος της ποινής του εκτός των 

Φυλακών. 

   

     (4)  Σε περίπτωση που απόφαση και άδεια 

για αποφυλάκιση και έκτιση του 

εναπομένοντος μέρους της ποινής ή ποινών 

κρατουμένου εκτός των Φυλακών παύει 

αυτόματα να ισχύει δυνάμει του εδαφίου (3), 

ο Διευθυντής επιδίδει κλήση στον κατάδικο 
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στη τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, να 

επανέλθει για τη συνέχιση της έκτισης της 

ποινής ή ποινών του στις Φυλακές. 

   

     (5)  Κατάδικος που μετά την έκτιση ποινής 

ή ποινών του επ’ αδεία δεν επανέρχεται στις 

Φυλακές για να εκτίσει άλλη  ποινή ή ποινές 

του ή  για τον οποίο παύει να ισχύει άδεια 

κατόπιν ανάκλησης κατά τα διαλαμβανόμενα 

στο εδάφιο (1) ή αυτόματα κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) και που ενώ  

καλείται από το Διευθυντή να επανέλθει στις 

Φυλακές δεν το πράττει, θεωρείται ότι 

απουσιάζει από τις φυλακές χωρίς νόμιμη 

εξουσιοδότηση και θεωρείται δραπέτης από 

νόμιμη κράτηση, υπόκειται δε σε σύλληψη 

και εφόσον συλληφθεί οδηγείται στις 

Φυλακές χωρίς έκδοση νέου εντάλματος 

σύλληψης. 

   

 Συνέχιση της 

έκτισης της 

ποινής στις 

Φυλακές μετά 

που παύει να 

ισχύει η επ’ 

αδεία 

αποφυλάκιση. 

14Ζ(1) Η περίοδος από την ημερομηνία που 

κρατούμενος αρχίζει να εκτίει το εναπομένον 

μέρος της  ποινής ή των ποινών του εκτός 

των Φυλακών επ’ αδεία, μέχρι την 

ημερομηνία που τυχόν παύει να είναι σε ισχύ 

η επ’ αδεία αποφυλάκισή του είτε κατόπιν 

ανάκλησης είτε αυτόματα δυνάμει του 

άρθρου 14ΣΤ, υπολογίζεται στο χρόνο 

έκτισης της εν λόγω ποινής ή ποινών. 

   

       (2) Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, κρατούμενος που 

επανέρχεται και συνεχίζει την έκτιση της 
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ποινής ή των ποινών του στις Φυλακές μετά 

από ανάκληση της επ’ αδεία αποφυλάκισής 

του από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης ή μετά 

που παύει αυτόματα να ισχύει αυτή δυνάμει 

του άρθρου 14ΣΤ, δεν κωλύεται από του να 

υποβάλει ακολούθως εκ νέου αίτημα δυνάμει 

του παρόντος Νόμου για επ’ αδεία 

αποφυλάκισή του σε σχέση με την ίδια ή 

ίδιες ποινές, ή σε σχέση με άλλη ποινή που 

έχει να εκτίσει, περιλαμβανομένης εκείνης 

που δυνατόν να του επιβλήθηκε για αδίκημα 

που διέπραξε ενόσω βρισκόταν επ ’αδεία 

εκτός των Φυλακών: 

   

       Νοείται ότι δεν δύναται να υποβληθεί εκ 

νέου αίτημα για επ’ αδεία αποφυλάκιση 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου παρά μόνο 

αν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από 

την ημερομηνία που ο κρατούμενος 

επανέρχεται στις φυλακές και σε περίπτωση 

που υποβάλλεται προτού παρέλθει ο εν 

λόγω χρόνος το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

το  απορρίπτει χωρίς εξέταση επί της 

ουσίας. 

   

      (3)  Κρατούμενος που εμπίπτει στις 

διατάξεις του άρθρου 12 και επανέρχεται και 

συνεχίζει την έκτιση της  ποινής ή των 

ποινών του στις Φυλακές μετά από 

ανάκληση απόφασης του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης ή μετά που παύει αυτόματα 

να ισχύει αυτή δυνάμει του άρθρου 14ΣΤ, 

δεν δικαιούται στα δυνάμει του εν λόγω 
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άρθρου ωφελήματα παρά μόνο μετά από 

παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία 

που επανέρχεται στις Φυλακές και 

νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια αυτού 

επιδεικνύει εργατικότητα και καλή διαγωγή. 

   

 Εξέταση 

αιτημάτων για 

επ’ αδεία 

αποφυλάκιση. 

