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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3143 της 18ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1997 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Αριθμός 121 
Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 1997 εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 28 των περί Φυλακών Νόμων και κατατεθέντες στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που. Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων 
του 1989 μέχρι 1992. 

Ο ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 28 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από 

το άρθρο 28 του περί Φυλακών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανόνι- 62(ΐ) του 19% 
σμούς. 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Φυλακών (Γενικοί) 
Κανονισμοί του 1997. 

2. Στους Κανονισμούς αυτούς— 
"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή Φυλακών και περιλαμβάνει το 

λειτουργό που τον αναπληρώνει· 
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

(1245) 

12(1) του 1997. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Εςμηνεία. 



ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 
Γενικές 
διατάξεις. 

Υποχρεώσεις 
και περιο
ρισμοί των 
κρατουμένων. 

Σχέσεις 
προσωπικού 
και 
κρατουμένων. 

Συμπεριφορά 
προσωπικού. 

Σκοπός της 
μεταχείρισης 
των κρατου
μένων. 

Πειθαρχία 
και τάξη. 

Ομαδικές 
τιμωρίες. 

Σωματική 
τιμωρία. 

Σωματικοί 
περιορισμοί. 

Πειθαρχική 
εξουσία 
κρατουμένων. 

3.—(1) Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται με αμεροληψία και χωρίς 
οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε κρατουμένου. 

(2) Η μεταχείριση των κρατουμένων πρέπει να μην είναι ταπεινωτική και 
να γίνεται με τρόπο ώστε να απαμβλΰνονται οι δυσμενείς συνέπειες της 
στέρησης της ελευθερίας. 

4. Οι κρατούμενοι δέν έχουν άλλες υποχρεώσεις ούτε υπόκεινται σε 
άλλους περιορισμούς εκτός απ'αυτούς που προβλέπονται ρητά στους 
νόμους, τους κανονισμούς και τις οδηγίες ή διαταγές που εκδίδονται από το 
Διευθυντή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του. 

5. Μεταξύ των κρατουμένων και του προσωπικού των Φυλακών πρέπει να 
δημιουργείται κλίμα κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ οι κρατού
μενοι πρέπει να υποβοηθούνται να επιλύουν τα άμεσα προσωπικά τους 
προβλήματα. 

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη του προσωπικού των 
Φυλακών οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να δίνει στους 
κρατουμένους, το καλό παράδειγμα, να δημιουργούν ευνοϊκή επίδραση σε 
αυτούς και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους. 

7. Η μεταχείριση των κρατουμένων πρέπει, στο μέτρο που η διάρκεια της 
ποινής το επιτρέπει, εκτός από την ασφαλή κράτηση τους, να αποβλέπει στην 
αγωγή, στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης τους, και στην ενθάρρυνση 
εκείνων των διαθέσεων και των ικανοτήτων τους που θα τους βοηθήσουν να 
επιστρέψουν στην κοινωνία όσο γίνεται πιο υπεύθυνα και αυτοσυντήρητα 
άτομα. 

8. Η πειθαρχία και η τάξη τηρούνται με αποφασιστικότητα, αποφεύγονται 
όμως περιορισμοί που δεν είναι αναγκαίοι για την ασφαλή κράτηση και την 
τήρηση της πειθαρχίας και της τάξης στις Φυλακές. 

9. Οι ομαδικές τιμωρίες απαγορεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις 
ομαδικής ανυπακοής, ανταρσίας ή σύρραξης ή ομαδικής παραβίασης των 
κανόνων λειτουργίας των Φυλακών. 

10. Η σωματική τιμωρία, η τιμωρία με τοποθέτηση κρατουμένου σε 
σκοτεινό κελί και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία 
απαγορεύονται εντελώς ως τιμωρίες για πειθαρχικά παραπτώματα. 

11. Χειροπέδες, μανδύες ακινητοποίησης και άλλοι σωματικοί περιορισμοί 
ουδέποτε χρησιμοποιούνται, παρά μόνο υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

(α) Για την πρόληψη αποδράσεως κατά τη μεταφορά κρατουμένου. 
(β) Για λόγους υγείας κατόπιν οδηγιών του ιατρικού λειτουργού. 
(γ) Για να εμποδιστεί οποιοσδήποτε κρατούμενος να αυτοτραυματιστεί ή 

να τραυματίσει άλλους ή να προξενήσει ζημιά σε περιουσία. 
12. Σε κανέναν κρατούμενο δεν παρέχεται το δικαίωμα άσκησης οποιασδή

ποτε πειθαρχικής εξουσίας σε άλλους κρατουμένους. Ο κανόνας αυτός δεν 
εμποδίζει την κανονική λειτουργία συστημάτων με βάση την αρχή της αυτο
διοίκησης, σύμφωνα με την οποία κοινωνικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, 
αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες ή ευθύνες ανατίθενται, υπό την επίβλεψη 
και την εποπτεία λειτουργών της Φυλακής, σε κρατουμένους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
13. Κανένας δεν εισάγεται στις Φυλακές ως κρατούμενος παρά μόνο 

κατόπιν δικαστικού εντάλματος ή άλλης νόμιμης εξουσιοδότησης. 

14.—(1) Κάθε κρατούμενος ο οποίος εισάγεται στις Φυλακές υποβάλλεται 
σε ατομική έρευνα και σε έρευνα των αποσκευών του. Η έρευνα γίνεται με 
σκοπό την ανακάλυψη τυχόν αντικειμένων που έχουν αποκρυφθεί ή ουσιών 
των οποίων η κατοχή από τον κρατούμενο μέσα στις Φυλακές απαγορεύεται. 

(2) Η έρευνα διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο από λειτουργό του ίδιου φύλου 
με τον κρατούμενο. 

(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, απαγορεύεται η απογύμνωση κρατου
μένου τη παρουσία άλλου κρατουμένου. 

15. Για κάθε κρατούμενο που εισάγεται στις Φυλακές τηρείται γενικό 
μητρώο με αριθμημένες σελίδες, στο οποίο καταχωρούνται— 

(α) Τα προσωπικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τόυ κρατουμένου. 
(β) Τα στοιχεία αναφορικά με την οικογενειακή του κατάσταση. 
(γ) Τα στοιχεία αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε, 

καθώς και η σχετική δικαστική απόφαση, 
(δ) Η ημερομηνία και η ώρα της εισδοχής καθώς και η ημερομηνία της 

απόλυσης. 
16.—(1) Για κάθε κρατούμενο τηρείται προσωπικός φάκελος, ο οποίος 

περιέχει, μεταξύ άλλων, τα προσωπικά του στοιχεία και χαρακτηριστικά, 
γενικές πληροφορίες για τον τόπο γέννησης και τον τόπο της τελευταίας 
διαμονής του, στοιχεία αναφορικά με την οικογενειακή του κατάσταση, τα 
δικαιολογητικά έγγραφα της κράτησης του, αντίγραφο των πρακτικών που 
αφορούν την απόφαση του δικαστηρίου, εκθέσεις της αστυνομίας και οποια
δήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία αφορούν τον κρατούμενο. 

(2) Στον προσωπικό φάκελο του κάθε κρατουμένου καταχωρούνται επίσης 
η ημερομηνία λήξης της ποινής και η συντομότερη πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης. 

(3) Στον κρατούμενο κοινοποιείται μόνο η ημερομηνία λήξης της ποινής, 
όπως αυτή του επιβλήθηκε από το δικαστήριο. 

(4) Ο Διευθυντής φροντίζει για τη διασφάλιση της αυστηρής τήρησης του 
Κανονισμού αυτού. 

17. Για κάθε κρατούμενο ανοίγεται ατομικός λογαριασμός στον οποίο 
κατατίθενται τα χρήματα που φέρει μαζί του κατά την εισαγωγή του στις 
Φυλακές, οποιαδήποτε εμβάσματα συγγενών του, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο προϊόν της εργασίας του κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του, εκτός 
από το επίδομα φιλοπονίας για το οποίο τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός. 

18. Κάθε κρατούμενος φωτογραφίζεται και η φωτογραφία του καταχω
ρείται στον προσωπικό του φάκελο. Κανένα αντίγραφο της φωτογραφίας 
αυτής δε δίδεται σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή. 

19. Κάθε κρατούμενος υποβάλλεται στις αναγκαίες ιατρικές και άλλες 
εξετάσεις για τη διαπίστωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας και 
κυρίως για τη διάγνωση ενδεχόμενης φυσικής ή ψυχικής ασθένειας με σκοπό 
την παροχή σε αυτόν της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και τον 
καθορισμό του τρόπου μεταχείρισης του. 

Ένταλμα για 
την παραλαβή 
κρατουμένου. 

Έρευνα 
κατά την 
εισαγωγή 
κρατουμένου 
στη φυλακή. 

Μητρώο 
κρατουμένου. 

Προσωπικός 
φάκελος 
κρατουμένου. 

Ατομικός 
λογαριασμός 
κρατουμένου. 

Φωτογράφιση 
κρατουμένου. 

Ιατρική 
εξέταση 
κρατουμένου. 
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Ιστορικό 
κρατουμένου. 

Κοινωνικο
οικονομική 
κατάσταση. 

Ικανότητες και 
ενδιαφέροντα 
κρατουμένου. 
Ενημέρωση 
κρατουμένων. 

Πτέρυγα 
υποδοχής 
νέων κρατου
μένων. 

Νόμιμη 
κράτηση. 

20. Για κάθε κρατούμενο γίνεται διερεύνηση του ιστορικού του για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον είναι άτομο εξαρτημένο από τοξικές ή άλλες ουσίες, 
ή άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, ή άτομο με οποιεσδήποτε άλλες 
ειδικές ανάγκες και προβλήματα, με σκοπό την παροχή σε αυτόν της 
αναγκαίας ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης, καθώς και την προστασία 
των άλλων κρατουμένων. 

21. Για κάθε κρατούμενο γίνεται διερεύνηση της κοινωνικοοικονομικής 
του κατάστασης με σκοπό την παροχή σε αυτόν βοήθειας για την αντιμετώ
πιση, στο μέτρο του δυνατού, των οποιωνδήποτε προσωπικών, οικογε
νειακών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων δημιουργεί η φυλάκιση του. 

22. Για κάθε κρατούμενο γίνεται διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων 
και ενδιαφερόντων του με σκοπό την κατάταξη του στην κατάλληλη εργασία. 

23.—(1) Κάθε κρατούμενος που εισάγεται στις Φυλακές ενημερώνεται 
γραπτώς από τον αρμόδιο λειτουργό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του, καθώς και για τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της 
φυλακής. 

(2) Οι αναλφάβητοι κρατούμενοι ενημερώνονται προφορικά και οι αλλο
δαποί κρατούμενοι σε γλώσσα κατανοητή σε αυτούς, αν αυτό είναι δυνατό. 

(3) Κάθε κρατούμενος που εισάγεται στις Φυλακές έχει το δικαίωμα να 
ειδοποιεί αμέσως την οικογένεια του για τη φυλάκιση του. 

24. Κάθε κρατούμενος που εισάγεται στη Φυλακή και μέχρις ότου— 
(α) Ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του· 
(β) ενημερωθεί ο ατομικός του φάκελος· και 
(γ) εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τη ζωή της φυλακής, 

κρατείται, αν το επιτρέπουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι διαθέσιμες διευ
κολύνσεις, σε ξεχωριστή πτέρυγα υποδοχής νέων κρατουμένων. Η περίοδος 
κράτησης του στην πτέρυγα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι μία 
μέρες, εκτός αν ο Διευθυντής για ειδικούς λόγους παρατείνει την κράτηση του 
για άλλες επτά μέρες. 

Στην πτέρυγα υποδοχής νέων καταδίκων δεν εντάσσονται— 
(α) Κρατούμενοι οι οποίοι έχουν εκτίσει προηγουμένως ποινή φυλά

κισης, 
(β) Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά. την κρίση του Διευθυντή, δεν ενδεί

κνυται να κρατηθούν στην πτέρυγα αυτή. 
25. Κάθε κρατούμενος μετά την εισαγωγή του στις Φυλακές βρίσκεται υπό 

τη νόμιμη κράτηση του Διευθυντή. Θεωρείται επίσης ότι βρίσκεται κάτω υπό 
τη νόμιμη κράτηση του Διευθυντή και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
κρατούμενος μεταφέρεται ή βρίσκεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των 
Φυλακών, είτε κατόπιν άδειας του Διευθυντή, είτε κατόπιν οποιασδήποτε 
άλλης νόμιμης εξουσιοδότησης. 

Χρήματα, 
τιμαλφή 
και άλλα 
προσωπικά 
αντικείμενα. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
26.—(1) Χρήματα, τιμαλφή, είδη ρουχισμού ή άλλα προσωπικά αντικεί

μενα τα οποία ανήκουν σε νεοεισαγόμενο κρατούμενο και τα οποία αυτός δε 
δικαιούται να έχει στην κατοχή του μέσα στη φυλακή, παραδίδονται σε ειδικά 
εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή λειτουργό για φύλαξη. 



1249 Κ.Δ.Π. 121/97 

(2) Ο εξουσιοδοτημένος αυτός λειτουργός— 
(α) Καταθέτει τα χρήματα που του παραδίδονται σε προσωπικό λογα

ριασμό του κρατουμένου και εκδίδει σχετική απόδειξη. 
(β) Καταγράφει οποιαδήποτε τιμαλφή, ή άλλα προσωπικά αντικείμενα ή 

έγγραφα που έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία και που του παραδίδονται 
για φύλαξη, στο Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων Κρατουμένων. Η 
σχετική σελίδα του μητρώου υπογράφεται τόσο από το λειτουργό όσο 
και από τον κρατούμενο. 

(γ) Καταγράφει σε ειδικό έντυπο κατά τρόπο γενικό τις ποσότητες 
διάφορων άλλων προσωπικών αντικειμένων, όπως είναι ο ρουχισμός 
και η υπόδηση, που του παραδίδονται για φύλαξη. Το έντυπο αυτό 
υπογράφεται τόσο από το λειτουργό όσο και από τον κρατούμενο. 

(3) Κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγκριση του Διευ
θυντή, να αποσύρει και να διαθέτει για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό τα 
χρήματα, τα τιμαλφή, ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά αντικείμενα ή έγγραφα 
παρέδωσε στον αρμόδιο λειτουργό για φύλαξη. Κατά την απόσυρση τους, ο 
κρατούμενος υπογράφει το ανάλογο έντυπο ή μητρώο. 

27.—(1) Κάθε κρατούμενος δικαιούται να έχει στην κατοχή του λογικό 
αριθμό ειδών ατομικής ένδυσης και υπόδησης, επιτρεπόμενων κλινοσκεπα
σμάτων, πετσετών και ειδών ατομικής υγιεινής. 

(2) Κάθε κρατούμενος δικαιούται, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή, να 
φέρει μαζί του ρολόι χεριού και καδένα λαιμού με σταυρό ή άλλο θρησκευτικό 
έμβλημα. Οι έγγαμοι ή οι αρραβωνιασμένοι κρατούμενοι δικαιούνται επίσης να 
φέρουν μαζί τους και τον αρραβώνα τους. Τα αντικείμενα αυτά καταγράφονται 
σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο λειτουργό και τον 
κρατούμενο και καταχωρείται στον προσωπικό φάκελο του κρατουμένου. 

(3) Εκτός από τα πιο πάνω είδη ατομικής χρήσης που ο κρατούμενος 
δικαιούται να έχει στην κατοχή του, ο Διευθυντής μπορεί, κατά την κρίση του, 
να καταρτίσει κατάλογο και άλλων επιτρεπόμενων ειδών τα οποία ο κρατού
μενος μπορεί να προμηθεύεται με δικά του έξοδα, καθώς και να καθορίσει τη 
διαδικασία, με βάση την οποία ο κρατούμενος μπορεί να τα προμηθεύεται. 

(4) Η δωρεάν παραχώρηση, ή πώληση των πιο πάνω αντικειμένων ή 
οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων σε άλλο κρατούμενο ή σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο, ή η ανταλλαγή τέτοιων αντικειμένων με οποιοδήποτε κρατού
μενο ή' με άλλο πρόσωπο απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο ύστερα από 
γραπτή αίτηση του κρατουμένου και γραπτή έγκριση του Διευθυντή. 

28.—(1) Κρατούμενος ο οποίος μετά την εισαγωγή του στη φυλακή, 
συλλαμβάνεται να έχει στην κατοχή του ή να έχει κρυμμένο στο κελί του ή σε 
άλλο χώρο της Φυλακής οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο όφειλε να είχε 
παραδώσει για φύλαξη και δεν το παρέδωσε, υποπίπτει σε πειθαρχικό παρά
πτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών 
ενώ το αντικείμενο κατάσχεται ή παραδίδεται για φύλαξη στον αρμόδιο 
λειτουργό, κατά την κρίση του Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση. 

(2) Αντικείμενα που κατάσχονται εκποιούνται και το ποσό που εισπράτ
τεται από την εκποίηση κατατίθεται στο Ταμείο Ευημερίας Κρατουμένων. 
Χρήματα που κατάσχονται κατατίθενται επίσης στο Ταμείο Ευημερίας 
Κρατουμένων. Αντικείμενα που δεν μπορούν να εκποιηθούν καταστρέφονται. 
Τόσο οι όροι και η διαδικασία εκποίησης όσο και η διαδικασία καταστροφής 
καθορίζονται από το Διευθυντή. 

Είδη που 
δικαιούται 
να έχει στην 
κατοχή του 
ο κρατού
μενος. 

Κατοχή 
αντικειμένων 
που η χρήση 
τους απαγο
ρεύεται. 
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Απολύμανση 
ή καταστροφή 
ειδών που 
ανήκουν σε 
κρατουμένους. 

Εμβάσματα σε 
κρατουμένους 
μέσω 
Ταχυδρομείου. 

Χρεόγραφα, 
μετοχές, 
τίτλοι κλπ. 

Ειδικός 
λογαριασμός 
στην Κεντρική 
Τράπεζα. 

Παράδοση 
χρημάτων ή 
άλλων αντικει 
μένων στον 
••'.ρατούμενο 
κατά την 
απόλυση του. 

29.—(1) Είδη ρουχισμού ή άλλα αντικείμενα κρατουμένου που κρίνονται 
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για την υγεία του ιδίου ή των άλλων κρατουμένων 
απολυμαίνονται ή καταστρέφονται. 

(2) Σε περίπτωση καταστροφής, ετοιμάζεται σχετική έκθεση, η οποία περι
λαμβάνει το ρουχισμό και τα αντικείμενα που καταστράφηκαν, καθώς και 
τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η καταστροφή τους. Η κατα
στροφή των αντικειμένων γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικής επιτροπής η 
οποία απαρτίζεται από λειτουργούς των Φυλακών και η οποία ορίζεται από 
το Διευθυντή και, όπου αυτό είναι δυνατό, τη παρουσία του κρατουμένου. 

30.—(1) Χρήματα τα οποία αποστέλλονται σε κρατούμενο μέσω του Ταχυ
δρομείου, ή εμβάζονται στον κρατούμενο από μέρους συγγενών ή φίλων του 
κατατίθενται στον προσωπικό του λογαριασμό. 

(2) Σε περίπτωση που ο κρατούμενος έχει αποφυλακιστεί και η διεύθυνση 
του είναι άγνωστη ή σε περίπτωση που το όνομα του είναι δυσανάγνωστο, τα 
χρήματα επιστρέφονται στον αποστολέα, εκτός αν το όνομα ή η διεύθυνση 
του αποστολέα είναι άγνωστη ή δυσανάγνωστη, οπότε τα χρήματα αυτά κατα
κρατούνται για περίοδο δύο ετών και, αν δεν αναζητηθούν, είτε από τον 
κρατούμενο είτε από τον αποστολέα, κατατίθενται στο Ταμείο Ευημερίας 
Κρατουμένων. 

31.—(1) Χρεόγραφα, μετοχές, τίτλοι ή άλλα έγγραφα τα οποία αποτιμώ
νται σε χρήμα και τα οποία αποστέλλονται σε κρατούμενο μέσω του Ταχυδρο
μείου ή μεταφέρονται στις Φυλακές με σκοπό να παραδοθούν σε αυτόν παρα
λαμβάνονται και φυλάγονται από τον αρμόδιο λειτουργό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 26. 

(2) Σε περίπτωση που ο κρατούμενος έχει αποφυλακιστεί και η διεύθυνση 
του είναι άγνωστη, ή σε περίπτωση που το όνομα του είναι δυσανάγνωστο, τα 
έγγραφα επιστρέφονται στον αποστολέα, εκτός αν το όνομα ή η διεύθυνση 
του αποστολέα είναι άγνωστη ή δυσανάγνωστη οπότε τα έγγραφα αυτά κατα
κρατούνται για περίοδο δύο ετών και, αν δεν αναζητηθούν από τον κρατού
μενο ή τον αποστολέα, εξαργυρώνονται και το αντίτιμο τους κατατίθεται στο 
Ταμείο Ευημερίας Κρατουμένων. 

(3) Σε περίπτωση που ο· κρατούμενος ζητήσει με γραπτή αίτηση του από το 
Διευθυντή να εξαργυρώσει τα έγγραφα αυτά και ο Διευθυντής εγκρίνει την 
αίτηση του, τα έγγραφα εξαργυρώνονται από τον αρμόδιο λειτουργό και το 
αντίτιμο τους κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό του κρατουμένου. Η 
γραπτή αίτηση του κρατουμένου προς το Διευθυντή και η γραπτή απάντηση 
του Διευθυντή καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του κρατουμένου: 

Νοείται ότι η έγκριση του Διευθυντή αποβλέπει στη διασφάλιση των 
συμφερόντων του ίδιου του κρατουμένου και σε κανέναν άλλο σκοπό. 

32. Τα χρήματα που παραδίδονται στον αρμόδιο λειτουργό, και τα 
χρήματα που αποστέλλονται ή εμβάζονται στους κρατουμένους κατατίθενται 
τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα σε ειδικό λογαριασμό στην Κεντρική 
Τράπεζα και ενημερώνονται ανάλογα οι προσωπικοί λογαριασμοί των 
κρατουμένων. 

33. Κατά την απόλυση κάθε κρατουμένου, ο αρμόδιος λειτουργός παρα
δίδει στον κρατούμενο το ποσό των χρημάτων που βρίσκεται σε πίστη του, 
καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο ή αντικείμενο ανήκει σε αυτόν 
και βρίσκεται υπό τη φύλαξη του, ενώ ο κρατούμενος υπογράφει τα σχετικά 
έντυπα παραλαβής του. 
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34. Η τήρηση του Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων Κρατουμένων, η 
φύλαξη των αντικειμένων, η τήρηση των ατομικών λογαριασμών των κρατου
μένων, η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων και γενικά η διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων των κρατουμένων γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Γενικού Λογιστή και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των ταμείων και των λογαριασμών της φυλακής. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
35.—(1) Για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών οι κρατούμενοι κατα

τάσσονται κατά το δυνατό, σε πέντε κατηγορίες— 
(α) Σε υποδίκους, οι οποίοι παραπέμπονται στις Φυλακές κατόπιν 

διαταγής του δικαστηρίου. 

(β) Σε κρατουμένους για χρέη, οφειλέτες χρηματικής ποινής, δικαστικών 
εξόδων ή αποζημιώσεων. 

(γ) Σε κρατουμένους οι οποίοι καταδικάτηκαν σε ποινή φυλάκισης, 
εκτός από την ποινή της ισόβιας φυλάκισης, 

(δ) Σε κρατουμένους οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή ισόβιας φυλά

κισης, 
(ε) Σε κρατούμενους οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. 

(2) Με εισήγηση του Διευθυντή και με απόφαση του Υπουργού είναι 
δυνατό για τους σκοπούς της πραγράφου (1)(γ) του Κανονισμού αυτού, να 
δημιουργηθούν και άλλες κατηγορίες κρατουμένων, αν αυτό δικαιολογείται 
από την ανάγκη ξεχωριστής κράτησης ή ειδικής μεταχείρισης τους. 

Διαχείριση 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

Κατάταξη 
κρατουμένων 
σε κατηγορίες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

36.—(1) Αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι υπάρχουσες διευκολύνσεις το Υπόδικοι 
επιτρέπουν, οι υπόδικοι κρατούνται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατου
μένους, αλλά μπορούν να συναναστρέφονται με αυτούς υπό συνθήκες και 
όρους που εγκρίνονται από το Διευθυντή. 

(2) Οι υπόδικοι υπόκεινται μόνο στους απόλυτα αναγκαίους περιορισμούς 
της ελευθερίας τους, ώστε να μην αποδράσουν, να μην παρεμποδίσουν το 
έργο της ανάκρισης και να μη διαταράξουν την κανονική λειτουργία της 
φυλακής. 

(3) Οι υπόδικοι δεν έχουν την υποχρέωση για εργασία, εκτός αν οι ίδιοι 
ζητήσουν να εργάζονται. 

37.—(1) Κάθε υπόδικος δικαιούται, αμέσως μετά την εισαγωγή του στις 
Φυλακές, να ορίσει το νομικό του σύμβουλο ή να υποβάλει αίτηση στο Δικα
στήριο για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. 

(2) Ο Διευθυντής παραχωρεί στον υπόδικο λογικές διευθετήσεις, ώστε να 
δέχεται το νομικό του σύμβουλο για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υπεράσπιση 
του ή την παροχή σε αυτόν νομικής βοήθειας ή συμβουλής. Οι συνεντεύξεις 
μεταξύ του υποδίκου και του νομικού του συμβούλου γίνονται στο χρονικό 
διάστημα πριν από τον εγκλεισμό των κρατουμένων στις πτέρυγες τους και 
μπορούν να διεξάγονται υπό την επίβλεψη λειτουργών των Φυλακών με τρόπο 
που να μην παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα των συνεντεύξεων αυτών: 

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέψει 
την παράταση των συνεντεύξεων και μετά τον εγκλεισμό των κρατουμένων 
στις πτέρυγες τους, για λογικό χρονικό διάστημα. 

Νομική 
αρωγή 
υποδίκων. 
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Επισκέψεις 
και αλληλο
γραφία 
υποδίκων. 

Επίδοση 
ειδοποίησης 
σε υπόδικο. 

Μετάβαση στο 
Δικαστήριο 
και άδειες 
εξόδου 
υποδίκου. 

Πειθαρχικά 
παραπτώματα 
υποδίκων. 
Παραρτήματα 
Α, Β, Γ και Δ. 

Κρατούμενοι 
για χρέη. 

Δαπάνη 
διατροφής 
εξ αποφάσεως 
οφειλετών. 
Κεφ. 6. 

11 του 1965 
161 του 1989 

228 του 1989. 

38. Οι υπόδικοι μπορούν να δέχονται επισκέψεις μελών των οικογενειών 
τους ή άλλων προσώπων που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους κατά 
τις ώρες κατά τις οποίες επιτρέπονται οι επισκέψεις και για τους υπόλοιπους 
κρατουμένους, καθώς και να αποστέλλουν και να δέχονται επιστολές, όπως 
ορίζεται από τους Κανονισμούς αυτούς για τους υπόλοιπους κρατουμένους. 

39. Σε περίπτωση που απαιτείται η επίδοση σε διάδικο, ο οποίος κρατείται 
στη φυλακή ως υπόδικος, ειδοποίησης ή ανακοίνωσης που σχετίζεται με 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, παραχωρείται άδεια για την επίδοση στον 
υπόδικο της ειδοποίησης ή της ανακοίνωσης αυτής. 

40.—(1) Ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του 
περί Φυλακών Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, μπορεί να επιτρέψει σε 
υπόδικο ο οποίος δεν εξασφάλισε τις υπηρεσίες δικηγόρου ή άλλου 
προσώπου να μεταβεί με σκοπό την ετοιμασία της υπεράσπισης του στο δικα
στήριο, με συνοδεία για να υποβάλει αίτηση για την έκδοση κλήσεων. 

(2) Επιφυλασσομένης οποιασδήποτε εξουσίας για τη δωρεάν επίδοση 
κλήσεων, ο υπόδικος προβαίνει σε διευθετήσεις για την επίδοση των κλήσεων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, αν επιθυμεί οι κλήσεις να επιδοθούν από την αστυ
νομία, καταβάλλει το συνηθισμένο τέλος. 

(3) Οι υπόδικοι δε δικαιούνται άδειες εξόδου από τη φυλακή, με βάση το 
άρθρο 16 του περί Φυλακών Νόμου. 

41. Υπόδικος, ο οποίος διαπράττει οποιοδήποτε παράπτωμα από αυτά 
που καθορίζονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ των Κανονισμών αυτών, 
μπορεί να δικαστεί και να καταδικαστεί από το Διευθυντή, όπως προβλέπεται 
στους Κανονισμούς αυτούς. Δεν επιτρέπεται, όμως, η επιβολή πειθαρχικής 
ποινής που να προβλέπει στέρηση οποιουδήποτε μέρους της χάρης που 
μπορεί να κερδίσει ένας κατάδικος λόγω εργατικότητας και καλής διαγωγής. 

42.—(1) Οι κρατούμενοι για χρέη, καθώς και οι οφειλέτες χρηματικής 
ποινής ή προστίμου ή δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεων, διαμένουν, αν οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι υπάρχουσες διευκολύνσεις το επιτρέπουν, ξεχω
ριστά από τους υπόλοιπους κρατουμένους, αλλά μπορούν να συναναστρέφο
νται με αυτούς υπό συνθήκες και όρους που εγκρίνονται από το Διευθυντή. 

(2) Οι κρατούμενοι για χρέη, καθώς και οι οφειλέτες χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή δικαστικών εξόδων ή αποζημιώσεων μπορούν ύστερα από άδεια 
του Διευθυντή, εκτός από τις κανονικές επισκέψεις, να δέχονται επισκέψεις 
από οποιοδήποτε συγγενή ή φίλο με σκοπό να διευθετήσουν την πληρωμή του 
ποσού που οφείλουν, για να εξασφαλίσουν την αποφυλάκιση τους. 

43.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 η δαπάνη 
διατροφής εξ αποφάσεως οφειλετών οι οποίοι παραπέμπονται στις Φυλακές, 
με βάση το Μέρος VIII του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, καταβάλλεται 
προκαταβολικά. 

(2) Η πληρωμή των εξόδων διατροφής εξ αποφάσεως οφειλέτη θεωρείται 
ότι έχει γίνει με την κατάθεση από τον εξ αποφάσεως πιστωτή στον πρωτο
κολλητή του ολικού ποσού της δαπάνης διατροφής. 

(3) Σε περίπτωση αποφυλάκισης εξ αποφάσεως οφειλέτη πριν από τη 
συμπλήρωση της περιόδου της φυλάκισης του, το ποσό που αντιστοιχεί στο 
μέρος της περιόδου της φυλάκισης το οποίο δεν έχει εκτίσει επιστρέφεται 
στον εξ αποφάσεως πιστωτή. 

(4) Το ύψος'τής δαπάνης αυτής ορίζεται από καιρού εις καιρόν από τον 
Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 
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(5) Σε περίπτωση κατά την οποίαν το ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον 
εξ αποφάσεως πιστωτή είναι μικρότερο από το ποσό το οποίο θα έπρεπε να 
είχε καταβληθεί?, για να καλυφθεί ολόκληρη η περίοδος φυλάκισης που αναφέ
ρεται στην απόφαση, ο Διευθυντής μπορεί να κρατήσει στις Φυλακές τον εξ 
αποφάσεως οφειλέτη μόνο για την περίοδο που καλύπτεται από το ποσό που 
πληρώθηκε, εκτός αν στο μεταξύ καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό. 

.44.—(1) Κρατούμενοι ηλικίας κάτω των είκοσι ενός ετών διαμένουν, αν οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι υπάρχουσες διευκολύνσεις το επιτρέπουν, ξεχω
ριστά από τους υπόλοιπους κρατουμένους σε ειδική πτέρυγα νεαρών κρατου
μένων, αλλά μπορούν να εργάζονται στους ίδιους χώρους με τους υπόλοι
πους κρατουμένους, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή. 

(2) Η Επιτροπή Κατάταξης δύναται να μεταθέτει από την πτέρυγα νεαρών 
κρατουμένων σε άλλη πτέρυγα οποιοδήποτε κρατούμενο ο οποίος έχει 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, αν, κατά την κρίση της, ο 
κρατούμενος αυτός λόγω της συμπεριφοράς του θεωρείται ακατάλληλος για 
διαμονή στην πτέρυγα νεαρών κρατουμένων. 

45.—(1) Οι γυναίκες κρατούμενες διαμένουν σε ειδική πτέρυγα για 
γυναίκες στην οποία υπηρετούν μόνο λειτουργοί του ίδιου φύλου. 

(2) Οι γυναίκες κρατούμενες κατατάσσονται, κατά το δυνατό, από την 
Επιτροπή Κατάταξης σε εργασία η οποία αρμόζει στο φύλο τους. 

(3) Οι γυναίκες κρατούμενες δεν έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με 
άνδρες κρατουμένους εκτός από τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις για τις 
οποίες υπάρχει η προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή. 

46.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέψει σε βρέφος γυναίκας κρατού
μενης, το οποίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της έκτισης από τη μητέρα του 
ποινής φυλάκισης, να παραμείνει στις Φυλακές με τη μητέρα του για όσο 
χρόνο διαρκεί ο θηλασμός του. Σε περίπτωση όμως που ο ιατρικός 
λειτουργός πιστοποιήσει ότι η κατάσταση της υγείας του βρέφους δεν 
επιτρέπει την απομάκρυνση του, η παραμονή του βρέφους στις Φυλακές 
μπορεί να παραταθεί μέχρι την ηλικία των δύο ετών. 

(2) Ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέψει σε βρέφος γυναίκας κρατούμενης, το 
οποίο γεννήθηκε πριν από τη φυλάκιση της μητέρας του, να παραμείνει με τη 
μητέρα του στις Φυλακές για όσο χρόνο διαρκεί ο θηλασμός του, εφόσον ο 
ιατρικός λειτουργός πιστοποιήσει ότι· αυτό επιβάλλεται για ιατρικούς 
λόγους. Στην περίπτωση αυτή η παραμονή του βρέφους στη φυλακή μπορεί να 
π&ράταθεί μέχρι την ηλικία του ενός έτους. 

(3) Για την παράταση της περιόδου παραμονής βρέφους στη φυλακή και 
μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας του ενός ή των δύο ετών, ανάλογα με την 
περίπτωση, χρειάζεται απαραίτητα απόφαση τόυ Δικαστηρίου. Για τους 
σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, "δικαστήριο" σημαίνει τον Πρόεδρο ή 
τον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του επαρχιακού δικαστηρίου της επαρχίας 
όπου βρίσκονται οι Φυλακές. 

(4) Τα έξοδα της διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης του βρέφους, 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Φυλακές, βαρύνουν το δημόσιο. 

47. Κρατούμενοι που καταδικάστηκαν από το Στρατιωτικό Δικαστήριο για 
παράβαση της στρατιωτικής πειθαρχίας κρατούνται, αν οι κτιριακές εγκατα
στάσεις ή οι υπάρχουσες διευκολύνσεις το επιτρέπουν, ξεχωριστά από τους 
υπόλοιπους κρατουμένους, αλλά εργάζονται στους ίδιους χώρους με τους 
υπόλοιπους κρατουμένους. 

Νεαροί 
κρατούμενοι. 

Γυναίκες 
κρατούμενες. 

Βρέφη 
γυναικών 
κρατουμένων. 

Στρατιωτικοί 
κρατούμενοι. 
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Ψυχικά 
ασθενείς και 
άλλοι προβλη
ματικοί 
κρατούμενοι. 

Ισοβίτες 
κρατούμενοι. 

Θανατοποινίτες, 
έρευνα 
θανατοποινιτών, 

Απομόνωση 
θανατοτ 
ποινιτών. 

Επισκέψεις 
σε θανατο
ποινίτες. 

48.—(1) Κρατούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με έκθεση κυβερνητικού ψυχιά
τρου, πάσχουν από ψυχική ασθένεια η οποία τους καθιστά επικίνδυνους για 
τον εαυτό τους ή τους άλλους κρατουμένους, μεταφέρονται, ύστερα από 
σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας, σε κατάλληλο κυβερνητικό ψυχια
τρικό ίδρυμα για την καλύτερη ψυχιατρική περίθαλψη και προστασία. 

(2) Για την επάνοδο του κρατουμένου στις Φυλακές χρειάζεται— 
(α) Η βεβαίωση του Διευθυντή του ψυχιατρικού ιδρύματος ότι ο κρατού

μενος έπαψε να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή τους άλλους 
και ότι η κράτηση του στις Φυλακές δε θα επηρεάσει αρνητικά την 
εξέλιξη της υγείας του. 

(β) Η έκδοση νέου διατάγματος από τον Υπουργό Υγείας. 
(3) Ο χρόνος παραμονής του κρατουμένου σε ψυχιατρικό ή σε άλλο νοση

λευτικό ίδρυμα θεωρείται μέρος του χρόνου της ποινής του. 
(4) Κρατούμενοι οι οποίοι πάσχουν από μολυσματική ή μεταδοτική ή 

ψυχικήασθένεια ή έχουν έντονη ψυχοσωματική προσωπικότητα, ή είναι εξαρ
τώμενοι από τοξικές ουσίες, ή είναι επικίνδυνοι, απείθαρχοι και προβλημα
τικοί, μπορούν να κρατούνται, αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι υπάρ
χουσες διευκολύνσεις^ το επιτρέπουν, ύστερα από ειδική απόφαση της 
Επιτροπής Κατάταξης, ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατουμένους. Η 
Επιτροπή Κατάταξης μπορεί να καθορίζει οποιουσδήποτε άλλους όρους 
κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων αυτών. 

49.—(1) Ισοβίτες κρατούμενοι κρατούνται, αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
ή οι υπάρχουσες διευκολύνσεις το επιτρέπουν, ξεχωριστά από τους υπόλοι
πους κρατουμένους σε ειδική πτέρυγα ισοβιτών κρατουμένων, αλλά μπορούν 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπό ορισμένους όρους να εργάζονται στον 
ίδιο χώρο με τους υπόλοιπους κρατουμένους, ύστερα από έγκριση της 
Επιτροπής Κατάταξης. 

(2) Η Επιτροπή Κατάταξης μπορεί μετά την πάροδο πέντε ετών από την 
εισαγωγή ισοβίτη κρατουμένου στη φυλακή, να τον μεταθέσει από την ειδική 
πτέρυγα ισοβιτών κρατουμένων, σε οποιαδήποτε άλλη πτέρυγα, αν κατά τη 
διάρκεια της κράτησης του έχει επιδείξει καλή διαγωγή, εργατικότητα και 
συνεργασία. 

(3) Η Επιτροπή Κατάταξης καθορίζει ειδικούς όρους κράτησης και διακί
νησης των ισοβιτών κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια στις 
φυλακές, τη μακροχρόνια φυλάκιση τους και τις ατομικές τους ανάγκες. 

50. Οι θανατοποινίτες υποβάλλονται σε εξονυχιστική έρευνα και οποιοδή
ποτε επικίνδυνο αντικείμενο αφαιρείται από αυτούς. 

51. Οι θανατοποινίτες, αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης του 
δικαστηρίου, απομονώνονται σε ατομικό κελί και την επίβλεψη και φρούρηση 
τους αναλαμβάνουν δύο φύλακες, οι οποίοι ορίζονται από το Διευθυντή. 

52.—(1) Κανένα πρόσωπο, εκτός από τον Ιατρικό Λειτουργό, μέλη του 
Συμβουλίου Φυλακών ή λειτουργό της θρησκείας στην οποία ανήκει ο 
κρατούμενος, δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται θανατοποινίτη, παρά μόνο 
ύστερα από εξουσιοδότηση του Διευθυντή. 

(2) Οι επισκέψεις για τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση του Διευθυντή, 
εκτός από τις επισκέψεις του νομικού συμβούλου του κρατουμένου, γίνονται 
υπό την επίβλεψη λειτουργού των Φυλακών και με τρόπο που ο επιβλέπων 
λειτουργός των Φυλακών να ακούει τι λέγεται μεταξύ κρατουμένου και 
επισκέπτη. 
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(3) Οι επισκέψεις του νομικού συμβούλου του κρατουμένου γίνονται υπό 
την επίβλεψη λειτουργού των Φυλακών, αλλά όχι με τρόπο που ο επιβλέπων 
λειτουργός των Φυλακών να ακούει τι λέγεται μεταξύ του κρατουμένου και 
του νομικού του συμβούλου. 

53. Στους θανατοποινίτες παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, για να 
αλληλογραφούν με το νομικό τους σύμβουλο, τους συγγενείς και τους φίλους 
τους. 

54. Πριν από την απομόνωση θανατοποινίτη σε ατομικό κελί, αυτό εξετά
ζεται από το Διευθυντή, ο οποίος, αφού ικανοποιηθεί για την καταλληλότητα 
και το βαθμό ασφάλειας του κελιού, καταγράφει τα αποτελέσματα της εξετά
σεως στο ημερολόγιο του. 