14Η(1)  Για τη λήψη απόφασης σε αίτημα 

κρατουμένου για την υπό όρους 

αποφυλάκισή του επ’ αδεία και για τους 

όρους και περιορισμούς που είναι σκόπιμο 

να τεθούν, το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

εξετάζει, λαμβάνει δεόντως υπόψη, και 

συνεκτιμά σε κάθε περίπτωση τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

   

    (α) Το βαθμό επικινδυνότητας του 

κρατουμένου και τις πιθανότητες 

υποτροπής του. 

    

    (β) τη διασφάλιση της προστασίας της 

κοινωνίας διά της πρόληψης 

αδικημάτων όπως εκείνα για τα οποία 

ο κρατούμενος εκτίει την ποινή ή 

ανάλογα με την περίπτωση, τις 

συντρέχουσες ή διαδοχικές ποινές 

των οποίων το εναπομένον μέρος 

επιζητεί με το αίτημα του να εκτίσει 

εκτός των Φυλακών. 

    

    (γ) τυχόν προσωπικές, οικογενειακές ή 

και άλλες συνθήκες που δυνατόν να 

συνηγορούν σε υπό όρους 

αποφυλάκιση του κρατουμένου επ’ 
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αδεία, χωρίς αυτό να αντιστρατεύεται 

την προστασία της κοινωνίας: 

    

            Νοείται ότι ο παράγοντας της 

διασφάλισης της προστασίας της κοινωνίας 

διά της πρόληψης αδικημάτων, έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα αναφορικά με αιτήματα 

κρατουμένων που εκτίουν ποινή ή ποινές 

ισόβιας φυλάκισης ή πολυετείς ποινές 

φυλάκισης για τη διάπραξη αδικημάτων με 

την άσκηση βίας. 

   

    (2)  Προκειμένου να συνεκτιμήσει τους 

παράγοντες που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1), το Συμβούλιο Αποφυλάκισης εξετάζει σε 

κάθε περίπτωση κρατουμένου, μεταξύ 

άλλων τα ακόλουθα: 

   

    (α) Το είδος του αδικήματος για το οποίο 

ο κρατούμενος εκτίει την ποινή 

φυλάκισης  της οποίας το εναπομένον 

μέρος επιζητεί με το αίτημά του να 

εκτίσει εκτός των Φυλακών. 

    

    (β) την ποινή της οποίας το εναπομένον 

μέρος ο κρατούμενος επιζητεί με το 

αίτημά του να εκτίσει εκτός των 

Φυλακών. 

    

    (γ) σε περίπτωση που το αίτημα του 

κρατουμένου αφορά έκτιση εκτός των 

Φυλακών του εναπομένοντος μέρους 

ποινών οι οποίες συντρέχουν ή 
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τρέχουν διαδοχικά, εξετάζεται επίσης 

το είδος όλων των αδικημάτων για τα 

οποία επιβλήθηκαν οι συντρέχουσες 

ή διαδοχικές ποινές, όπως και όλες οι 

ποινές που επιβλήθηκαν για τα εν 

λόγω αδικήματα. 

    

    (δ) τα γραπτά σχόλια του Δικαστηρίου 

κατά την επιβολή της ποινής ή των 

ποινών που αναφέρονται στη 

παραγράφους (β) και (γ). 

    

    (ε) το ποινικό μητρώο του κρατουμένου. 

    

   (στ) τις προηγούμενες ευκαιρίες που 

τυχόν δόθηκαν στον κρατούμενο από 

Δικαστήριο και ή τη διεύθυνση των 

Φυλακών για αποτροπή υποτροπής 

του. 

    

    (ζ) τις προθέσεις και τα σχέδια του 

κρατουμένου για επιτυχή και 

νομοταγή ένταξή του στη κοινωνία. 

    

    (η) κατά πόσο ο κρατούμενος έχει 

καταβάλει θετικές και πετυχημένες 

προσπάθειες για λύση του 

προβλήματος ή των προβλημάτων 

που τον οδήγησαν στη διάπραξη του 

αδικήματος ή αδικημάτων που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) 

και (γ). 
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    (θ) τη συμπεριφορά του κρατουμένου 

προς το προσωπικό των Φυλακών 

και  την αντιμετώπισή του στο θέμα 

τήρησης των πειθαρχικών κανόνων 

των Φυλακών. 

    

  (ι) κατά πόσο κρίνεται επί του παρόντος 

αναγκαία η κράτηση του κρατουμένου 

στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των 

Φυλακών. 

    

  (ια) κατά πόσο ο κρατούμενος έχει 

έμπρακτα μετανοήσει για την 

εγκληματική του συμπεριφορά και 

κατά πόσο έχει συνειδητοποιήσει τις 

συνέπειες της εγκληματικής του 

συμπεριφοράς για το θύμα ή τα 

θύματα και τους συγγενείς τους. 