55. Κάθε θανατοποινίτης δικαιούται να ζητήσει από το Διευθυντή να του 
παρέχεται περισσότερη και πιο ποικίλη τροφή από τη συνηθισμένη. Ο Διευθυ
ντής μπορεί να εγκρίνει την παροχή τέτοιας τροφής στο βαθμό που αυτό είναι 
δυνατό. 

56.—(1) Όλες οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται μέσα στις Κεντρικές 
Φυλακές, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. 

(2) Στην εκτέλεση παρευρίσκεται ο έπαρχος της επαρχίας στην οποία ο 
μελλοθάνατος είχε τη συνηθισμένη διαμονή του κατά το χρόνο της διάπραξης 
του αδικήματος. 

(3) Της διαδικασίας της εκτέλεσης προΐσταται πάντοτε ο Διευθυντής. 
(4) Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εκτέλεσης και κατά την ώρα 

της εκτέλεσης δεν επιτρέπεται η είσοδος στις Φυλακές προσώπου το οποίο 
δεν είναι νομικά εξουσιοδοτημένο παρά μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του 
Διευθυντή. 

57. Η σορός θανατοποινίτη που εκτελέστηκε παραδίδεται στην οικογένεια 
ή στους στενότερους συγγενείς του για ενταφιασμό. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
58.—(1) Τα κτίρια και η διαμόρφωση των χώρων κράτησης πρέπει να 

εξασφαλίζουν την υγιεινή διαβίωση των κρατουμένων και να πληρούν τους 
αναγκαίους όρους ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας των Φυλακών. 

(2) Η κατασκευή και η διαρρύθμιση των κτιρίων πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να εξασφαλίζεται ηλιακό φως, .άνετη κυκλοφορία αέρα και χώρος 
κίνησης. 

(3) Οι πτέρυγες διαμονής των κρατουμένων πρέπει να διαθέτουν ατομικά 
κελιά. 

(4) Η διαβίωση του κρατουμένου σε ατομικό κελί ικανοποιείται στο βαθμό 
που οι κτιριακές συνθήκες της Φυλακής το επιτρέπουν. Όπου αυτό δεν είναι 
δυνατό, οι κρατούμενοι διαμένουν σε θαλάμους πέντε το πολύ ατόμων. 

(5) Τα ατομικά κελιά διαθέτουν κρεβάτι, τραπέζι, κάθισμα και ντουλάπα 
για κάθε κρατούμενο. 

(6) Οι θάλαμοι διαθέτουν κρεβάτι, κάθισμα και ντουλάπα για κάθε κρατού
μενο και κοινό τραπέζι για όλους τους κρατουμένους. 

(7) Τα παράθυρα όλων των κελιών και των θαλάμων πρέπει να εξασφαλί
ζουν καλό φωτισμό και καλό εξαερισμό. 

(8) Το μέγεθος των ατομικών κελιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 τετρα
γωγικά μέτρα και το μέγεθος των θαλάμων να είναι τέτοιο, που σε κάθε 
κρατούμενο να αναλογεί χώρος τουλάχιστο 4 τετραγωνικών μέτρων. 

Αλληλογραφία 
θανατο
ποινιτών. 

Εξέταση 
κελιού 
θανατο

Διατροφή 
θανατο
ποινιτών. 

Εκτέλεση 
θανατο
ποινιτών. 

Σορός θανατο
ποινίτη που 
εκτελέστηκε. 

Χώροι 
κράτησης. 
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Ρουχισμός 
και κλινο
σκεπάσματα. 

Διατροφή 
κρατουμένων. 

(9) Σε κάθε διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εγκατα
στάσεων λουτρών, με ζεστό και κρύο νερό, καθώς και ικανοποιητικός 
αριθμός αποχωρητηρίων, για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα των 
κρατουμένων. 

(10) Τα κελιά απομόνωσης κρατουμένων για πειθαρχικούς λόγους πρέπει 
να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με τα κοινά κελιά και να είναι τοποθετη
μένα σε χώρο της φυλακής, έτσι που να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της. 

59.—(1) Κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να φέρει την ατομική του 
ενδυμασία, η οποία πρέπει να είναι ευπρεπής και καθαρή. 

(2) Σε κρατουμένους που δεν έχουν κατάλληλη ενδυμασία, εσώρουχα ή 
υποδήματα, καθώς και σε όσους το ζητήσουν, τα είδη αυτά παρέχονται 
δωρεάν από τη φυλακή. 

(3) Σε κάθε κρατούμενο παρέχονται τα αναγκαία κλινοσκεπάσματα και 
πετσέτες. Οι κρατούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους σεντόνια, 
μαξιλαροθήκες και πετσέτες, αν το επιθυμούν. 

(4) Οι ομοιόμορφες στολές αποκλείονται και η όλη εμφάνιση της ενδυμα
σίας πρέπει να μην είναι ταπεινωτική για τον κρατούμενο, καθώς και να είναι 
ανάλογη με την εποχή του έτους. 

(5) Κρατούμενοι που εργάζονται σε εργαστήρια και σε άλλες εργασίες 
δικαιούνται να ζητήσουν και να πάρουν κατάλληλο επιπρόσθετο ρουχισμό. 

(6) Οι κρατούμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν καθαρά και φροντι
σμένα τα είδη ένδυσης και ρουχισμού που περιγράφονται πιο πάνω. 

(7) Είδη ένδυσης και υπόδησης μπορεί να παρέχονται σε κρατουμένους 
που έχουν ανάγκη και κατά το χρόνο της απόλυσης τους. 

60.—(1) Η τροφή που παρέχεται στους κρατουμένους πρέπει να είναι 
υγιεινή, θρεπτική, κατάλληλα παρασκευασμένη, λογικά ποικίλη, ποσοτικά και 
ποιοτικά ικανοποιητική και προσαρμοσμένη στις αρχές της διαιτητικής και 
της σύγχρονης υγιεινής. 

(2) Το διαιτολόγιο καθορίζεται από το Διευθυντή ύστερα από εισήγηση του 
ιατρικού λειτουργού των Φυλακών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την 
υγεία, την εργασία και, κατά το δυνατό, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
κρατουμένων. 

(3) Το σιτηρέσιο ελέγχεται και παρακολουθείται από τον ιατρικό 
λειτουργό και το Διευθυντή, οι οποίοι ελέγχουν την ποιότητα, την ποσότητα 
και γενικά την κατάσταση της τροφής που παρασκευάζεται καθημερινά. 

(4) Ο ιατρικός λειτουργός καθορίζει, με γραπτή γνωμάτευση, ειδική δίαιτα 
ή συμπληρωματική τροφή για όσους την έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη πρόνοια 
λαμβάνεται, κατά το δυνατό, για ειδικό διαιτολόγιο ή απαιτήσεις που επιβάλ
λουν λόγοι υγείας και ορισμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

(5) Σε κανέναν κρατούμενο δεν παρέχεται λιγότερη τροφή από την καθορι
σμένη, παρά μόνο κατόπιν σύστασης του ιατρικού λειτουργού. 

(6) Η παρασκευή φαγητού από τον ίδιο τον κρατούμενο μέσα στο διαμέ
ρισμα στο οποίο διαμένει απαγορεύεται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ύστερα από άδεια του Διευθυντή. Η παράδοση στον κρατούμενο ειδών 
διατροφής κατά το επισκεπτήριο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διευ
θυντή απαγορεύεται. 

(7) Ο Διευθυντής μπορεί κατά την κρίση του, να καθορίζει κατάλογο 
επιτρεπόμενων ειδών διατροφής, εκτός από το καθορισμένο διαιτολόγιο, τα 
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οποία ο κρατούμενος μπορεί να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και με βάση 
προκαθορισμένη διαδικασία. 

(8) Σε κανέναν κρατούμενο δεν επιτρέπεται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη 
τροφή εκτός από εκείνη που συνήθως παρέχεται ή επιτρέπεται να κατέχει 
παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ιατρικού λειτουργού. 

(9) Σε κανέναν κρατούμενο δεν επιτρέπε tai η κατοχή ή η χρήση οποιουδή
ποτε οινοπνευματώδους ποτού παρά μόνο κατόπιν γραπτής οδηγίας του 
ιατρικού λειτουργού, η οποία καθορίζει την αιτιολογία, την ποσότητα και το 
όνομα του κρατουμένου. 

61.—(1) Αποτελεί υποχρέωση των Φυλακών να φροντίζουν για την Υγιεινή, 
εξασφάλιση και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας όλων των υγειονομικών 
εγκαταστάσεων και υποχρέωση των κρατουμένων να ακολουθούν τους γενικά 
παραδεκτούς κανόνες ατομικής υγιεινής, να τηρούν τις οδηγίες και διαταγές 
αναφορικά με την καθαριότητα των κοινόχρηστων και λοιπών χώρων της 
φυλακής, των ατομικών τους κελιών και των θαλάμων κοινής διαμονής. 

(2) Κάθε κρατούμενος έχει την υποχρέωση να ξυρίζεται τακτικά, εκτός αν 
απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή για ιατρικούς ή άλλους λόγους, να 
πλένεται και να" λούζεται κατά τις κατάλληλες ώρες και να διατηρεί το 
ρουχισμό του καθαρό. 

(3) Κάθε κρατούμενος που τρέφει γενειάδα έχει την υποχρέωση να τη 
διατηρεί καθαρή και περιποιημένη, σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς 
κανόνες της υγιεινής και της αισθητικής. 

(4) Ο Διευθυντής των Φυλακών, μπορεί να εκδίδει επιπρόσθετες οδηγίες 
τόσο για τους κανόνες ατομικής υγιεινής όσο και για την καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων και των χώρων διαμονής των κρατουμένων. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
62. Στις Φυλακές προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν 

επέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας και περιλαμβάνουν όλες 
τις ειδικότητες ιατρικών υπηρεσιών. 

63. Στις Φυλακές προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε καθημερινή βάση, τουλά
χιστον ένας γενικός παθολόγος (ο οποίος θα αναφέρεται ως "ιατρικός 
λειτουργός") που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και έχει καθήκον— 

(α) Να εξετάζει τους κρατουμένους και να φροντίζει για τον έλεγχο της 
σωματικής και ψυχικής τους υγείας. 

(β) Να καθορίζει τη θεραπευτική αγωγή των κρατουμένων και να ελέγχει 
την ακριβή τήρηση της. 

(γ) Να γνωματεύει για την εισαγωγή των ασθενών κρατουμένων σε νοση
λευτικό ίδρυμα ή σε αναρρωτήριο ή την παραπομπή τους σε ειδικό 
γιατρό. 

(δ) Να μεριμνά για τον εξοπλισμό του ιατρείου με τα απαραίτητα 
ιατρικά όργανα και μηχανήματα. 

(ε) Να μεριμνά για την προμήθεια του φαρμακευτικού και λοιπού υγειο

νομικού υλικού και να προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο της καταλλη

λότητας του. 
(στ) Να ελέγχει την ποιότητα του συσσιτίου, τα είδη και τα αντικείμενα 

υγιεινής, καθώς και όλες τις υγειονομικές εγκαταστάσεις. 
(ζ) Να μεριμνά για τον εμβολιασμό του προσωπικού και των κρατου

Ιατρικές 
Υπηρεσίες. 

Αρμοδιότητες 
ιατρικού 
λειτουργού. 



Επισκέψεις 
άλλων 
γιατρών. 

Εξέταση 
κρατουμένων. 

Μητρώο 
Ταξινόμησης. 

μένων με σκοπό την πρόληψη επιδημικών νόσων και την προστασία 
τους από μεταδοτικές ασθένειες, 

(η) Να μεριμνά γενικά για τη διατήρηση της υγείας μέσα στις Φυλακές, 
(θ) Να ενημερώνει το Διευθυντή για όλα τα θέματα υγείας που αφορούν 

τις φυλακές και τους κρατουμένους, 
(ι) Να είναι πλήρως ενήμερος των Κανονισμών των Φυλακών που 

αφορούν τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. 
64.—(1) Τις Φυλακές επισκέπτονται μία ή περισσότερες φορές την εβδο

μάδα, ένας ψυχίατρος και ένας οδοντίατρος. Άλλες ειδικότητες γιατρών 
επισκέπτονται τις Φυλακές περιοδικά, ανάλογα με τις κατά καιρούς ανάγκες. 

(2) Η συχνότητα και ο χρόνος των επισκέψεων των ειδικών αυτών γιατρών 
καθορίζονται από τους Διευθυντές των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας σε συνεννόηση με το Διευθυντή. 

(3) Το ιατρείο των φυλακών στελεχώνεται σε εικοσιτετράωρη βάση με το 
αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο προέρχεται είτε από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό των Φυλακών είτε από προσοντούχο νοσηλευτικό 
προσωπικό των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας το οποίο 
αποσπάται για υπηρεσία στις Φυλακές. 

65.—(1) Ο ιατρικός λειτουργός εξετάζει κάθε κρατούμενο— 
(α) Αμέσως μετά την εισαγωγή του στις Φυλακές, με σκοπό τη διαπί

στωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας και του βαθμού ικανό

τητας του για εργασία, 
(β) Κατά τη διάρκεια της κράτησης του με πρωτοβουλία του μία τουλά

χιστο φορά κάθε δώδεκα μήνες ή και νωρίτερα, αν η γενική κατά

σταση της υγείας του κρατουμένου το επιβάλλει, 
(γ) Όποτε ο κρατούμενος το ζητήσει, 
(δ) Αμέσως πριν από την απόλυση του. 

(2). Η ιατρική εξέταση των κρατουμένων περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 
αναλύσεις ή άλλες εξετάσεις θεωρεί αναγκαίες ο ιατρικός λειτουργός. 

66.—(1) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του κάθε νεοεισαγόμενου 
κρατουμένου καταχωρούνται από τον ιατρικό λειτουργό σε ειδικό Μητρώο 
Ταξινόμησης και, ανάλογα με τη φυσική και διανοητική κατάσταση του 
κρατουμένου, κατατάσσεται σε μια από τις πιο κάτω τάξεις: 

Τάξη Α: Κρατούμενοι ικανοί για οποιαδήποτε εργασία, περιλαμβανομένης 
και της χειρωνακτικής. 
Κρατούμενοι ικανοί για ελαφριά εργασία, ειδικά επιλεγμένη, με 
βάση τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του ιατρικού 
λειτουργού. 
Κρατούμενοι ανίκανοι για οποιαδήποτε εργασία. 
Κρατούμενοι που υποφέρουν από μεταδοτική ή μολυσματική 
ασθένεια. 

(2) Ο ιατρικός λειτουργός μπορεί να προβαίνει κατά περιόδους σε επανε
κτίμηση της κατάστασης της υγείας των κρατουμένων και να τους επανακατα
τάσσει στην, κατά την κρίση του, κατάλληλη τάξη. 

(3) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κάθε νεοεισαγόμενου κρατουμένου, 
καθώς και τα αποτελέσματα κάθε επανεξέτασης και επαναταξινόμησής του, 
καταχωρούνται σε ειδικό δελτίο υγείας στον προσωπικό φάκελο του κρατου
μένου, ενώ η Επιτροπή Κατάταξης αποφασίζει σε ποια εργασία θα κατατάξει 

Τάξη Β: 

Τάξη Γ: 
Τάξη Δ: 



1259 Κ.Δ.Π. 121/97 

τον κρατούμενο λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό δελτίο υγείας του, τις ανάγκες 
του κάθε τομέα εργασίας σε προσωπικό, τα προσφερόμενα στις Φυλακές 
επαγγέλματα, και τις επαγγελματικές δεξιότητες του κρατουμένου. 

67.—(1) Ο ιατρικός λειτουργός τηρεί ημερολόγιο στο οποίο καταχωρεί 
καθημερινά— 

(α) Την ημερομηνία εξέτασης κάθε κρατουμένου, 
(β) Το όνομα κάθε κρατουμένου που εξετάζει, 
(γ) Τη φύση της ασθένειας. 
(δ) Το κατά πόσο ο κρατούμενος χρειάζεται ειδική θεραπευτική αγωγή, 
(ε) Το κατά πόσο ο κρατούμενος χρειάζεται να παραπεμφθεί σε ειδικό 

γιατρό ή σε νοσοκομείο ή νοσηλευτικό ίδρυμα, 
(στ) Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή συστάσεις θεωρεί αναγκαίες αναφο

ρικά με την κάθε περίπτωση. 
(2) Το ημερολόγιο ύστερα από κάθε επίσκεψη του ιατρικού λειτουργού 

αποστέλλεται στον αρμόδιο λειτουργό της φυλακής για την άμεση έκδοση των 
αναγκαίων οδηγιών και τη διενέργεια των αναγκαίων διευθετήσεων για τον 
περιορισμό ή τη μεταφορά οποιουδήποτε κρατουμένου εκτός της φυλακής για 
σκοπούς θεραπείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή ανάρρωσης του. Ο 
αρμόδιος λειτουργός της φυλακής, αφού γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, 
προσυπογράφει το ημερολόγιο και το επιστρέφει στο ιατρείο των Φυλακών. 

68.—(α) Για κάθε κρατούμενο τηρείται ατομικό δελτίο υγείας στο οποίο 
καταχωρούνται με κάθε λεπτομέρεια στοιχεία ιατρικού ενδιαφέροντος, καθώς 
και η φαρμακευτική αγωγή η οποία χορηγείται στον κρατούμενο. Το δελτίο 
αυτό συνοδεύει τον κρατούμενο σε κάθε παραπομπή του σε ειδικό γιατρό ή 
νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός των Φυλακών. 

(β) Ειδικά ατομικά δελτία υγείας τηρούνται και για ειδικές κατηγορίες 
κρατουμένων για τους οποίους επιβάλλεται να γίνονται ειδικές εξετάσεις 
πέρα από τις συνηθισμένες εξετάσεις που γίνονται για τους υπόλοιπους 
κρατουμένους. 

(γ) Όλες οι πληροφορίες, αναφορικά με την υγεία των κρατουμένων, είναι 
εμπιστευτικής φύσεως, γι' αυτό και η τήρηση των διάφορων καταχωρήσεων, 
αναφορικά με το θέμα αυτό, είναι ανάλογη. 

69. Κρατούμενοι οι οποίοι έχουν ανάγκη ειδικής θεραπευτικής αγωγής η 
οποία δεν μπορεί να προσφερθεί μέσα στις. Φυλακές παραπέμπονται σε 
κυβερνητικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε ειδικό κυβερνητικό γιατρό εκτός των 
Φυλακών. 

70. Η παραπομπή κρατουμένου σε κυβερνητικό νοσοκομείο ή σε κυβερνη
τικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε ειδικό κυβερνητικό γιατρό για εξέταση, θερα
πεία ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διενεργείται ύστερα από έκθεση του 
ιατρικού λειτουργού στην οποίαν αιτιολογείται λεπτομερώς η αναγκαιότητα 
της παραπομπής. Η έκθεση του ιατρικού λειτουργού συνοδεύει τον παραπε
μπόμενο. 

71.—(1) Κάθε κρατούμενος μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί από γιατρό της 
δικής του επιλογής. Η εξέταση γίνεται με την έγκριση και την παρουσία του 
ιατρικού λειτουργού κατά τις ώρες της υπηρεσίας του στο χώρο των 
φυλακών, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας. 

(2) Σε περίπτωση που η εξέταση του κρατουμένου δεν μπορεί να γίνει μέσα 
στις Φυλακές, ο ιατρικός λειτουργός παραπέμπει τον κρατούμενο για εξέταση 

Ημερολόγιο 
ιατρικού 
λειτουργού. 

Ατομικό 
δελτίο 
υγείας. 

Ειδική 
θεραπευτική 
αγωγή. 

Παραπομπή 
κρατουμένου 
σε κυβερνητικό 
νοσοκομείο 
ή γιατρό. 

Εξέταση 
κρατουμένου 
από ιδιωτικό 
γιατρό. 
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Παραπομπή 
κρατουμένου 
για θεραπεία 
σε ιδιωτική 
κλινική. 

Επιθεώρηση 
των χώρων 
διαβίωσης 
κρατουμένων 
από τον 
ιατρικό 
λειτουργό. 

Εξέταση της 
τροφής από 
τον ιατρικό 
λειτουργό. 

Περιορισμός 
κρατουμένου 
που πάσχει 
από μολυσμα
τική νόσο. 

Έκθεση προς 
το Διευθυντή 
Ιατρικών 
Υπηρεσιών. 

στο ιατρείο ή στην κλινική του ιδιωτικού γιατρού, ενώ ο ιδιωτικός γιατρός 
υποχρεούται να υποβάλει πλήρη έκθεση στον ιατρικό λειτουργό των Φυλακών 
για την κατάσταση της υγείας του κρατουμένου: 

Νοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο ιδιώτης γιατρός ασκεί το ρόλο του 
συμβούλου γιατρού, την ευθύνη όμως της παρακολούθησης και θεραπείας του 
ασθενούς κρατουμένου φέρει ο ιατρικός λειτουργός. 

72.—(1) Σε περίπτωση που η αναγκαία θεραπευτική αγωγή του κρατου
μένου δεν μπορεί να προσφερθεί από τις κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες, ο 
ιατρικός λειτουργός μπορεί να παραπέμψει τον κρατούμενο σε ιδιωτική 
κλινική ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή και σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν σε κάθε περίπτωση. 

(2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ιατρικός λειτουργός ύστερα από σχετική 
έγκριση του Διευθυντή μπορεί να παραπέμψει ασθενή κρατούμενο σε ιδιωτική 
κλινική, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του κρατουμένου, νοουμένου ότι, τα 
ιατρικά έξοδα θα βαρύνουν τον ίδιο. Η ιδιωτική κλινική πρέπει να ευρίσκεται 
μέσα στα όρια της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας, να μην υπάρ
χουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας, για τους οποίους να μην ενδείκνυται η μετα
φορά του κρατουμένου σε ιδιωτική κλινική και να υπάρχει διαθέσιμο το 
αναγκαίο προσωπικό για τη φύλαξη του κρατουμένου στο χώρο νοσηλείας του. 

73. Ο ιατρικός λειτουργός επισκέπτεται και επιθεωρεί τους χώρους 
διαβίωσης, σίτισης και εργασίας των κρατουμένων μία τουλάχιστο φορά κάθε 
τριάντα μέρες, ενώ καταχωρεί σε ειδικό ημερολόγιο τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων του αυτών και καταγράφει τυχόν ελλείψεις σε θέματα καθαριό
τητας, αποχετεύσεως, θερμοκρασίας ή εξαερισμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρα
τήρηση του σε θέματα που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των κρατουμένων. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιεσδήποτε ελλείψεις στα πιο πάνω θέματα, 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Διευθυντή. 

74.—(1) Ο ιατρικός λειτουργός εξετάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα 
την τροφή, η οποία παρέχεται στους κρατουμένους, ενώ καταχωρεί στο ειδικό 
ημερολόγιο οποιαδήποτε αμέλεια αφορά την ποιότητα, ή την ποσότητα ή την 
παρασκευή της τροφής η οποία περιέρχεται στην αντίληψη του και ταυτό
χρονα ενημερώνει το Διευθυντή. 

(2) Ο ιατρικός λειτουργός μπορεί κατά την κρίση του, να εισηγηθεί την 
αύξηση, ελάττωση ή τροποποίηση του διαιτολογίου οποιουδήποτε ασθενούς 
κρατουμένου, ενώ η εισήγηση του αυτή καταχωρείται στο ημερολόγιο και 
ενημερώνεται ο αρμόδιος, για την διατροφή των κρατουμένων, λειτουργός. 

75. Ο ιατρικός λειτουργός εκδίδει γραπτές οδηγίες για τον περιορισμό 
κρατουμένου ο οποίος πάσχει ή είναι φορέας μολυσματικής ή μεταδοτικής 
νόσου ή για τον οποίο υπάρχει υπόνοια ότι πάσχει από μολυσματική ή μετα
δοτική νόσο, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του προσωπικού ή 
των άλλων κρατουμένων σε ειδικά καθορισμένο για το σκοπό αυτό χώρο, 
καθώς και για τον καθαρισμό, την απολύμανση, ή την καταστροφή μολυ
σμένου ρουχισμού ή κλινοσκεπασμάτων. Ο περιορισμός τερματίζεται κατόπιν 
γραπτών οδηγιών του ιατρικού λειτουργού. 

76.—(1) Σε περίπτωση που ο ιατρικός λειτουργός κρίνει ότι, η παραπέρα 
κράτηση ενός ατόμου στη φυλακή θα αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή του, 
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση πλήρη ιατρική έκθεση στο Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Υγείας και το Διευθυντή, ο οποίος διαβιβάζει την έκθεση 
αυτή μαζί με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του στο Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας για κατάλληλη ενέργεια. 
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(2) Σε περίπτωση που ο ιατρικός λειτουργός κρίνει ότι για ιατρικούς 
λόγους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταχείριση ενός κρατου
μένου, ώστε να μην επιδεινωθεί, λόγω της κράτησης του, η υγεία του, 
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση ειδική έκθεση στο Διευθυντή για τον καθο
ρισμό ειδικής μεταχείρισης για τον κρατούμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 

77.—(1) Ο ιατρικός λειτουργός, στο τέλος κάθε χρόνου, υποβάλλει στο 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ετήσια στατιστική έκθεση για τις 
ασθένειες και τους θανάτους στις Φυλακές. Η έκθεση περιλαμβάνει αριθμη
τικά όλους τους ασθενείς κρατουμένους που εξετάσθηκαν στο ιατρείο των 
Φυλακών, τους ασθενείς κρατουμένους που παραπέμφθηκαν σε κυβερνητικό 
νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για εξέταση, θεραπεία, εγχείριση ή 
νοσηλεία, τις ασθένειες που διαπιστώθηκαν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο αφορά την υγειονομική κατάσταση στις Φυλακές. 

(2) Αντίγραφο της έκθεσης αυτής υποβάλλεται ταυτόχρονα και στο Διευ
θυντή. 

78. Ο ιατρικός λειτουργός έχει καθήκον να δίνει πληροφορίες και στοι
χεία, αναφορικά με όλα τα θέματα υγείας που αφορούν τους κρατουμένους 
και τις Φυλακές, τόσο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή τα ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών όσο και προς 
διεθνείς οργανισμούς. 

79. Σε περίπτωση που ο ιατρικός λειτουργός δεν μπορεί να προσέλθει στην 
εργασία του είτε λόγω κανονικής αδείας είτε λόγω ασθενείας ή άλλης αναπό
φευκτης αιτίας, πληροφορεί αμέσως το Διευθυντή για τις διευθετήσεις που 
έχουν γίνει για την αναπλήρωση του. 

80. Οι Διευθυντές των αρμόδιων Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους δικαιούνται να εισέρχονται 
ελεύθερα στις Φυλακές και να διενεργούν οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις ή 
έρευνες αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητας τους. 

81.—(1) Ο θάνατος κρατουμένου πιστοποιείται από τον ιατρικό λειτουργό 
ή τον αρμόδιο γιατρό του νοσοκομείου στο οποίο επήλθε ο θάνατος. 

(2) Ο ιατρικός λειτουργός καταχωρεί σε ειδικό μητρώο την ασθένεια ή την 
αιτία που προκάλεσε το θάνατο του κρατουμένου με σύντομη αναφορά στα 
κύρια χαρακτηριστικά της και τη θεραπεία που ακολουθήθηκε, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις θεωρεί αναγκαίες όσον αφορά τα γενικά ή 
ειδικά χαρακτηριστικά αίτια ή τις περιστάσεις που σχετίζονται με την περί
πτωση. 

(3) Ο Διευθυντής γνωστοποιεί αμέσως το θάνατο του κρατουμένου στην 
αστυνομία, καθώς και στην οικογένεια του. Σε περίπτωση θανάτου αλλο
δαπού κρατουμένου, ειδοποιεί την πρεσβεία ή την Προξενική Αρχή της χώρας 
του στην οποία και παραδίδει τη σορό του. 

(4) Εγκαταλειμμένος ή άπορος κρατούμενος ενταφιάζεται με έξοδα του 
δημοσίου. 

(5) Τα περιουσιακά στοιχεία του κρατουμένου που βρίσκονταν στην 
κατοχή του μέσα στη Φυλακή πριν από το θάνατο του παραδίδονται από το 
Διευθυντή στους γονείς, στη σύζυγο, στα παιδιά, ή στους στενότερους συγγε
νείς του, ανάλογα με την περίπτωση. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνο
νται και οποιαδήποτε χρήματα βρίσκονται κατατεθειμένα στους τηρούμενους 
από τη Φυλακή προσωπικούς λογαριασμούς των κρατουμένων. 

Ετήσια 
στατιστική 
έκθεση. 

Πληροφορίες 
και στοιχεία. 

Απουσία 
ιατρικού 
λειτουργού. 

Επισκέψεις 
Διευθυντών 
των αρμόδιων 
Ιατρικών 
Υπηρεσιών 
στις Φυλακές. 
θάνατος 
κρατουμένου. 
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Ειδοποίηση 
για ασθένεια, 
μεταφορά κτλ. 
του κρατου
μένου. 

Απεργία 
πείνας. 

Ιατρική παρα
κολούθηση 
κρατουμένου 
που αρνείται 
να λάβει 
τροφή. 

Εξαναγκασμός 
σε λήψη 
τροφής. 

82.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού του 
κρατουμένου ή σε περίπτωση μεταφοράς και παραμονής του σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα για θεραπεία, λόγω μιας τέτοιας σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού, 
ο Διευθυντής ειδοποιεί αμέσως τον πλησιέστερο συγγενή του ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο κατονομάζεται από τον κρατούμενο. 

(2) Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας οποιουδήποτε στενού 
συγγενούς του κρατουμένου, ο Διευθυντής ειδοποιεί αμέσως τον κρατούμενο 
και, αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, μπορεί να επιτρέψει στον κρατούμενο 
να επισκεφθεί το συγγενή του ή να παραστεί στην κηδεία του, ανάλογα με την 
περίπτωση, είτε με συνοδεία είτε χωρίς συνοδεία. 

83. Κρατούμενος που δηλώνει ότι κατέρχεται σε απεργία πείνας και 
αρνείται να λάβει τροφή, απομονώνεται στο κελί του ή σε ειδικό κελί απομό
νωσης, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να δικαιούται να έχει στην κατοχή 
τόυ οποιαδήποτε τρόφιμα. Η δήλωση του καταχωρείται στο ημερολόγιο της 
πτέρυγας στην οποία κρατείται και ενημερώνεται αμέσως ο Διευθυντής και ο 
ιατρικός λειτουργός. Πριν από κάθε γεύμα ο κρατούμενος ερωτάται από τον 
υπεύθυνο της πτέρυγας στην οποία διαμένει στην παρουσία και ενός άλλου 
μέλους του προσωπικού αν προτίθεται να λάβει τροφή και σε περίπτωση 
άρνησης του να λάβει τροφή, η άρνηση αυτή καταχωρείται και πάλι στο 
ημερολόγιο της πτέρυγας στην οποία κρατείται, ενώ η καταχώρηση υπογρά
φεται τόσο από τον υπεύθυνο της πτέρυγας όσο και από το παριστάμενο 
μέλος του προσωπικού. 

84.—(1) Σε περίπτωση άρνησης του κρατουμένου να λάβει την τροφή που 
του προσφέρεται για συνεχή περίοδο τουλάχιστο σαράντα οκτώ ωρών, ο 
ιατρικός λειτουργός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολού
θηση του ενώ καταγράφει σε ειδικό μητρώο την ημερομηνία και την ώρα 
έναρξης της απεργίας πείνας, τη δικαιολογία του κρατουμένου για την 
άρνηση του να λάβει τροφή, καθώς και οποιεσδήποτε εξελίξεις αναφορικά με 
τη συνέχιση της απεργίας μέχρι τη λήξη της. 

(2) Ο ιατρικός λειτουργός ενημερώνει καθημερινά το Διευθυντή για τη 
σωματική και ψυχική υγεία του κρατουμένου και, σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια της απεργίας πείνας, ο γιατρός κρίνει ότι ο απεργός χρειάζεται 
ειδική ιατρική παρακολούθηση ή περίθαλψη, ζητεί από το Διευθυντή έγκριση 
για τη μεταφορά του σε κυβερνητικό νοσοκομείο, όπου και μεταφέρεται 
αμέσως. 

85. Σε περίπτωση που ο απεργός περιέλθει σε κατάσταση εξαιτίας της 
οποίας μπορεί να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ή να υποστεί σοβαρή ή μόνιμη 
βλάβη η υγεία του ή να μην είναι σε θέση να ασκήσει ελεύθερη βούληση, ο 
ιατρικός λειτουργός, σε συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς του στο 
νοσοκομείο μπορούν να λάβουν όλα τα, κατά την κρίση τους, αναγκαία 
μέτρα, περιλαμβανομένου και του εξαναγκασμού του σε λήψη τροφής. 

Υποχρέωση 
για εργασία 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΠΟΝΙΑΣ 
86.—(1) Όλοι οι κρατούμενοι που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης 

μεγαλύτερες από ένα μήνα και επιθυμούν να τυγχάνουν των ευεργετημάτων 
6ΐ(ΐ) του 1996 που τους παρέχονται από το άρθρο 12 του περί Φυλακών Νόμου καθώς και 
ΐ2(ΐ) του 1997. τ ο υ επιδ5ματος φιλοπονίας, απασχολούνται στην εργασία στην οποία κατα

τάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης, εκτός αν δεν μπορούν να απασχο
ληθούν για λόγους υγείας, ύστερα από εισήγηση του ιατρικού λειτουργού ή 
για άλλους λόγους ύστερα από απόφαση του Διευθυντή. 
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(2) Όλοι οι κρατούμενοι που καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης ενός 
μήνα ή σε ποινή φυλάκισης μικρότερης από ένα μήνα και επιθυμούν να εργά
ζονται απασχολούνται στο είδος της εργασίας στην οποία κατατάσσονται 
από την Επιτροπή Κατάταξης, χωρίς να δικαιούνται οποιαδήποτε ευεργετή
ματα ή επιδόματα φιλοπονίας. 

87. Οι υπόδικοι κρατούμενοι δεν έχουν υποχρέωση για εργασία. Αν όμως 
επιθυμούν να εργάζονται, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Διευ
θυντή. Αν η αίτηση τους εγκριθεί, οι υπόδικοι κρατούμενοι μπορούν να εργά
ζονται και να παίρνουν το επίδομα φιλοπονίας όπως και οι υπόλοιποι 
κρατούμενοι. 

88. Κρατούμενοι ηλικίας μεγαλύτερης των εξήντα τριών ετών, δεν έχουν 
υποχρέωση για εργασία. Αν όμως επιθυμούν να εργάζονται μπορούν να το 
ζητήσουν με σχετική αίτηση τους από το Διευθυντή. Ανεξάρτητα όμως από το 
αν εργάζονται ή όχι, δικαιούνται να τυγχάνουν των ευεργετημάτων που τους 
παρέχονται από το άρθρο 12 του περί Φυλακών Νόμου, καθώς και του επιδό
ματος φιλοπονίας όπως αν εργάζονταν. 

89.—(1) Η εργασία των κρατουμένων πρέπει να συνάδει με τη φυσική και 
πνευματική τους ικανότητα, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον ιατρικό 
λειτουργό. 

(2) Η εργασία των κρατουμένων πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργική 
αξιοποίηση του χρόνου της παραμονής τους στη φυλακή, να συντελεί στην 
επαγγελματική τους εκπαίδευση, να διατηρεί ή να επαυξάνει τη δυνατότητα 
τους για απασχόληση μετά την αποφυλάκιση τους και να συμβάλλει στην 
ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία. 

(3) Η εργασία των κρατουμένων δεν πρέπει να είναι οδυνηρή, ιδιαίτερα 
επικίνδυνη ή ανθυγιεινή και δεν μπορεί να αποτελεί καταπιεστικό μέτρο ή να 
έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. 

(4) Στους κρατουμένους παρέχεται, κατά το δυνατό, επαρκής και χρήσιμη 
εργασία με τρόπο που να καλύπτουν καθημερινά όλες τις εργάσιμες ώρες. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατό οι κρατούμενοι απασχολούνται σε άλλες χρήσιμες 
δραστηριότητες. 

(5) Κάθε κρατούμενος απασχολείται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε εργασία 
της ειδικότητας ή της κλίσης του. 

90.—(1) Ο ανώτερος αριθμός ωρών εργασίας των κρατουμένων σε 
ημερήσια και εβδομαδιαία βάση καθορίζεται από τον Υπουργό, ο οποίος 
λαμβάνει υπόψη το ωράριο εργασίας των εργατών στην ελεύθερη αγορά, 
καθώς και τα ωράρια των προγραμμάτων εκπαίδευσης, και ψυχαγωγίας των 
κρατουμένων μέσα στις Φυλακές. 

(2) Οι κρατούμενοι πρέπει να διαθέτουν μία τουλάχιστον ελεύθερη μέρα 
κάθε εβδομάδα και επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια 
της μεταχείρισης και αγωγής τους με σκοπό την ομαλή επανένταξη τους στην 
κοινωνία. 

91. Οι κρατούμενοι εργάζονται στους χώρους εργασίας στους οποίους τους 
εντάσσει η Επιτροπή Κατάταξης και δε δικαιούνται να εγκαταλείπουν τους 
χώρους εργασίας τους χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμόδιου λειτουργού. 

92. Η οργάνωση και οι μέθοδοι εργασίας πρέπει να είναι όμοιες, όσο αυτό 
είναι δυνατό, με εκείνες της ελεύθερης κοινωνίας, ώστε να προετοιμάζουν 
τους κρατουμένους για τις συνθήκες εργασίας που θα συναντήσουν μετά την 
αποφυλάκιση τους. 

Δικαίωμα 
υποδίκων 
για εργασία. 

Δικαίωμα 
υπερηλίκων 
για εργασία. 

Φύση και 
σκοπός της 
εργασίας των 
κρατουμένων. 

Ώρες 
εργασίας. 

'Χώροι 
εργασίας. 

Οργάνωση 
και μέθοδοι 
εργασίας. 
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Προφυλάξεις 
και αποζη
μιώσεις σε 
περιπτώσεις 
εργατικού 
ατυχήματος. 

Επαγγελματική 
εκπαίδευση. 

Εργασία κατά 
τις ελεύθερες 
ώρες. 

Εργασία 
κρατουμένων 
σε περίπτωση 
ειδικής 
προσφοράς. 

Εργασία 
κρατουμένων 
στο κέντρο. 

Επίδομα 
φιλοπονίας. 

93. Οι προφυλάξεις οι οποίες καθορίζονται για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζομένων έξω από τη Φυλακή, στην ελεύθερη κοινωνία, τηρούνται και 
μέσα στους χώρους εργασίας της Φυλακής, ενώ λαμβάνεται πρόνοια για την 
παροχή αποζημίωσης σε κρατουμένους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή 
επαγγελματικής ασθένειας, όπως προβλέπονται στη νομοθεσία για τους εργα
ζομένους στην ελεύθερη κοινωνία. 

94. Η επαγγελματική εκπαίδευση των κρατουμένων και κυρίως των νεαρών 
κρατουμένων, πρέπει να γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε βιοποριστικά 
επαγγέλματα. 

95. Κρατούμενοι που επιθυμούν κατά τις ελεύθερες τους ώρες να εργάζο
νται στο κελί τους ή σε άλλο εγκεκριμένο από το Διευθυντή ειδικό χώρο, για 
την κατασκευή έργων χειροτεχνίας μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στο Διευθυντή, ο οποίος, αν δε συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, πειθαρχίας, ή 
τάξης, ή αν δεν παραβιάζονται οποιοιδήποτε κανόνες καθαριότητας ή 
ατομικής υγιεινής, ή αν δε δημιουργείται οχληρία σε άλλους κρατουμένους, 
παρέχει την έγκριση του: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής μπορεί με σχετικές οδηγίες του, να ρυθμίζει και 
οτιδήποτε άλλο αφορά την εργασία κατά τις ελεύθερες ώρες, καθώς και οτιδή
ποτε αφορά την κατασκευή, διάθεση και εμπορία των διάφορων έργων των 
κρατουμένων. 

96. Σε περίπτωση που— 
(α) Γίνεται προσφορά από ιδιώτες ή δημόσιους οργανισμούς προς τις 

Φυλακές για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, 
(β) υπάρχουν κρατούμενοι που αποδεδειγμένα έχουν την αναγκαία επαγ

γελματική κατάρτιση για την εκτέλεση της προσφερόμενης εργασίας 
και επιθυμούν να εργαστούν έναντι αμοιβής για την εκτέλεση της, 

(γ) υπάρχουν για το σκοπό αυτό διαθέσιμοι και κατάλληλα εξοπλισμένοι 
επαγγελματικοί χώροι, 

ο Διευθυντής μπορεί, ύστερα από συνεννόηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των 
Φυλακών και νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οποιοιδήποτε όροι κράτησης, 
πειθαρχίας ή τάξης και δε συντρέχουν οποιοιδήποτε λόγοι ασφάλειας, να 
εγκρίνει την ανάληψη της εκτέλεσης της προσφερόμενης εργασίας από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες των Φυλακών: 

Νοείται ότι η Επιτροπή Κατάταξης μπορεί κατά την κρίση της, να επιβάλει 
και οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους αναφορικά με την αμοιβή των 
κρατουμένων και την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την εκτέλεση και την παρά
δοση της όλης εργασίας, καθώς και αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα 
αφορά την ανάληψη της εκτέλεσης τέτοιων παραγγελιών από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες των Φυλακών. 