    

  (ιβ) κατά πόσο ο κρατούμενος έχει 

επίγνωση των δικών του 

προβλημάτων ή και αντιλήψεων που 

οδήγησαν στη διάπραξη του 

αδικήματος ή αδικημάτων που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) 

και (γ) και κατά πόσο έχει έμπρακτα 

συμβάλει στη σημαντική μείωση του 

κινδύνου  επανάληψής τους. 

    

  (ιγ) την έκθεση του δικανικού ψυχίατρου 

των Φυλακών, ιδίως όπου υπάρχει 

ιστορικό σοβαρών ψυχολογικών 

προβλημάτων. 
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  (ιδ) τη συμπεριφορά του κρατουμένου 

όταν τυχόν τοποθετήθηκε από τη 

διεύθυνση των Φυλακών σε θέση 

εμπιστοσύνης. 

    

  (ιε) τις τυχόν βάσιμες πληροφορίες από 

τη διεύθυνση των Φυλακών ή την 

Αστυνομία που δημιουργούν εύλογη 

υπόνοια ότι με την επ’ αδεία 

αποφυλάκισή του ο κρατούμενος 

σχεδιάζει κακόβουλες πράξεις 

εναντίον του θύματος ή της 

οικογένειας ή φίλων του θύματος. 

    

  (ιστ) την όλη συμπεριφορά του 

κρατουμένου κατά την περίοδο που 

προηγουμένως είχε εκτίσει μέρος της 

ποινής ή των ποινών του ή μέρος 

άλλης ποινής ή ποινών εκτός των 

Φυλακών δυνάμει απόφασης του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης για επ’ 

αδεία αποφυλάκισή του.    

    

  (ιζ) το δείκτη επικινδυνότητας του 

κρατουμένου. 

    

 Εξασφάλιση 

πληροφοριών, 

συνεντεύξεις 

κρατουμένων. 

14Θ (1) Για τους σκοπούς του άρθρου 14Η, 

το Συμβούλιο Αποφυλάκισης έχει εξουσία 

και καθήκον, σε κάθε περίπτωση 

κρατουμένου- 

   

    (α) να εξασφαλίζει όλο το αναγκαίο 
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γραπτό πληροφοριακό υλικό τόσο 

από τη διεύθυνση των Φυλακών όσο 

και από άλλες υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένων εκθέσεων από τις 

πιο κάτω υπηρεσίες με εισηγήσεις 

τους προς το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης- 

    

   (i) τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

     

   (ii) την Αστυνομία, 

     

   (iii) τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας, 

     

   (iv) τη διεύθυνση των Φυλακών, 

     

   (β) να καλεί τον κρατούμενο σε 

προφορική συνέντευξη και- 

    

   (i) να ακούει τον κρατούμενο και 

τους τυχόν δικούς του ειδικούς, 

μάρτυρες και δικηγόρους, 

     

   (ii) να αποδέχεται και να εξετάζει 

οποιοδήποτε γραπτό 

πληροφοριακό υλικό και στοιχεία 

που δυνατόν να υποβάλει ο 

κρατούμενος για στήριξη των 

δικών του θέσεων, 
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   (iii) να επιτρέπει στον κρατούμενο ή 

και το δικηγόρο του να επιθεωρεί 

πριν την προφορική συνέντευξη 

οποιοδήποτε γραπτό 

πληροφοριακό υλικό που έχει 

εξασφαλίσει το Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης σε σχέση με το 

αίτημά του, και όπου το ζητά ο 

κρατούμενος, να θέτει στη 

διάθεσή του κατά τη συνέντευξη, 

για υποβολή ερωτήσεων από 

τον ίδιο ή τον δικηγόρο του, τα 

άτομα από τα οποία έχει 

εξασφαλιστεί το υλικό. 

     

     (2)  Για τις συνεντεύξεις κρατουμένων 

τηρούνται πρακτικά τα οποία αφού 

εγκριθούν από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, 

επικυρώνονται από αυτό και υπογράφονται 

από τον πρόεδρό του. 

   

 Αποφάσεις  

και συνεδρίες 

του 

Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης. 

14Ι(1)  Αποφάσεις του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 

και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 

ψήφος του προέδρου.  Για τον υπολογισμό 

της πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη τα 

παρόντα μέλη. 

   

       (2)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης είναι γραπτές και 

αιτιολογημένες και σε περίπτωση απόφασης 
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για επ’ αδεία αποφυλάκιση κρατουμένου 

αυτή περιλαμβάνει:    

   

     (α) τους όρους και περιορισμούς που το 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης θέτει για 

την αποφυλάκιση, 

    

     (β) τη δυνατότητα του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης να τους ακυρώνει ή 

τροποποιεί ή να θέτει πρόσθετους 

όρους ή και περιορισμούς,  

    

     (γ) τη δυνατότητα του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης να ανακαλέσει την 

απόφαση σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τους όρους και 

περιορισμούς και ότι σε τέτοια 

περίπτωση ο κατάδικος υποχρεούται 

να επανέλθει στις φυλακές κατόπιν 

κλήσης του Διευθυντή, και 

    

     (δ) την υποχρέωση του κατάδικου να 

επανέλθει στις φυλακές κατόπιν 

κλήσης του Διευθυντή σε περίπτωση 

που διαπράττει νέο αδίκημα και 

καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης γι’ 

αυτό ή σε περίπτωση που έχει να 

εκτίσει και άλλη ποινή στις Φυλακές. 