97. Κρατούμενοι που εντάσσονται στο Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωιδρυ
ματικής Απασχόλησης εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε είδους εκτός 
της φυλακής, εποπτευόμενοι από τους αρμόδιους λειτουργούς του κέντρου. 

98. Στους κρατουμένους, οι οποίοι έχουν εκτίσει τουλάχιστον ένα μήνα της 
ποινής φυλάκισης τους ή έχουν παραμείνει στη φυλακή ως υπόδικοι για 
περίοδο μεγαλύτερη από το μήνα και οι οποίοι κατατάσσονται, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, από την Επιτροπή Κατάταξης σε 
συγκεκριμένη εργασία, καταβάλλεται επίδομα φιλοπονίας, ανάλογα με την 
εργασία που τους ανατίθεται και ανάλογα με τη φιλοπονία και την εργατικό
τητα που επιδεικνύουν. 
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99. Οι κατηγορίες του επιδόματος φιλοπονίας και το ύψος του επιδόματος 
που αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία καθορίζονται από καιρού εις καιρόν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

100.—(1) Επίδομα φιλοπονίας παρέχεται στους κρατουμένους, οι οποίοι 
έχουν υπερβεί το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους και δεν εργάζονται ή 
οι οποίοι, σύμφωνα με πιστοποιητικό του ιατρικού λειτουργού, είναι 
ανίκανοι για εργασία λόγω οποιασδήποτε μορφής αναπηρίας ή χρόνιας ασθέ
νειας, ή οι οποίοι κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή δεν κατατάσσονται σε 
εργασία και δεν εργάζονται. 

(2) Οι κρατούμενοι αυτοί κατατάσσονται για σκοπούς παροχής επιδόματος 
φιλοπονίας στην τελευταία κατηγορία και λαμβάνουν το ποσό που αντι
στοιχεί στην κατηγορία αυτή. 

(3) Επίδομα φιλοπονίας που έχει εγκριθεί εξακολουθεί να παρέχεται σε 
κρατουμένους, στην περίπτωση που αυτοί τραυματίζονται ή ασθενούν κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους και ο ιατρικός λειτουργός εγκρίνει σε αυτούς 
άδεια ασθενείας: 

Νοείται ότι κρατούμενοι που βρίσκονται με ολιγοήμερη άδεια ασθενείας 
και δεν εργάζονται παραμένουν για σκοπούς ανάρρωσης περιορισμένοι στο 
κελί ή στην πτέρυγα τους, ανάλογα με την περίπτωση, καθόλη την περίοδο της 
άδειας τους, εκτός αν ο ιατρικός λειτουργός ορίσει διαφορετικά. 

101.—(1) Οποιαδήποτε απασχόληση των κρατουμένων πέρα από την 
εργασία η οποία τους ανατίθεται από την Επιτροπή Κατάταξης δε θεωρείται 
εργασία για σκοπούς καταβολής επιδόματος φιλοπονίας. 

(2) Οι κρατούμενοι δε δικαιούνται επίδομα φιλοπονίας τις Κυριακές, τις 
επίσημες αργίες, ή τις μη εργάσιμες μέρες, εκτός αν κατά τις μέρες αυτές 
εργαστούν, κατόπιν διαταγής τουλάχιστο για τέσσερις ώρες. 

(3) Κρατούμενοι οι οποίοι διαμένουν στο Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωι
δρυματικής Απασχόλησης, οι οποίοι εργάζονται εκτός των Φυλακών και οι 
οποίοι αμείβονται σύμφωνα με τις αμοιβές της ελεύθερης αγοράς, δε δικαιού
νται επίδομα φιλοπονίας. 

(4) Κρατούμενοι στους οποίους έχει ανατεθεί, κατά τις εργάσιμες ώρες να 
εργάζονται για την εκτέλεση εργασίας η οποία αναλήφθηκε από τις Φυλακές, 
δυνάμει του Κανονισμού 96 των παρόντων Κανονισμών, και οι οποίοι αμεί
βονται για την εργασία τους αυτή δε δικαιούνται επίδομα φιλοπονίας, ενώ η 
αμοιβή την οποία παίρνουν κατανέμεται ως ακολούθως: 

(α) Ένα δέκατο παρακρατείται υπέρ του Ταμείου Ευημερίας Κρατουμένων. 
(β) Τρία δέκατα παρακρατούνται έναντι των εξόδων διαμονής, 

διατροφής και παροχής διευκολύνσεων για την εργασία τους στις 
Φυλακές. 

(γ) Έξι δέκατα κατατίθενται στον προσωπικό τους λογαριασμό. 
102. Καμιά πληρωμή σε μετρητά δεν επιτρέπεται να γίνεται σε κρατούμενο 

ο οποίος εργάζεται και διαμένει στην Κλειστή ή την Ανοικτή Φυλακή παρά 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ύστερα από έγκριση του Διευθυντή. 

103. Το επίδομα φιλοπονίας κατατίθεται σε ξεχωριστό ατομικό λογα
ριασμό κάθε κρατουμένου. 

Κατηγορίες 
επιδόματος 
φιλοπονίας. 

Ανίκανοι 
για εργασία 
κρατούμενοι. 

Εργασία για 
την οποία οι 
κρατούμενοι 
δε δικαιούνται 
επίδομα 
φιλοπονίας. 

Πληρωμή 
σε μετρητά. 

Τήρηση 
ξεχωριστού 
λογαριασμού. 
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αναλήψεις από 
:ο λογαριασμό 
:πιδόματος 
ριλοπονίας 
cat από τον 
ιχομικό λογα
)ΐασμό του. 
ιρατουμένου. 

αναστολή 
πιδόματος 
κλοπονίας. 

104. Σε περίπτωση ανάγκης, ο κρατούμενος μπορεί να αποσύρει μέρος ή 
και όλο το ποσό που βρίσκεται στους ατομικούς του λογαριασμούς. Δεν 
μπορεί όμως να διαθέσει οποιοδήποτε ποσό από τους ατομικούς του λογαρια
σμούς υπέρ άλλου κρατουμένου, εκτός αν ο τελευταίος είναι τέκνο, πατέρας, 
μητέρα, σύζυγος, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά, εγγονός ή εγγονή του, ή 
άν έχει εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό ειδική άδεια από το Διευθυντή. 

105.—(α) Ο Διευθυντής έχει την εξουσία να αναστέλλει την καταβολή του 
επιδόματος φιλοπονίας σε κρατούμενο ο οποίος αρνείται να εργαστεί ή του 
οποίου η εργασία ή η διαγωγή κατά τη διάρκεια της εργασίας του δεν είναι 
ικανοποιητική. Η περίοδος της αναστολής της καταβολής του επιδόματος φιλο
πονίας για το σκοπό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες. 

(β) Ο Διευθυντής έχει την εξουσία να κατάσχει οποιοδήποτε ποσό από τους 
προσωπικούς λογαριασμούς του κρατουμένου ή να διατάξει την κατάσχεση 
του επιδόματος φιλοπονίας το οποίο λαμβάνει, για την πληρωμή ζημιών τις 
οποίες ο κρατούμενος προκάλεσε σε περιουσία της φυλακής ή σε περιουσία 
άλλου κρατουμένου και στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 
πληρωμής των ζημιών που προκάλεσε. 

κοπός της 
ϊωγής. 

εσα αγωγής. 

/ευματικη 
ωγήκαι 
ιιαίδευση. 

ΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
106. Η αγωγή των κρατουμένων αποβλέπει, όσο η διάρκεια της ποινής το 

επιτρέπει, στην απάμβλυνση των αρνητικών επιδράσεων που μπορεί να έχει η 
στέρηση της ελευθερίας τους στη ζωή και στην ομαλή επανένταξη τους στο 
κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον μετά την 
αποφυλάκιση τους. Αυτό επιδιώκεται με τη διατήρηση της ψυχικής και σωμα
τικής τους υγείας, με την ανάπτυξη των ψυχικών, σωματικών και πνευμα
τικών ικανοτήτων τους, με την κατάλληλη επαγγελματική τους εκπαίδευση 
και γενικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου της παραμονής τους στη 
φυλακή. 

107. Η αγωγή των κρατουμένων γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό και με τη συμβολή όλων των μελών του προσωπικού των 
Φυλακών, με σύγχρονες και κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και 
προγράμματα, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

108.—(1) Κάθε κρατούμενος δικαιούται να εκπαιδεύεται, να επιμορφώ
νεται και να ενημερώνεται με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με βιβλία, 
εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματο
γραφικές προβολές, διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις κλπ. 

(2) Για το σκοπό αυτό γίνονται λογικές διευθετήσεις στους κρατουμένους 
οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη μόρφωση ή την εκπαίδευση τους, για 
παρακολούθηση συγκεκριμένων σειρών μαθημάτων, ή προγραμμάτων επαγ
γελματικής εκπαίδευσης και προσανατολισμού, που οργανώνονται μέσα στις 
φυλακές. 

(3) Λογικές διευθετήσεις μπορούν να γίνουν σε κρατουμένους για εκπαί
δευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση με αλληλογραφία, ιδιωτική 
μελέτη ή με απασχόληση σε δημιουργικές ασχολίες. 

(4) Ειδική φροντίδα δίδεται για τη μόρφωση νεαρών και αναλφάβητων 
κρατουμένων για τους οποίους οργανώνονται ειδικά μαθήματα. 

(5) Η διδασκαλία των διάφορων μαθημάτων επιμόρφωσης και επαγγελμα
τικής κατάρτισης γίνεται, αν αυτό είναι αναγκαίο, και κατά τη διάρκεια των 
καθιερωμένων ωρών εργασίας, και η παρακολούθηση τους από τους κρατου
μένους θεωρείται μέρος της υποχρέωσης τους για εργασία. 
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Ηθική συνδρομή 
και θρησκευ
τική αγωγή. 

(6) Οι κρατούμενοι μπορούν επίσης να δανείζονται βιβλία από τη δανει
στική βιβλιοθήκη των φυλακών. Η Διεύθυνση των φυλακών έχει υποχρέωση 
να εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη με τα κατάλληλα λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά, 
■ψυχαγωγικά και άλλα βιβλία, τόσο για εξυπηρέτηση των ημεδαπών όσο και 
των αλλοδαπών κρατουμένων. 

(7) Σε κρατουμένους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα εκτός 
των Φυλακών είναι δυνατό κατόπιν αιτήσεως τους να τους παραχωρηθεί 
εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με τον Κανονισμό 125. 

109.—(1) Ο κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα, στο μέτρο του δυνατού, 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της θρησκευτικής, πνευματικής και ηθικής του 
ζωής. 

(2) Η θρησκευτική αγωγή είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το δικαίωμα 
του κρατουμένου να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα, να παρακολουθεί 
τη θεία λειτουργία ή άλλες θρησκευτικές συναθροίσεις, να επικοινωνεί με 
αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του δόγματος του και να έχει 
στην κατοχή του τα αναγκαία βιβλία ή έντυπα. 

(3) Ενέργειες που αποβλέπουν στον προσηλυτισμό κρατουμένου από άλλο 
κρατούμενο ή από οποιοδήποτε εκπρόσωπο θρησκεύματος ή δόγματος, 
απαγορεύονται. 

110.—(1) Η ψυχαγωγία των κρατουμένων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφω Ψυχαγωγία, 
μένους χώρους της φυλακής και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου τους με τρόπο δημιουργικό και με παράλληλη 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και της άμιλλας. 

(2) Οι κρατούμενοι συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές εκδηλώσεις, 
όπως θεατρικές, μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και 
χειροτεχνημάτων, κινηματογραφικές ή άλλες προβολές και σε οποιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν τη δημιουργική 
ψυχαγωγία, τον αυτοσχεδιασμό και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα στις 
Φυλακές. 

(3) Ειδική Επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστο λειτουργούς 
των Φυλακών που ορίζονται από το διευθυντή, το δάσκαλο των φυλακών, 
τον ψυχολόγο, και τον κοινωνικό λειτουργό, αναλαμβάνει, σε συνεργασία με 
τους κρατουμένους και με την έγκριση του Διευθυντή, την ετοιμασία 
προγραμμάτων ψυχαγωγίας και φυσικής αγωγής, την οργάνωση πολιτι
στικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων ή την έκδοση ενημε
ρωτικών και άλλων εντύπων. 

111.—(1) Τα προγράμματα φυσικής αγωγής περιλαμβάνουν σωματικές Φυσική αγωγή, 
ασκήσεις, ενόργανη γυμναστική, ομαδικά παιγνίδια και αγώνες μέσα και έξω 
από τη φυλακή και εφαρμόζονται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

(2) Ο κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε οποιοδήποτε από τα 
προγράμματα σωματικής αγωγής στο οποίο, η ηλικία, η σωματική, η φυσική 
και ψυχική του κατάσταση, του επιτρέπουν να συμμετάσχει. 

(3) Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους κρατουμένους λογικές διευ
θετήσεις, δύο τουλάχιστο φορές την εβδομάδα, εκτός αν για ειδικούς λόγους η 
Επιτροπή Κατάταξης αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένο κρατούμενο. 

112. Η κοινωνική αγωγή περιλαμβάνει κυρίως την τόνωση της ατομικής 
και κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, την καλλιέργεια θετικών διαπρο
σωπικών σχέσεων, την ενθάρρυνση τους για έκφραση, τη συμμετοχή τους σε 
διάφορους ομίλους ή ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα και γενικά την ανάπτυξη 
πνεύματος συνεργασίας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. 

Κοινωνική 
αγωγή. 
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Εξωτερικές 
επαφές και 
σχέσεις. 
Επικοινωνία 
με το ευρύτερο 
κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Επιστολές, 
τηλεφωνική 
επικοινωνία. 

Έλεγχος 
επιστολών 
και τηλεφω
νημάτων. 

113.—(1) Η επικοινωνία του κρατουμένου με το ευρύτερο κοινωνικό περι
βάλλον αποτελεί ζωτική ανάγκη, τόσο για τη διαβίωση του στη φυλακή, όσο 
και για τη βαθμιαία ένταξη του στην ελεύθερη κοινωνία. 

(2) Αυτή πραγματοποιείται με τη διατήρηση από τον κρατούμενο εξωτε
ρικών επαφών και σχέσεων τόσο με την οικογένεια του όσο και με πρόσωπα 
και οργανισμούς που κατά τη γνώμη του Διευθυντή συμβάλλουν θετικά στην 
κοινωνική αποκατάσταση του κρατουμένου και στην ευημερία της οικογέ
νειας του. 

(3) Ο Διευθυντής των φυλακών παρέχει λογικές διευθετήσεις για τις 
επισκέψεις των κρατουμένων μέσα στις φυλακές, την αλληλογραφία και την 
τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο, την παροχή αδειών και 
την ανάπτυξη θεσμών ημιελεύθερης διαβίωσης για την προετοιμασία μιας 
όσο γίνεται πιο ομαλής προσαρμογής τους στις συνθήκες της ελεύθερης 
κοινωνίας. 

114.—(1) Κρατούμενος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 
μπορεί να αποστέλλει επιστολές προς μέλη της οικογένειας του, συνεργάτες 
και φίλους του δύο φορές την εβδομάδα, αφού προηγουμένως υποβάλει τις 
επιστολές αυτές προς έλεγχο στον αρμόδιο λειτουργό σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέψει σε κρατούμενο να 
αποστέλλει περισσότερες επιστολές, αν κατά την κρίση του αυτό θα βοηθήσει 
στη διατήρηση ωφέλιμων γι' αυτόν επαφών με τον έξω κόσμο. 

(2) Κανένας περιορισμός δεν υπάρχει στον αριθμό των επιστολών που 
μπορεί να δέχεται ο κρατούμενος μέσα στις Φυλακές. 

(3) Ο κρατούμενος μπορεί, αν αποδεδειγμένα υπάρχει άμεση ανάγκη, να 
ζητήσει άδεια από το Διευθυντή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, ή να ζητήσει 
από τον αρμόδιο λειτουργό των φυλακών να επικοινωνήσει εκ μέρους του 
τηλεφωνικά με το συνήγορο του ή με μέλη της οικογένειας του καθώς και με 
επαγγελματικούς ή άλλους συνεργάτες του για διευθέτηση προσωπικών, οικο
γενειακών και άλλων εκκρεμοτήτων ή διαφορών. 

(4) Κρατούμενος που για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται επισκέψεις από την 
οικογένεια του ή άλλα πρόσωπα μπορεί κατόπιν άδειας του Διευθυντή, να 
επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οικογένεια του ή με πρόσωπα που μπορούν 
να έχουν ευεργετική επίδραση σ.' αυτόν, τουλάχιστο μια φορά το μήνα. 

(5) Κρατούμενος που παραπέμπεται στις φυλακές λόγω του ότι παρέλειψε 
να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο δυνάμει οποιασδήποτε καταδίκης ή 
δατάγματος, όφειλε να πληρώσει, μπορεί να τύχει άδειας από το Διευθυντή, 
για να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μπορεί να ζητήσει από λειτουργό των 
φυλακών να επικοινωνήσει εκ μέρους του τηλεφωνικά, με το δικηγόρο του ή 
με οποιοδήποτε συγγενή ή φίλο του, με σκοπό να διευθετήσει την πληρωμή 
του ποσού που οφείλει και να εξασφαλίσει έτσι την αποφυλάκιση του. 

115.—(1) Η τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων γίνεται από συγκε
κριμένο τηλεφωνικό θάλαμο ή θαλάμους που βρίσκονται σε ελεγχόμενο χώρο 
της φυλακής με δαπάνη των ίδιων των κρατουμένων ή με άλλο τρόπο κατόπιν 
εγκρίσεως του Διευθυντή. 

(2) Το περιεχόμενο τηλεφωνημάτων ή επιστολών ελέγχεται στις περιπτώ
σεις που κατά την κρίση του Διευθυντή ο έλεγχος επιβάλλεται για λόγους 
ασφάλειας ή για λόγους αποτροπής διάπραξης νέου εγκλήματος ή για οποια
δήποτε άλλη εύλογη αιτία. 
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(3) Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος των επιστολών ή τηλεφωνημάτων 
γίνεται από λειτουργό ή λειτουργούς των φυλακών που ορίζονται για το 
σκοπό αυτό από το Διευθυντή και ανάλογα με το περιεχόμενο τους, οι 
επιστολές μπορούν να κατακρατηθούν και τα τηλεφωνήματα να διακοπούν. 
Γεγονότα σημασίας τα οποία περιέχονται σε επιστολές που αποστέλλονται 
προς κρατούμενο και κατακρατούνται και οι οποίες αφορούν οικογενειακές ή 
άλλες καταστάσεις του κρατουμένου και δε σχετίζονται με τους λόγους για 
τους οποίους επιβάλλεται η κατακράτηση των επιστολών, περιέρχονται σε 
γνώση των κρατουμένων από τον αρμόδιο για τον έλεγχο των επιστολών, 
λειτουργό. 

(4) Το περιεχόμενο των επιστολών ή τηλεφωνημάτων που περιέρχεται στην 
αντίληψη του αρμόδιου για τον έλεγχο τους λειτουργού, απαγορεύεται να 
περιέλθει σε γνώση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. 

(5) Το προνόμιο της αλληλογραφίας ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας 
μπορεί να ανασταλεί κατόπιν διαταγής του Διευθυντή σε περίπτωση πειθαρ
χικού παραπτώματος του κρατουμένου. 

(6) Επιστολές που απευθύνονται από κρατουμένους προς οποιαδήποτε 
επίσημη αρχή της Δημοκρατίας ή προς πολιτικά πρόσωπα ή προς οποιοδή
ποτε άλλο επίσημο πρόσωπο ή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποστέλλο
νται πάντοτε μέσω του Διευθυντή. 

(7) Στην περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώνει ότι το περιεχόμενο τους 
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της αρχής ή του προσώπου στο οποίο απευθύ
νεται, ή ότι στις επιστολές αυτές χρησιμοποιείται απρεπής ή υβριστική 
γλώσσα, ή περιέχονται κακόβουλοι ισχυρισμοί ή αβάσιμες κατηγορίες 
εναντίον οποιουδήποτε ή επιχειρείται παραποίηση γεγονότων ή αποκαλύπτο
νται πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και γενικά τη λειτουργία 
των φυλακών, ο Διευθυντής μπορεί, για το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας 
ή της δημόσιας τάξης ή των δημόσιων ηθών ή την προστασία της υπολήψεως ή 
των δικαιωμάτων άλλων ή προς παρεμπόδιση της αποκάλυψης εμπιστευτικών 
πληροφοριών ή για τη διατήρηση του κύρους και της αμεροληψίας της δικα
στικής εξουσίας, να μην επιτρέψει την αποστολή των επιστολών αυτών. Για 
την απόφαση του αυτή ο Διευθυντής ενημερώνει τον κρατούμενο: 

Νοείται ότι οι κρατούμενοι μπορούν να απευθύνονται με επιστολές τους, 
προς το Συμβούλιο Φυλακών, χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο του περιεχομένου 
τους από τις αρχές των φυλακών. 

(8) Προφορικές δηλώσεις κρατουμένων προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
απαγορεύονται εκτός κατόπιν προηγούμενης άδειας του Διευθυντή. 

116.—(1) Σε κάθε κρατούμενο επιτρέπεται να δέχεται επισκέψεις μελών Επισκέψεις, 
της οικογένειας του, συγγενών ή φίλων του μέχρι έξι φορές το μήνα. 

(2) Για τους κρατουμένους της Ανοικτής Φυλακής, ο Διευθυντής μπορεί, 
μέσα στα πλαίσια της ειδικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τη διατή
ρηση δεσμών του κρατουμένου με τον έξω κόσμο, ή τη δημιουργία θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων που θα βοηθήσουν τον κρατούμενο στην ομαλή 
επανένταξη του στη κοινωνία, να επιτρέψει μέχρι δύο επιπρόσθετες επισκέ
ψεις το μήνα προσώπων που μπορούν να ασκήσουν ευεργετική επίδραση στον 
κρατούμενο. 

(3) Ο Διευθυντής μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, να επιτρέπει σε κρατού
μενο να δέχεται έναν ή περισσότερους επισκέπτες με σκοπό τη διευθέτηση 
έκτακτων οικογενειακών, επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων υποθέσεων 
πέραν των κανονικών του επισκέψεων. 
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(4) Σε περιπτώσεις κρατουμένων που εκτίουν ποινή φυλάκισης πάνω από 
πέντε χρόνια, και κατά τα τελευταία δύο χρόνια επέδειξαν εργατικότητα και 
άριστη διαγωγή, ο Διευθυντής μπορεί να εγκρίνει μεγαλύτερη συχνότητα και 
μεγαλύτερη διάρκεια επισκέψεων. 

(5) Σε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί το Διευθυντή ότι έχει να διεκπεραι
ώσει σημαντική εργασία με κρατούμενο μπορεί να δοθεί άδεια να συναντήσει 
τον κρατούμενο, νοουμένου ότι και ο κρατούμενος επιθυμεί να συναντήσει το 
πρόσωπο αυτό. 

(6) Σε αλλοδαπούς κρατουμένους δίδονται ειδικές διευκολύνσεις, για να 
δέχονται επισκέψεις από τους διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους 
του κράτους στο οποίο ανήκουν ή του κράτους που είναι επιφορτισμένο με τα 
συμφέροντα τους ή από κάθε άλλη εθνική ή διεθνή αρχή που έχει ως αποστολή 
να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τους ή από πρόσωπα που συμβάλλουν στην 
απάμβλυνση των ειδικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την κράτηση 
τους και ιδίως πρόσωπα που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέπει ειδικές διευθετήσεις αναφο
ρικά με τις επισκέψεις μελών των οικογενειών τους που έρχονται από το 
εξωτερικό, για να τους επισκεφτούν. 

(7) Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, μέλη επιστημονικών, πολιτιστικών, 
θρησκευτικών ή άλλων συλλόγων μπορούν να επισκέπτονται κρατουμένους, 
ύστερα από άδεια του Διευθυντή. 

(8) Μέλη της αστυνομίας, κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από ανώτερο αξιω
ματικό της αστυνομίας, μπορούν να επισκέπτονται για υπηρεσιακούς λόγους 
κρατουμένους, αφού δοθεί προηγουμένως στο Διευθυντή έγκαιρη προειδο
ποίηση στην οποία να αναφέρεται και ο σκοπός της επίσκεψης. 

(9) Δημόσιοι λειτουργοί ο οποίοι μεταφέρουν εντάλματα ή διατάγματα για 
επίδοση σε πρόσωπα μέσα στις φυλακές μπορούν να εισέρχονται για το 
σκοπό αυτό ελεύθερα μέσα στις φυλακές. 

(10) (ΐ) Δικηγόρος μπορεί να επισκέπτεται κρατούμενο, εφόσον εκκρεμεί σε 
βάρος του κατηγορία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. 

(ii) Δικηγόρος μπορεί να επισκέπτεται κρατούμενο, κατόπιν αιτήσεως του 
κρατουμένου και άδειας του Διευθυντή, με σκοπό την παροχή σ'αυτόν 
νομικής συμβουλής για συγκεκριμένο θέμα που αφορά τον ίδιο τον κρατού
μενο. 

(iii) Οι ώρες επισκέψεων, ο χώρος συνάντησης και οποιεσδήποτε άλλες 
διευθετήσεις σχετικά με τις πιο πάνω συναντήσεις καθορίζονται από το Διευ
θυντή. 

Χώρος, μέρες 117.—(1) Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους της 
επισκέψεων Φυλακής, ειδικά διαρρυθμισμένους, στους οποίους υπάρχει οπτικός έλεγχος 

από μέρους του εποπτεύοντος την αίθουσα επισκέψεων λειτουργού. 
(2) Η διάρκεια των επισκέψεων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα, εκτός από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 116. 
(3) Η διαδικασία πραγματοποίησης των επισκέψεων, ο αριθμός των 

επισκεπτών που δικαιούται ο κρατούμενος να δέχεται σε κάθε επίσκεψη, οι 
μέρες και οι ώρες των επισκέψεων στους κρατουμένους, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα που αφορά τις επισκέψεις καθορίζονται από το Διευθυντή και γνωστο
ποιούνται προς τους κρατουμένους με την ανάρτηση ειδικών γνωστοποιή
σεων στις πτέρυγες κράτησης και προς τους επισκέπτες με την ανάρτηση 
ειδικών γνωστοποιήσεων στην αίθουσα επισκέψεων. 
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118.—(1) Οι κρατούμενοι πριν από την είσοδο τους στην αίθουσα επισκέ
ψεων και μετά την αποχώρηση τους απ' αυτήν ερευνώνται για την πρόληψη 
εισαγωγής ή εξαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών μέσα ή έξω 
από τη φυλακή. 

(2) Για τον ίδιο λόγο μπορούν να υποβληθούν σε σωματική έρευνα και οι 
επισκέπτες των κρατουμένων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο 
τους από τη φυλακή. 

119. Κρατούμενος, ο οποίος έχει εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του και 
κατά τη διάρκεια της κράτησης του επέδειξε εργατικότητα και καλή διαγωγή, 
μπορεί να υποβάλει αίτηση, για να τύχει άδειας εξόδου από τις φυλακές για 
εύλογους οικογενειακούς ή προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο ο οποίος αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών του 
με την οικογένεια του και το κοινωνικό του περιβάλλον ή την επαγγελματική 
του αποκατάσταση μετά την αποφυλάκιση του. 

120. Οι άδειες εξόδου διακρίνονται σε άδειες χωρίς συνοδεία, σε άδειες με 
συνοδεία και σε εκπαιδευτικές άδειες. 

121.—(1) Οι άδειες εξόδου χωρίς συνοδεία χορηγούνται, εφόσον συντρέ
χουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) Ο κρατούμενος έχει εκτίσει πραγματικά το ένα τρίτο της ποινής που 
του επιβλήθηκε από το δικαστήριο· 
κατά τη διάρκεια της κράτησης του επέδειξε εργατικότητα, σταθερό

τητα στη συμπεριφορά του και αξιοπιστία· 
δεν εκκρεμεί σε βάρος του άλλη ποινική διαδικασία· 
δεν εκκρεμεί σε βάρος του οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία· 

(ε) δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα τους τελευταίους 
τρεις μήνες πριν από την απόφαση παραχώρησης σ' αυτόν άδειας 
εξόδου· 
δεν έχει διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της κράτησης του, κατόπιν 
αξιολόγησης της όλης συμπεριφοράς του, ότι παρουσιάζει τάσεις 
δραπέτευσης ή τέλεσης νέου εγκλήματος· 
δεν τίθεται θέμα ασφάλειας του ιδίου κατά τη διάρκεια της άδειας 
του. 

(2) Η διάρκεια της άδειας εξόδου χωρίς συνοδεία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι τέσσερις ώρες για τους κρατουμένους της Κλειστής Φυλακής και 
τις εκατόν είκοσι ώρες για τους κρατουμένους της Ανοικτής Φυλακής και του 
Κέντρου. 

(3) Ανάμεσα σε δύο άδειες εξόδου χωρίς συνοδεία που παραχωρούνται σε 
κρατουμένους πρέπει να μεσολαβεί, για τους κρατουμένους της Κλειστής 
Φυλακής χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστο μηνών και για τους κρατουμέ
νους της Ανοικτής Φυλακής χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστο μηνών. 

(4) Το σύνολο των αδειών αυτών κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο ώρες για τους κρατουμένους της Κλειστής 
Φυλακής και τις τριακόσιες εξήντα ώρες για τους κρατουμένους της Ανοικτής 
Φυλακής. 

(5) Ο χρόνος της άδειας θεωρείται τμήμα του χρόνου της ποινής. 
(6) Σε κρατούμενο στον οποίο χορηγείται άδεια χωρίς συνοδεία μπορούν 

να επιβληθούν και διάφοροι άλλοι όροι αναφορικά με τον τρόπο διαβίωσης 
του, τον τόπο διαμονής και διακίνησης του και τις ώρες κυκλοφορίας του 
κατά το διάστημα της άδειας του. 

Έρευνα 
κρατουμένων 
κατά τις 
επισκέψεις. 

(β) 

(γ) 
(δ) 

(στ) 

(ζ) 

Είδη αδειών 
εξόδου. 

χωρίς 
συνοδεία. 
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Άδεια εξόδου 
σε ανηλίκους 
και σε κρατου
μένους με 
διαταραγμένη 
ψυχοσωματική 
προσωπικότητα. 
Μετάβαση 
κρατουμένου 
στο δικα
στήριο. 

Άδειες με 
συνοδεία. 

Εκπαιδευτικές 
άδειες. 

(7) Κρατούμενοι που διαμένουν στο Κέντρο δικαιούνται να επισκέπτονται 
τις οικογένειες τους χωρίς συνοδεία, όπως πιο κάτω ορίζεται: 

(α) Κρατούμενοι που η διάρκεια της ποινής φυλάκισης που τους επιβλή
θηκε από το δικαστήριο είναι πάνω από πέντε χρόνια, κάθε εβδομάδα. 

(β) Κρατούμενοι που η διάρκεια της ποινής φυλάκισης που τους επιβλή
θηκε από το δικαστήριο είναι από δύο μέχρι πέντε χρόνια, κάθε 
δεύτερη εβδομάδα. 

(γ) Κρατούμενοι που η διάρκεια της ποινής φυλάκισης που τους επιβλή
θηκε από το δικαστήριο είναι μέχρι δύο χρόνια, κάθε τέταρτη εβδο
μάδα: 

Νοείται ότι οι κρατούμενοι που διαμένουν στο Κέντρο ή στην Ανοικτή 
Φυλακή δικαιούνται για σοβαρούς οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους να 
ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους προς το Διευθυντή να τύχουν επιπρόσθετης 
κανονικής άδειας χωρίς συνοδεία, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 του περί Φυλακών Νόμου. 

122. Στους κρατουμένους ηλικίας κάτω των 18 ετών και σε κρατουμένους 
με διαταραγμένη ψυχοσωματική προσωπικότητα χορηγείται άδεια χωρίς 
συνοδεία, μόνο εφόσον κατά την έξοδο τους από τη φυλακή και κατά την 
επιστροφή τους σ' αυτή συνοδεύονται από το πλησιέστερο συγγενικό τους 
πρόσωπο ή από άτομο που ασκεί την επιμέλεια τους. 

123.—(1) Σε κανέναν κρατούμενο δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τις 
φυλακές, με σκοπό να παραστεί ως διάδικος ή μάρτυρας στο δικαστήριο, 
εκτός κατόπιν διαταγής του δικαστηρίου. 

(2) Σε περίπτωση που κρατούμενος αποτείνεται στο Διευθυντή για εξασφά
λιση άδειας, για να παραστεί ενώπιον δικαστηρίου χωρίς διαταγή του δικα
στηρίου που να απαιτεί την παρουσία του, ο Διευθυντής αποστέλλει την 
αίτηση προς το δικαστήριο για έκδοση οδηγιών. 

124.—(1) Οι άδειες εξόδου με συνοδεία χορηγούνται σε κρατουμένους οι 
οποίοι— 

(α) Έχουν εκτίσει πραγματικά το ένα τρίτο της ποινής που τους επιβλή
θηκε από το δικαστήριο και οι οποίοι όμως δεν πληρούν μία ή περισ
σότερες από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Κανονισμού 121(1)· ή 

(β) εκτίουν ποινή ισόβιας φυλάκισης και έχουν παραμείνει στη φυλακή 
για συνεχή περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών και οι οποίοι πληρούν τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις τού Κανονισμού 121(1). 

(2) Η διάρκεια της άδειας εξόδου με συνοδεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
οκτώ ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η άδεια με συνοδεία, μπορεί να παρα
ταθεί μέχρι δώδεκα ώρες ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής 
Κατάταξης. 

(3) Ανάμεσα σε δύο άδειες με συνοδεία πρέπει να μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα τριών τουλάχιστο μηνών. 

(4) Το σύνολο των αδειών αυτών κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις τριάντα δύο ώρες. 

(5) Ο χρόνος της άδειας θεωρείται τμήμα του χρόνου της ποινής. 
125.—(1) Οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται σε κρατουμένους που 

εντάσσονται για το σκοπό αυτό στο Κέντρο και οι οποίοι— 
(α) Κατά την εισαγωγή τους στις φυλακές ήταν μαθητές ή φοιτητές σε 

αναγνωρισμένη σχολή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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(β) η ποινή φυλάκισης τους δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια· 
(γ) κατά τη διάρκεια της κράτησης τους επέδειξαν συνέπεια στη συμπερι

φορά τους, εργατικότητα, καλή διαγωγή και φιλομάθεια· και 
(δ) το υπόλοιπο της ποινής τους δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο. 
(2) Σε κρατουμένους για τους οποίους δε συντρέχουν μία ή περισσότερες 

από τις προϋποθέσεις (α), (β) και (δ) αλλά ικανοποιούν την προϋπόθεση (γ) 
της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού και ενδιαφέρονται να παρα
κολουθήσουν μαθήματα εκτός των φυλακών για την απόκτηση συγκεκριμένων 
επαγγελματικών προσόντων που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική 
αποκατάσταση τους μετά την αποφυλάκιση τους, μπορεί να παραχωρηθεί 
εκπαιδευτική άδεια από τον Υπουργό ύστερα από αίτηση των ιδίων και 
σχετική εισήγηση του Διευθυντή, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιπρό
σθετες προϋποθέσεις: 

(α) Είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών 
(β) η εκπαιδευτική άδεια αφορά επαγγελματική εκπαίδευση σε επάγγελμα 

για το οποίο οι κατάδικοι κατά τη διάρκεια της κράτησης τους 
επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθώντας ειδικά εκπαιδευ
τικά μαθήματα· και 

(γ) κατέχουν τα αναγκαία προσόντα για να γίνουν δεκτοί σε αναγνωρι
σμένη επαγγελματική σχολή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης. 

(3) Στην απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας ορίζονται ιδιαίτερα— 
(α) Οι μέρες και οι ώρες εξόδου του κρατουμένου από τη φυλακή· 
(β) το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσει ο κρατούμενος· και 
(γ) ο κλάδος φοίτησης του κρατουμένου. 

(4) Η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να ανακληθεί από το Διευθυντή, αν διαπι
στωθεί ότι— 

(α) Η φοίτηση του κρατουμένου ολοκληρώθηκε ή 
(β) ο κρατούμενος κάνει κακή χρήση της άδειας· ή 
(γ) ο κρατούμενος εκμεταλλεύεται την άδεια του για άλλους σκοπούς· ή 
(δ) η συνέχιση της άδειας δημιουργεί κινδύνους ασφάλειας ή πειθαρχίας· ή 
(ε) ο κρατούμενος τιμωρείται για πειθαρχικό παράπτωμα σε ποινή μεγα

λύτερη από την επίπληξη: 
Νοείται ότι ο Διευθυντής σε περίπτωση ανάκλησης εκπαιδευτικής άδειας 

υποβάλλει αμέσως έκθεση στην Επιτροπή Κατάταξης ή στον Υπουργό, 
ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία αναφέρει τους λόγους που τον 
οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας. 

126. Αρμόδια για τη χορήγηση των αδειών εξόδου και των εκπαιδευτικών 
αδειών είναι η Επιτροπή Κατάταξης, οι αποφάσεις της οποίας λαμβάνονται 
με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη 
σχετική εισήγηση του Διευθυντή: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής μπορεί κατά την κρίση του και εφόσον συντρέ
χουν επαρκείς λόγοι να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια εξόδου με συνοδεία ή 
χωρίς συνοδεία: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι άδειες εξόδου χωρίς συνοδεία, οι άδειες εξόδου 
με συνοδεία και οι εκπαιδευτικές άδειες δεν αποτελούν δικαίωμα του κρατου
μένου, αλλά προνόμιο το οποίο παραχωρείται κατά την κρίση των αρμόδιων 
οργάνων και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 

Αρμοδιότητα 
παροχής 
αδειών εξόδου. 
και εκπαιδευ
τικών αδειών. 



Κ.Δ.Π. 121/97 1274 

Ένταξη 
κρατουμένων 
στην Ανοικτή 
Φυλακή. 

Αποκλεισμός 
κρατουμένων 
από το 
δικαίωμα 
ένταξης στην 
Ανοικτή 
Φυλακή. 

Χώρος 
διαμονής, 
εργασίας και 
διακίνησης 
κρατουμένων 
της Ανοικτής 
Φυλακής. 
Επαφές 
κρατουμένων 
της Ανοικτής 
Φυλακής με 
τους υπόλοι
πους κρατού
μενους. 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
127. Στην Ανοικτή Φυλακή εντάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης 

κρατούμενοι που καταδικάστηκαν σε ποινή ή ποινές φυλάκισης και για τους 
οποίους, κατά την κρίση της Επιτροπής αυτής, δε συντρέχουν οποιοιδήποτε 
λόγοι ασφάλειας ή πειθαρχίας ή άλλοι ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν 
ενδείκνυται η ένταξη τους στην Ανοικτή Φυλακή και οι οποίοι— 

(α) Καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα σε ποινές φυλάκισης που 
δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες· 

(β) καταδικάστηκαν για χρέη ή οφειλές χρηματικής ποινής, δικαστικών 
εξόδων ή αποζημιώσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής τους· 

(γ) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των έξι μηνών και 
μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες και οι οποίοι εξέτισαν τουλάχιστο τα 
τρία δωδέκατα της ποινής που τους επιβλήθηκε από το δικαστήριο 
και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις φυλακές επέδειξαν 
εξαιρετική συμπεριφορά και αποδείχτηκαν αξιόπιστοι και εργατικοί· 

(δ) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των είκοσι 
τεσσάρων μηνών και μέχρι πέντε χρόνια και οι οποίοι εξέτισαν 
τουλάχιστο τα τέσσερα δωδέκατα της ποινής που τους επιβλήθηκε 
από το δικαστήριο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις 
φυλακές κατά τον τελευταίο χρόνο επέδειξαν εξαιρετική συμπερι
φορά και αποδείχθηκαν αξιόπιστοι και εργατικοί· 

(ε) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των πέντε χρόνων 
και μέχρι δώδεκα χρόνια και οι οποίοι εξέτισαν τουλάχιστο τα πέντε 
δωδέκατα της ποινής που τους επιβλήθηκε από το δικαστήριο και 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις φυλακές κατά τα τελευ
ταία δύο χρόνια επέδειξαν εξαιρετική συμπεριφορά και αποδεί
χθηκαν αξιόπιστοι και εργατικοί· 

(στ) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των δώδεκα 
χρόνων και οι οποίοι εξέτισαν τουλάχιστο τα έξι δωδέκατα της 
ποινής που τους επιβλήθηκε από το δικαστήριο και κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στις φυλακές κατά τα τελευταία τρία χρόνια 
επέδειξαν εξαιρετική συμπεριφορά και αποδείχτηκαν αξιόπιστοι και 
εργατικοί. 