   

      (3)  Σε σχέση με τις συνεδρίες του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης εφαρμόζονται οι 

πιο κάτω διατάξεις: 
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     (α) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης τηρούνται πρακτικά, 

τα οποία αφού εγκριθούν από το 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης, 

υπογράφονται από τον πρόεδρό του. 

    

     (β) Οι συνεδρίες συγκαλούνται από το 

πρόεδρο του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης, ο οποίος καθορίζει τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

προεδρεύει των συνεδριάσεων και 

καθοδηγεί τις εργασίες του. 

    

     (γ) Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκεται 

η πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του Συμβουλίου Αποφυλάκισης.   

    

     (δ) Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 

αντικαθιστά τον πρόεδρο και ασκεί 

όλες τις εξουσίες αυτού σε περίπτωση 

κωλύματός του. 

    

     (4)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης δυνάμει του παρόντος Νόμου 

δύνανται να προσβληθούν από τον 

κρατούμενο στο Ανώτατο Δικαστήριο με 

προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος. 

   

 Παύση, 

παραίτηση 

κ.λπ. των 

μελών του 

14Κ(1)  Κανένα μέλος του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης δεν δύναται να παυθεί πριν 

από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την 

οποία έχει διοριστεί, παρά μόνο από το 
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Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης. 

Υπουργικό Συμβούλιο και μόνο για 

οποιονδήποτε από τους πιο κάτω ειδικούς 

λόγους: 

   

     (α) Πνευματική ή σωματική ανικανότητα ή 

αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη 

ασθένεια που καθιστά το μέλος του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης ανίκανο 

να εκπληρώσει επαρκώς τα 

καθήκοντά του για το υπόλοιπο της 

θητείας του ή μη συμμετοχή του στις 

εργασίες του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης για μακρά χρονική 

περίοδο λόγω ασθενείας. 

    

     (β) συστηματική απουσία ή αμέλεια κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

    

     (2)  Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης παύει να είναι μέλος αυτού, 

αν υποβάλει γραπτώς προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο την παραίτησή του, η οποία δεν 

υπόκειται σε ανάκληση και επενεργεί 

αμέσως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

   

     (3)  Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης 

του προέδρου του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης δυνάμει των εδαφίων (1) και 

(2), το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει 

άμεσα σε διορισμό άλλου προσώπου ως 

προέδρου του Συμβουλίου Αποφυλάκισης 

για την εναπομείνασα θητεία αυτού. 
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     (4)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

παρατείνει τη θητεία των μελών του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης μέχρι τρεις 

μήνες μόνο σε περίπτωση που αυτό κρίνεται 

αναγκαίο για την ολοκλήρωση διαδικασιών 

που άρχισαν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

   

     (5)  Στα μέλη του Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης καταβάλλεται αποζημίωση 

όπως αυτή καθορίζεται κατά καιρούς από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.   

   

 Απασχόληση 

προσωπικού 

του 

Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης. 

14Λ(1) Το Συμβούλιο απασχολεί δικό του 

προσωπικό, το οποίο  περιλαμβάνεται στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό κάτω από το 

Κεφάλαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως. 

   

         (2) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

δύναται να μισθώνει τις υπηρεσίες ειδικών 

που κρίνονται αναγκαίες για εκτέλεση των, 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθηκόντων 

και εξουσιών του. 

   

 Ετήσιες 

εκθέσεις του 

Συμβουλίου 

Αποφυλάκισης. 

14Μ(1).  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Υπουργικό 

Συμβούλιο για τις δραστηριότητές του 

δυνάμει του παρόντος Νόμου,  με 

παρατηρήσεις και εισηγήσεις, χωρίς 

οποιαδήποτε αναφορά σε ονόματα 

κρατουμένων ή δεδομένα από τα οποία 

εύλογα μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά 
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τους. 

   

   (2)  Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 

κοινοποιεί την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, το Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό 

Αστυνομίας. 

   

 Πεδίον 

εφαρμογής 

των διατάξεων 

των άρθρων 

14 έως και 

14Μ. 

…(Ι) του 2009. 

14Ν.  Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως και 

14Μ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και 

για κρατουμένους που εκτίουν ήδη ποινή 

φυλάκισης κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του περί Φυλακών (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2009.». 
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