128. Στην Ανοικτή Φυλακή δεν εντάσσονται κρατούμενοι που θεωρούνται 
υπότροποι και οι οποίοι σε προηγούμενες φυλακίσεις τους εντάχθηκαν στην 
Ανοικτή Φυλακή δύο τουλάχιστο φορές. Στην Ανοικτή Φυλακή δεν εντάσσο
νται επίσης κρατούμενοι που οποτεδήποτε στο παρελθόν διώχθησαν πειθαρ
χικά ή ποινικά και βρέθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της δραπέτευσης ή της 
απόπειρας δραπέτευσης. 

129. Οι κρατούμενοι που εντάσσονται στην Ανοικτή Φυλακή διαμένουν, 
εργάζονται και διακινούνται κάτω από συνθήκες μειωμένης ασφάλειας, αλλά 
σύμφωνα με τις ίδιες αρχές συμπεριφοράς, πειθαρχίας και τάξης που ισχύουν 
στους υπόλοιπους κρατουμένους. 

130.—(1) Οι κρατούμενοι της Ανοικτής Φυλακής δεν επιτρέπεται να έχουν 
οποιαδήποτε επαφή με τους υπόλοιπους κρατουμένους, εκτός για ειδικούς 
λόγους, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή. 

(2) Επίσκεψη κρατουμένου της Ανοικτής Φυλακής σε κρατούμενο της Κλει
στής Φυλακής για προσωπικούς λόγους επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του 
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Διευθυντή, σε περίπτωση που ο κρατούμενος της Κλειστής Φυλακής είναι 
πατέρας, μητέρα, τέκνο, σύζυγος, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά, εγγονός 
ή εγγονή του, ή που αποδεδειγμένα η επίσκεψη αποβλέπει στη διευθέτηση 
σοβαρών οικογενειακών, επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων υποθέσεων. 

(3) Επίσκεψη κρατουμένου της Κλειστής Φυλακής σε κρατούμενο της Ανοι
κτής Φυλακής απαγορεύεται. 

(4) Επαφές μεταξύ κρατουμένων της Κλειστής και της Ανοικτής Φυλακής 
επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις κοινών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων 
που οργανώνονται από τη Διεύθυνση των φυλακών, όπως είναι ο κοινός 
εκκλησιασμός, οι αθλητικές, θεατρικές και άλλες εκδηλώσεις. 

131. Το σιτηρέσιο των κρατουμένων της Ανοικτής Φυλακής είναι το ίδιο με 
εκείνο των υπόλοιπων κρατουμένων. Ο Διευθυντής όμως μπορεί να επιτρέπει 
στους κρατουμένους της Ανοικτής Φυλακής να δέχονται από τους δικούς 
τους ή να προμηθεύονται επιπρόσθετα είδη διατροφής από τον κατάλογο 
επιτρεπόμενων ειδών. 

132.—(1) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κατάταξης για την ένταξη κρατου
μένων στην Ανοικτή Φυλακή, καθώς και για το χρόνο παραμονής τους στην 
Ανοικτή Φυλακή, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και 
αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη σχετική εισήγηση του Διευθυντή ύστερα από αξιο
λόγηση της συμπεριφοράς, της εργατικότητας και της αξιοπιστίας που 
επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κράτησης τους στη φυλακή, του βαθμού που 
αυτοί θεωρούνται επικίνδυνοι για δραπέτευση, της προσωπικότητας και του 
παρελθόντος τους. 

(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κατάταξης καταγράφονται σε ειδικό 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή και το γραμματέα της 
Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Κατάταξης. 

133. Κρατούμενος ο οποίος κατά την παραμονή του στην Ανοικτή Φυλακή 
επιδεικνύει κακή συμπεριφορά, ή παραβιάζει οποιοδήποτε Κανονισμό 
λειτουργίας της Ανοικτής Φυλακής ή διαπράττει οποιοδήποτε πειθαρχικό ή 
άλλο αδίκημα, μεταφέρεται αμέσως στην Κλειστή Φυλακή, μέχρις ότου εξετα
στεί το παράπτωμα του. 

Αν βρεθεί ένοχος για πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβληθεί ποινή 
μεγαλύτερη από την επίπληξη, ο Διευθυντής μπορεί να διατάξει την παρα
μονή του στην Κλειστή Φυλακή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για το 
υπόλοιπο της ποινής του, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο κρατούμενος επαναφέρεται στην Ανοικτή Φυλακή. 

134. Ο Διευθυντής μπορεί, για αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτεία 
της Ανοικτής Φυλακής να ορίσει, ως υπεύθυνο της Ανοικτής Φυλακής, 
λειτουργό των Φυλακών, ο οποίος να φέρει τουλάχιστο το βαθμό του Αρχιε
πιθεωρητή. 

135. Ο Διευθυντής μπορεί με γραπτές οδηγίες και διαταγές να ρυθμίζει 
οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διαβίωση των κρατουμένων και τη λειτουργία 
των διαμερισμάτων διαμονής των κρατουμένων της Ανοικτής Φυλακής το 
οποίο δε ρυθμίζεται με τους παρόντες Κανονισμούς. 

Διατροφή 
κρατουμένων 
της Ανοικτής 
Φυλακής. 

Αποφάσεις 
Επιτροπής 
Κατάταξης 
για ένταξη 
κρατουμένων 
στην Ανοικτή 
Φυλακή. 

Διακοπή 
παραμονής 
κρατουμένου 
στην Ανοικτή 
Φυλακή. 

Διορισμός από 
το Διευθυντή 
υπεύθυνου 
της Ανοικτής 
Φυλακής. 

Οδηγίες 
Διευθυντή. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ! ΚΑΙ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
136.—(1) Οι άνδρες κρατούμενοι οι οποίοι εντάσσονται στο Κέντρο επιλέ Ένταξη 

γονται μεταξύ των κρατουμένων της Ανοικτής Φυλακής από την Επιτροπή ^ ^ 
Κέντρου Καθοδήγησης, Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης 
Κρατουμένων. 



Περίοδος 
παραμονής 
κρατουμένων 
στο Κέντρο. 
Περίοδος 
επανένταξης 
κρατουμένων 
στο Κέντρο. 

Συνθήκες και 
όροι διαβίωσης 
κρατουμένων 
στο Κέντρο. 

Όροι που 
διέπουν την 
εξωιδρυματική 
απασχόληση 
των κρατου
μένων και 
αυτούς που 
βρίσκονται 
εκτός της 
φυλακής με 
εκπαιδευτική 
άδεια. 

(2) Οι γυναίκες κρατούμενες επιλέγονται από το σύνολο των γυναικών 
κρατουμένων που διαμένουν στην ειδική πτέρυγα των γυναικών: 

Νοείται ότι οι γυναίκες κρατούμενες που επιλέγονται για εξωιδρυματική 
απασχόληση εξακολουθούν και μετά την επιλογή τους να διαμένουν στην 
πτέρυγα των γυναικών. 

(3) Η απόφαση της Επιτροπής για ένταξη κρατουμένων στο Κέντρο λαμβά
νεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και αφού πρηγουμένως 
ληφθεί σοβαρά υπόψη σχετική εισήγηση του Διευθυντή. 

(4) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστο 
μέλη της. 

137. Η περίοδος ένταξης κρατουμένων στο Κέντρο δεν μπορεί να υπερ

βαίνει τους δώδεκα μήνες ή να είναι μικρότερη του ενός μηνός. 

138. Κρατούμενος ο οποίος εντάσσεται στο Κέντρο και ο οποίος μετά την 
αποφυλάκιση του καταδικάζεται και πάλι σε ποινή φυλάκισης και επανέρ
χεται στη φυλακή, δε δικαιούται να ενταχθεί στο Κέντρο, εκτός αν από την 
ημερομηνία της τελευταίας αποφυλάκισης του μέχρι την ημερομηνία της 
επανόδου του στη φυλακή, περάσουν τουλάχιστον επτά χρόνια. 

139.—(1) Οι κρατούμενοι που εντάσσονται στο Κέντρο εκτίουν το 
υπόλοιπο της ποινής τους κάτω από συνθήκες περιορισμένης και ελεγχόμενης 
ελευθερίας με σκοπό τη σταδιακή επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία. 

(2) Οι αρχές συμπεριφοράς, πειθαρχίας και τάξης που ισχύουν για τους 
υπόλοιπους κρατουμένους ισχύουν και για τους κρατουμένους που εντάσσο
νται στο Κέντρο. 

140. Οι κρατούμενοι που εντάσσονται στο Κέντρο για σκοπούς εξωιδρυμα
τικής απασχόλησης— 

(α) Εργάζονται στην ελεύθερη αγορά σε εργοδότη και εργασία που εγκρί

νεται από την Επιτροπή, ή το Διευθυντή· 
(β) οι όροι απασχόλησης τους είναι οι ίδιοι με τους υπόλοιπους εργαζο

μένους στην ελεύθερη κοινωνία· 
(γ) μεταβαίνουν στην εργασία τους με δημόσιο ή ιδιωτικό όχημα και σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, με όχημα των φυλακών 
(δ) μεταβαίνουν στην εργασία τους και επιστρέφουν από αυτή χωρίς να 

παρεκκλίνουν της πορείας τους και χωρίς να επισκέπτονται άλλους 
τόπους· 

(ε) δεν εγκαταλείπουν τον τόπο εργασίας τους και δεν πηγαίνουν οπου

δήποτε χωρίς την έγκριση του Διευθυντή· 
(στ) είναι ακριβείς στις ώρες αναχώρησης και επιστροφής τους· 

(ζ) δε δέχονται επισκέψεις από συγγενείς ή φίλους στον τόπο εργασίας 
τους· 

(η) σε περίπτωση ασθένειας κατά τις ώρες εργασίας τους ειδοποιούν 
αμέσως το Διευθυντή· 

(θ) είναι εργατικοί, παραγωγικοί, συνεργάσιμοι, υπάκουοι, ευγενείς και 
διατηρούν καλές σχέσεις τόσο με τους προϊσταμένους όσο και με 
τους συναδέλφους τους: 

Νοείται ότι οι πιο πάνω όροι και περιορισμοί ισχύουν κατ' αναλογία και 
για τους κρατουμένους που βρίσκονται με εκπαιδευτική άδεια και διαμένουν 
στο Κέντρο. 
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141.—(1) Όσοι από τους κρατουμένους διαμένουν στο Κέντρο για 
σκοπούς εξωιδρυματικής απασχόλησης και επιθυμούν να λαμβάνουν τροφή 
από τη φυλακή μπορούν να το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους προς το Διευ
θυντή. Σε περίπτωση έγκρισης της καταβάλλουν το ημερήσιο κόστος της 
διατροφής τους. Όσοι όμως από τους κρατουμένους αυτούς προτιμούν να μη 
λαμβάνουν τροφή από τη φυλακή, δικαιούνται να προμηθεύονται την τροφή 
που επιθυμούν απ' οπουδήποτε εκτός της φυλακής με δικά τους έξοδα. 

(2) Το σιτηρέσιο αυτών που λαμβάνουν τροφή από τη φυλακή είναι το ίδιο 
με εκείνο που λαμβάνουν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. 

(3) Όσοι από τους κρατουμένους διαμένουν στο Κέντρο για σκοπούς 
εξωιδρυματικής εκπαίδευσης δικαιούνται σε δωρεάν διατροφή, όπως και οι 
υπόλοιποι, εκτός του Κέντρου, κρατούμενοι. 

142.—(1) Κάθε κρατούμενος που διαμένει στο Κέντρο και εργάζεται εκτός 
των φυλακών στην ελεύθερη αγορά παραδίδει τα ημερομίσθια του στον 
αρμόδιο λειτουργό του Κέντρου αμέσως μετά την πληρωμή του από τον εργο
δότη του. 

(2) Το ποσό που παραδίδει ο κρατούμενος στον αρμόδιο λειτουργό του 
Κέντρου καταχωρείται σε ειδικό μητρώο και κατατίθεται σε ατομικό λογα
ριασμό του κρατουμένου, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ένα λογικό, 
ανάλογα με την περίπτωση, ποσό για ικανοποίηση οικονομικών, οικογε
νειακών, προσωπικών ή άλλων υποχρεώσεων του κρατουμένου: 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις κρατουμένων που λαμβάνουν τροφή από τις 
φυλακές, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στο Κέντρο για εξωιδρυματική 
εκπαίδευση, αφαιρείται από το προϊόν της εργασίας τους το ποσό που 
αναλογεί στο ημερήσιο κόστος διατροφής τους. 

(3) Σε περιπτώσεις που κρατούμενος παραλείπει να παραδώσει το ημερο
μίσθιο του στον αρμόδιο λειτουργό, ο αρμόδιος λειτουργός μπορεί να απαι
τήσει από τον εργοδότη του κρατουμένου να παραδίδει τα ημερομίσθια του 
κρατουμένου απευθείας σ' αυτόν. 

143. Κρατούμενος ο οποίος κατά την παραμονή του στο Κέντρο επιδει
κνύει κακή συμπεριφορά ή παραβιάζει οποιοδήποτε Κανονισμό λειτουργίας 
του Κέντρου ή όρο εργασίας του εκτός των φυλακών, ή διαπράττει οποιοδή
ποτε πειθαρχικό ή άλλο αδίκημα μεταφέρεται αμέσως στην Κλειστή Φυλακή, 
μέχρις ότου εξεταστεί το παράπτωμα του. Σε περίπτωση που βρεθεί ένοχος 
για πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη από την 
επίπληξη, ο Διευθυντής μπορεί να διατάξει την παραμονή του στην Κλειστή 
Φυλακή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για το υπόλοιπο της ποινής του, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος του. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
κρατούμενος επαναφέρεται στο Κέντρο. 

144. Ο Διευθυντής, μπορεί για αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτεία 
του Κέντρου να ορίσει ως υπεύθυνο του Κέντρου λειτουργό των φυλακών ο 
οποίος φέρει τουλάχιστο το βαθμό του αρχιδεσμοφύλακα. 

145. Ο Διευθυντής μπορεί με γραπτές οδηγίες και διαταγές να ρυθμίζει 
οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διαβίωση των κρατουμένων και τη λειτουργία 
του Κέντρου, το οποίο δε ρυθμίζεται με τους Κανονισμούς αυτούς. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
146. Η χρησιμοποίηση βίας εναντίον κρατουμένου απαγορεύεται, εκτός αν 

συντρέχει περίπτωση νόμιμης άμυνας, αντίστασης σε νόμιμη διαταγή, 
απόπειρας απόδρασης ή καταστολής βίαιων επεισοδίων μεταξύ κρατουμένων. 

Διατροφή 
κρατούμενο·» 
του Κέντρου 

Διαχείριση 
εσόδων 
κρατουμένων 
από εξωιδρυ
ματική 
απασχόληση. 

Διακοπή 
παραμονής 
κρατουμένου 
στο Κέντρο. 

Υπεύθυνος 
του Κέντρου. 

Οδηγίες 
Διευθυντή. 

Απαγόρευση 
χρήσης βίας. 
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Περιπτώσεις 
νόμιμης 
άμυνας και 
αντίστασης 
σε νόμιμη 
διαταγή. 

Περιπτώσεις 
βίαιων 
επεισοδίων. 

Χρησιμοποίηση 
ροπάλων 
δακρυγόνων 
κλπ. 

Σωματικός 
περιορισμός 
κρατουμένων. 

147. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κρατούμενος αρνείται να εφαρμόσει 
ή να υπακούσει σε νόμιμη διαταγή ή αποπειράται ή προσπαθεί να επιτεθεί ή 
να αφοπλίσει ή να εξουδετερώσει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, το 
μέλος αυτό του προσωπικού ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού που 
προστρέχει σε βοήθεια του συναδέλφου του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόση 
βία όση χρειάζεται για να αμυνθεί ή να αποτρέψει τον αφοπλισμό ή την εξου
δετέρωση του ή να επιβάλει την εφαρμογή της νόμιμης διαταγής. 

148. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ κρατουμένων ή άλλων βίαιων 
επεισοδίων ο Διευθυντής μπορεί να διατάξει τη χρησιμοποίηση των κατά την 
κρίση του κατάλληλων μέσων καταστολής και τη μεταχείριση τόσης βίας όσης 
χρειάζεται για την επαναφορά της τάξης και ασφάλειας μέσα στις φυλακές. 

149. Η χρησιμοποίηση ροπάλων, δακρυγόνων ή άλλων χημικών παρασκευ
ασμάτων, επιτρέπεται μόνο, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Για την καταστολή σοβαρής μορφής επεισοδίων μεταξύ κρατου
μένων 

(β) για την καταστολή εξέγερσης ή στάσης κρατουμένων 
(γ) για την αποτροπή δραπέτευσης· 
(δ) για την αποτροπή καταστροφής περιουσίας της φυλακής λόγω βίαιων 

ενεργειών κρατουμένου ή κρατουμένων: 
Νοείται ότι η έγκριση του Διευθυντή δίδεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι 

τα υπόλοιπα μέσα καταστολής έχουν αποτύχει και ότι η συνέχιση ή επέκταση 
των επεισοδίων θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή κρατου
μένων ή μελών του προσωπικού ή ότι με τα επεισόδια προκαλούνται υλικές 
καταστροφές στις εγκαταστάσεις των φυλακών. 

150.—(1) Στις περιπτώσεις σωματικού περιορισμού κρατουμένου, ο περιο
ρισμός αυτός, πέραν του χρόνου που θεωρείται αυστηρά αναγκαίος, απαγο
ρεύεται. Ο χρόνος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι τέσσερις ώρες χωρίς τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του ιατρικού 
λειτουργού και γραπτή εξουσιοδότηση του Διευθυντή και τις σαράντα οκτώ 
ώρες χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του Υπουργού. 

(2) Τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιούνται για το σωματικό περιορισμό 
κρατουμένων είναι— 

(α) Χειροπέδες

(β) ζώνη με χειροπέδες· 
(γ) λουριά αστραγάλων και 
(δ) μανδύες ακινητοποίησης. 

(3) Οι χειροπέδες χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις μεταφοράς κρατου
μένων της Κλειστής Φυλακής εκτός της φυλακής, σε περιπτώσεις εξαναγκα
σμού κρατουμένου για μεταφορά από ένα σημείο της φυλακής σε άλλο, για 
αποτροπή αυτοτραυματισμού ή τραυματισμού άλλων ή για αποτροπή 
πρόκλησης ζημιάς σε περιουσία της φυλακής. 

(4) Τα χέρια του κρατουμένου που περιορίζονται με χειροπέδες πρέπει να 
βρίσκονται μπροστά από το σώμα και όχι πίσω, εκτός αν ο περιορισμός 
αυτός δεν είναι αρκετός, για να αποτρέψει τον κρατούμενο να επαναλάβει τη 
βίαιη συμπεριφορά του. 

(5) Οι χειροπέδες δεν πρέπει να σφίγγουν τους καρπούς των χεριών σε 
βαθμό που να δημιουργούν πόνο και πολύ περισσότερο πληγές στα χέρια των 
κρατουμένων. 
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(6) Για σκοπούς διατροφής και υγιεινής επιτρέπεται προσωρινή απαλλαγή 
των χεριών από τον περιορισμό. 

(7) Σε περιπτώσεις μεταφοράς κρατουμένου της Κλειστής Φυλακής εκτός 
των φυλακών, ο αξιωματικός ασφάλειας, και σε περίπτωση απουσίας του ο 
αξιωματικός υπηρεσίας, αποφασίζει για την πρόσδεση ή όχι του κρατουμένου 
με χειροπέδες, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό που ο κρατούμενος είναι επικίν
δυνος για δραπέτευση, το χαρακτήρα, το παρελθόν, τη συμπεριφορά και την 
ηλικία του κρατουμένου και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο κατά την κρίση του 
πρέπει να λάβει υπόψη για τη λήψη της απόφασης. 

(8) Η ζώνη με χειροπέδες χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς προστασίας 
του κρατουμένου από αυτοτραυματισμούς, στις περιπτώσεις που η χρησιμο
ποίηση απλών χειροπεδών δεν κρίνεται ικανοποιητική. 

(9) Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση των χειροπεδών της ζώνης ισχύουν 
όσα και για τη χρήση των απλών χειροπεδών. 

(10) Για σκοπούς διατροφής και υγιεινής επιτρέπεται προσωρινή απαλ
λαγή των χεριών από τον περιορισμό. 

(11) Το λουρί αστραγάλων χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο κρατού
μενος αντιστέκεται στη μεταφορά του από ένα σημείο της φυλακής σε άλλο 
και σε περιπτώσεις που η χρησιμοποίηση του κρίνεται αναγκαία για απόλυτο 
περιορισμό του κρατουμένου, για να καταστεί δυνατή η μεταφορά του, να 
παρεμποδιστεί από του να αυτοτραυματιστεί ή να τραυματίσει άλλους ή να 
προκαλέσει ζημιά σε περιουσία, χρησιμοποιώντας τα πόδια του. 

(12) Το λουρί αφαιρείται μόλις τελειώσει η μεταφορά ή παρέλθει ο 
κίνδυνος αυτοτραυματισμού, ή τραυματισμού άλλου, ή πρόκλησης ζημιάς. 

(13) Ο μανδύας ακινητοποίησης χρησιμοποιείται μόνον κατόπιν οδηγιών 
του ιατρικού λειτουργού και κυρίως σε περιπτώσεις έντονων ψυχοσωματικών 
διαταραχών και αντιδράσεων εκ μέρους κρατουμένου και για σκοπούς 
προστασίας του από αυτοτραυματισμό. 

151.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να διατάσσει τον Απομόνωση 
περιορισμό ή την απομόνωση κρατουμένου για τόση περίοδο όση κρίνει "ο010*^015· 
αναγκαία για σκοπούς— 

(α) Διατήρησης της πειθαρχίας και τάξης· 
(β) προστασίας των συμφερόντων του ίδιου" ή άλλων κρατουμένων 
(γ) περιορισμού ή απομόνωσης βίαιων ή ανυπότακτων κρατουμένων, οι 

οποίοι με τη συμπεριφορά τους δημιουργούν αναστάτωση και εκφο

βισμό μεταξύ των υπόλοιπων κρατουμένων 
(δ) για πειθαρχικούς σκοπούς: 

Νοείται ότι η απομόνωση κρατουμένου στο κελί του ή σε ειδικό κελί ή 
άλλο χώρο απομόνωσης τόσο για προληπτικούς όσο και για πειθαρχικούς 
σκοπούς επιβάλλεται μόνο αν στο δελτίο υγείας του κρατουμένου δεν αναφέ
ρεται οποιαδήποτε σοβαρής μορφής φυσική ή ψυχική ασθένεια, εξ αιτίας της 
οποίας η απομόνωση του κρατουμένου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω 
στη φυσική ή πνευματική του υγεία. 

(2) Η απομόνωση ή ο περιορισμός κρατουμένου μπορεί να πραγματο
ποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση— 

(α) Στην πτέρυγα διαμονής του· ή 
(β) στο κελί του· ή 
(γ) σε ειδικό κελί ή άλλο ειδικό χώρο απομόνωσης· ή 
(δ) σε ειδικό δωμάτιο προστασίας: 
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Νοείται ότι ο περιορισμός ή η απομόνωση κρατουμένου σε ειδικό κελί ή 
άλλο ειδικό χώρο απομόνωσης πέραν των σαράντα οκτώ ωρών μπορεί να 
συνεχιστεί, μόνο αν ο ιατρικός λειτουργός εξετάσει τον κρατούμενο και 
βεβαιώσει ότι είναι σε θέση να υποστεί μια τέτοια τιμωρία χωρίς σοβαρές 
επιπτώσεις πάνω στη φυσική και ψυχική του υγεία. 

(3) Ο περιορισμός κρατουμένου στην πτέρυγα διαμονής του για προληπτι
κούς και όχι για πειθαρχικούς σκοπούς επιτρέπεται κατόπιν διαταγής 
οποιουδήποτε λειτουργού της φυλακής και καλυπτικής έγκρισης του αρμό
διου αξιωματικού. Για την παράταση του περιορισμού κρατουμένου για 
προληπτικούς σκοπούς στην πτέρυγα διαμονής του πέραν των 120 ωρών 
χρειάζεται απαραίτητα η γραπτή έγκριση του Διευθυντή. 

(4) Ο περιορισμός κρατουμένου στο κελί του για προληπτικούς και όχι για 
πειθαρχικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν διαταγής οποιουδήποτε 
λειτουργού της φυλακής και έγκρισης του αρμόδιου αξιωματικού. Για την 
παράταση του περιορισμού κρατουμένου στο κελί του πέραν των 48 ωρών 
χρειάζεται απαραίτητα η γραπτή έγκριση του Διευθυντή. 

(5) Ο περιορισμός κρατουμένου σε ειδικό κελί ή χώρο απομόνωσης εκτός 
της πτέρυγας διαμονής του για προληπτικούς και όχι για πειθαρχικούς 
σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν διαταγής του αρμόδιου αξιωματικού. Για 
την παράταση του περιορισμού του κρατουμένου σε ειδικό κελί ή χώρο 
απομόνωσης πέραν των 24 ωρών χρειάζεται απαραίτητα γραπτή έγκριση του 
Διευθυντή. 

(6) Ο περιορισμός κρατουμένου σε ειδικό δωμάτιο προστασίας επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν γραπτής εισήγησης του ιατρικού λειτουργού και γραπτής εξου
σιοδότησης του Διευθυντή. 

(7) Τα ειδικά δωμάτια προστασίας είναι πάντοτε διαμορφωμένα κατά 
τρόπο που να προστατεύουν τον κρατούμενο από του να αυτοτραυματισθεί. 

(8) Οι κρατούμενοι που είναι περιορισμένοι σε ειδικά κελιά ή χώρους 
απομόνωσης ή δωμάτια προστασίας, βρίσκονται κάτω από συνεχή παρακο
λούθηση του ιατρικού λειτουργού ο οποίος και υποβάλλει γραπτή έκθεση στο 
Διευθυντή για την κατάσταση της υγείας τους: 

Νοείται ότι οι κρατούμενοι υπό περιορισμό ή απομόνωση δικαιούνται να 
εξέρχονται του χώρου περιορισμού ή απομόνωσης τους μισή ώρα το πρωί και 
μισή ώρα το απόγευμα. 

Παρεμπόδιση 152.—(1) Σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου κατά την 
απόδρασης. ο π ο ( , α 0 κρατούμενος κατορθώνει με οποιοδήποτε τρόπο να αναρριχηθεί επί 

του περιμετρικού τείχους της φυλακής και προσπαθεί να εξέλθει από αυτήν, 
οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, αφού καλέσει πρώτα τον κρατούμενο να 
σταματήσει και δε συμμορφωθεί, και αφού ρίψει έναν προειδοποιητικό πυρο
βολισμό στον αέρα και ο κρατούμενος εξακολουθεί να προσπαθεί να 
αποδράσει, μπορεί να πυροβολήσει εναντίον του κρατουμένου αυτού: 

Νοείται ότι απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού να πυρο
βολήσει εναντίον κρατουμένου που αποπειράται να δραπετεύσει ενόσω ο 
κρατούμενος αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη εντός της φυλακής. 

(2) Ο σκοπός της ρίψης πυροβολισμών αποβλέπει στο να πεισθεί ο κρατού
μενος να σταματήσει την προσπάθεια του να δραπετεύσει και όχι στο να 
προκαλέσει το θάνατο του. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία 
η χρησιμοποίηση πυροβόλου όπλου αυτό χρησιμοποιείται, στο μέτρο του 
δυνατού, για να καταστήσει αυτόν που στρέφεται εναντίον του ανίκανο να 
δραπετεύσει και όχι για να τον φονεύσει: 
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Νοείται όμως ότι σε περίπτωση που ο κρατούμενος βρίσκεται πάνω στο 
περιμετρικό τείχος ή κατόρθωσε να εξέλθει της φυλακής με οποιοδήποτε 
τρόπο και το μέλος του προσωπικού στην προσπάθεια του να αποτρέψει τη 
δραπέτευση προκάλεσε με πυροβολισμό το θάνατο του κρατουμένου αντί τον 
τραυματισμό του, το μέλος του προσωπικού δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
εφόσον προηγουμένως έχει τηρήσει όλες τις άλλες διαταγές του Κανονισμού 
αυτού. 

(3) Ο Διευθυντής μπορεί να εκδίδει επιπρόσθετες γραπτές οδηγίες και 
διαταγές προς το προσωπικό για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των πιό 
πάνω Κανονισμών και τη διατήρηση της ασφάλειας, της πειθαρχίας και της 
τάξης μέσα στις φυλακές. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
153. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και της 

πειθαρχίας στις Φυλακές και αρμόδιος για την εκδίκαση πειθαρχικών παρα
πτωμάτων και άλλων αξιόποινων πράξεων που τελούνται από κρατουμένους 
καθώς και για την επιβολή ποινών. 

154. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων βεβαιώνονται αμέσως 
από τα αρμόδια όργανα με έγγραφη αναφορά τους στο Διευθυντή, ο οποίος 
αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, για τον ορισμό ειδικού ανακριτή για 
την παραπέρα διερεύνηση της υπόθεσης, ή για την έναρξη ή μη της πειθαρ
χικής διαδικασίας με βάση τα ενώπιον του στοιχεία. 

155. Κρατούμενος, ο οποίος πρόκειται να κατηγορηθεί για πειθαρχικό 
παράπτωμα, μπορεί να περιοριστεί στο ατομικό του κελί ή σε ειδικό κελί, 
ανάλογα με την περίπτωση και τη σοβαρότητα του παραπτώματος, μέχρις 
ότου ολοκληρωθεί η εξέταση των γεγονότων της υπόθεσης. Η περίοδος περιο
ρισμού του κρατουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις μέρες, εκτός 
αν ο Διευθυντής εγκρίνει παράταση της περιόδου περιορισμού του κρατου
μένου για άλλες δύο μέρες. 

156. Σε περίπτωση που ο κρατούμενος πρόκειται να κατηγορηθεί για πειθαρ
χικό παράπτωμα, η κατηγορία διατυπώνεται το συντομότερο δυνατό και η εκδί
καση της υπόθεσης αρχίζει το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία 
διάπραξης του παραπτώματος και ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό. 

157. Η πειθαρχική δίωξη κρατουμένου δεν εμποδίζει την ποινική δίωξη 
του ενώπιον του δικαστηρίου, νοουμένου ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά την 
ίδια κατηγορία για την οποία ο κρατούμενος διώχθηκε πειθαρχικά: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ασκείται ποινική δίωξη εναντίον κρατου
μένου για παράπτωμα που διαπράχθηκε μέσα στη φυλακή, καμιά πειθαρχική 
δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον του για λόγους που 
σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος. 

158.—(1) Ο κρατούμενος δεν τιμωρείται, χωρίς να λάβει προηγουμένως 
γνώση για την παράβαση για την οποία κατηγορείται και χωρίς να του δοθεί η 
δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του. 

(2) Κανένας κρατούμενος δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο παράπτωμα. 
159. Οι αποφάσεις του Διευθυντή είναι πάντοτε αιτιολογημένες και κατα

γράφονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια στα πρακτικά της δίκης και 
καταχωρούνται περιληπτικά στο Μητρώο Πειθαρχικών Αδικημάτων και 
Ποινών Κρατουμένων. Τα πλήρη πρακτικά καθώς και όλες οι γραπτές 
αναφορές και μαρτυρίες που αφορούν την υπόθεση καταχωρούνται στον 
προσωπικό φάκελο του κρατουμένου. 

Τήρηση της 
τάξης και της 
πειθαρχίας 
και εκδίκαση 
πειθαρχικών 
παραπτωμάτων. 
Βεβαίωση 
πειθαρχικών 
παραπτωμάτων. 

Περιορισμός 
κρατουμένου 
ο οποίος 
πρόκειται να 
κατηγορηθεί 
για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Περίοδος 
εξέτασης και 
εκδίκασης 
πειθαρχικού 
παραπτώματος. 

Πειθαρχική 
και ποινική 
δίωξη του 
κρατουμένου. 

Ενημέρωση 
κατηγορουμένου 
και δικαίωμα 
υπεράσπισης. 

Αιτιολόγηση 
αποφάσεων 
Διευθυντή και 
Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 
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πειθαρχικά 160.—(1) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία διαπράττονται από 
παραπτώματα κρατουμένους και τα οποία εκδικάζονται από το Διευθυντή, καθορίζονται 

από τους παρόντες Κανονισμούς και ιδιαίτερα στην πρώτη στήλη των 
Παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ. 

και πειθαρ
χικές ποινές. 
Παράρτημα 
Α, Β, Γ, Δ. 

Αναστολή 
πειθαρχικής 
ποινής. 
Απώλεια 
χάριτος. 

Επίσκεψη 
του ιατρικού 
λειτουργού 
των κρατου
μένων που 
εκτίουν 
πειθαρχική 
ποινή 
απομόνωσης. 

Στη δεύτερη στήλη των Παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ καθορίζονται οι 
πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν από το Διευθυντή για τα 
παραπτώματα που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του ίδιου Παραρτήματος ή 
σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό των παρόντων Κανονισμών. 

(2) Ο Διευθυντής μπορεί για κάθε αδίκημα να επιβάλει μία ή περισσότερες 
από τις ποινές αυτές. 

(3) Ο Διευθυντής μπορεί με γραπτή εξουσιοδότηση του να εκχωρεί 
ορισμένες από τις πιο πάνω πειθαρχικές εξουσίες του σε Πειθαρχικό 
Συμβούλιο το οποίο να απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον αξιωματούχους 
των φυλακών οι οποίοι να φέρουν το βαθμό του λειτουργού φυλακών των 
φυλακών. 

(4) Του Πειθαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει το αρχαιότερο από τα δύο 
μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Σε περίπτωση διαφωνίας η 
υπόθεση μαζί με όλα τα πρακτικά, γραπτές μαρτυρίες και οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα αφορούν την υπόθεση, περιλαμβανομένων και των απόψεων των 
μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραπέμπονται στο Διευθυντή για 
απόφαση. 

161.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί κατά την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρ
χικής ποινής να αναστείλει την εφαρμογή της, αν κατά την κρίση του ο 
κρατούμενος αναμένεται να επιδείξει καλή διαγωγή. 

(2) Σε περίπτωση αναστολής της εκτέλεσης οποιασδήποτε πειθαρχικής 
ποινής που επιβάλλεται σε κρατούμενο και μεταγενέστερα, ο ίδιος ο κρατού
μενος διαπράττει σε νέο πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβάλλεται 
νέα πειθαρχική ποινή, οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή προηγούμενης 
πειθαρχικής ποινής παύει να υφίσταται και η προηγούμενη αυτή ποινή 
επανέρχεται σε ισχύ και εκτελείται ανεξάρτητα από τη νέα ποινή. 

(3) Πειθαρχική ποινή που προβλέπει απώλεια χάριτος, που αναστέλλεται 
και δεν επαναφέρεται σε ισχύμε βάση τον Κανονισμό αυτό, δεν αφαιρείται 
από την περίοδο χάριτος που δικαιούται ο κρατούμενος λόγω εργατικότητας 
και καλής διαγωγής. 

(4) Ο Διευθυντής μπορεί πριν από την απόλυση κρατουμένου να μειώσει ή 
ακυρώσει την ποινή στέρησης χάριτος που του επιβλήθηκε στις περιπτώσεις 
που ο κρατούμενος μετά την τιμωρία του και μέχρι την αποφυλάκιση του δεν 
υποπίπτει σε άλλο παράπτωμα, δεν του επιβάλλεται άλλη πειθαρχική ποινή 
και επιδεικνύει άριστη διαγωγή και εργατικότητα. 

162. Ο ιατρικός λειτουργός επισκέπτεται καθημερινά τους κρατουμένους 
οι οποίοι εκτίουν πειθαρχική ποινή απομόνωσης και αν πιστεύει ότι ο τερμα
τισμός της ποινής είναι αναγκαίος για τη σωματική ή ψυχική υγεία του 
κρατουμένου, εισηγείται γραπτώς στο Διευθυντή τη διακοπή της απομόνωσης 
του κρατουμένου και ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να διακόψει την 
απομόνωση του κρατουμένου για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με την εισήγηση 
του ιατρικού λειτουργού. 
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ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
163.—(1) Η απόλυση κρατουμένου λαμβάνει χώραν όχι αργότερα από το 

μεσημέρι της τελευταίας μέρας της ποινής φυλάκισης: 
Νοείται ότι, αν η μέρα της απόλυσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη 

αργία, η απόλυση μπορεί να γίνει την προηγουμένη. 
(2) Κατά την απόλυση του ο κρατούμενος απαγορεύεται να δωρήσει ή να 

πωλήσει ή να ανταλλάξει περιουσιακά του στοιχεία με άλλο κρατούμενο 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή. 

164. Οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την απόλυση κρατου
μένου από τη φυλακή ισχύουν και για την απόλυση κρατουμένου που εκτίει 
ποινή φυλάκισης και κρατείται σε αστυνομικά κρατητήρια. 

165. Μετά τη λήξη ποινής φυλάκισης κρατουμένου σε αστυνομικά κρατη
τήρια, ο υπεύθυνος των αστυνομικών κρατητηρίων, διαβιβάζει αμέσως στο 
Διευθυντή το ένταλμα παραπομπής του κρατουμένου στην αστυνομική 
φυλακή για έκτιση της ποινής του, μαζί με έκθεση αναφορικά με τη διαγωγή 
και την ημερομηνία απόλυσης του κρατουμένου. 

166. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ο Διευθυντής 
υποβάλλει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μέσω του Υπουργού, ειδική 
έκθεση για τη διαγωγή και τη συμπεριφορά κρατουμένου μέσα στις φυλακές, τη 
σωματική και ψυχική του υγεία καθώς και για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για 
μελέτη της υπόθεσης του κρατουμένου αυτού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Στην περίπτωση κρατουμένου που καταδικάστηκε σε ποινή φυλά
κισης όχι μικρότερη από τα δέκα χρόνια, μετά την έκτιση τεσσάρων 
χρόνων από την ποινή του και μεταγενέστερα κάθε χρόνο· 

(β) στην περίπτωση κρατουμένου που εκτίει ποινή ισόβιας φυλάκισης, 
μετά την έκτιση δώδεκα χρόνων από την ποινή του και μεταγενέ
στερα κάθε δύο χρόνια: 

Νοείται ότι η υποβολή της έκθεσης του Διευθυντή προς το Γενικό Εισαγ
γελέα της Δημοκρατίας δεν υπονοεί ότι .ο κρατούμενος θα τύχει μείωσης, 
αναστολής ή μετατροπής της ποινής του. 

167. Για κάθε κρατούμενο που απολύεται τηρείται Ειδικό Μητρώο Απολύ
σεων στο οποίο καταχωρείται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του κρατου
μένου, η ημερομηνία απόλυσης του, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση 
του δικαστηρίου, η ημερομηνία απόλυσης του με χάρη λόγω εργατικότητας 
και καλής διαγωγής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση της ημερο
μηνίας απόλυσης του κρατουμένου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλου 
λόγου. Το Μητρώο Απολύσεων, αμέσως πριν από την απόλυση του κρατου
μένου, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Γραφείου Παραλαβών και Απολύ
σεων, το Διευθυντή και τον εκτελούντα, κατά το χρόνο της απόλυσης χρέη 
φρούραρχου λειτουργού των φυλακών. 

168. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 1981 και 1987 καταργού
νται. 

Χρόνος 
απόλυσης 
κρατουμένου. 

Απόλυση 
κρατουμένου 
που εκτίει 
ποινή φυλά
κισης σε 
αστυνομικά 
κρατητήρια. 
Ειδοποίηση 
φυλακών για 
απόλυση 
κρατουμένου 
που εκτίει 
ποινή φυλά
κισης σε 
αστυνομικά 
κρατητήρια. 
Έκθεση 
Διευθυντή 
προς Γενικό 
Εισαγγελέα για 
βαρυποινίτες 
κατάδικους. 

Μητρώο 
Απολύσεων. 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
30.1.1981 
13.3.1987. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
(Κανονισμός 160(1)) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

1. Άρνηση ή παράλειψη συμμόρ
φωσης σε νόμο ή κανονισμό που 
αφορά τις φυλακές. 

2. Άρνηση ή παράλειψη συμμόρ
φωσης σε διαταγή ή οδηγία του 
Διευθυντή των φυλακών. 

3. Άρνηση ή παράλειψη συμόρ
φωσης σε νόμιμη εντολή οποιου
δήποτε λειτουργού των φυλακών. 

4. Απρεπής συμπεριφορά με λόγια, 
πράξεις ή χειρονομίες απέναντι 
σε οποιοδήποτε. 

5. Χρησιμοποίηση υβριστικής ή 
αυθάδους ή χυδαίας, ή απειλη
τικής ή άλλης ακατάλληλης 
γλώσσας εναντίον οποιουδήποτε. 

6. Άρνηση εργασίας. 
7. Οκνηρία ή αμέλεια στην εργασία. 
8. Προσποίηση ασθένειας για απο

φυγή εργασίας. 
9. Προσωρινή απουσία χωρίς άδεια 

από οποιοδήποτε χώρο στον 
οποίο θα έπρεπε να ευρίσκεται. 

10. Παράλειψη τήρησης των κανό
νων ατομικής καθαριότητας και 
υγιεινής. 

11. Παράλειψη τακτοποίησης και 
καθαρισμού του ατομικού του 
κελιού. 

12. Αλλαγή του ατομικού του κελιού 
χωρίς άδεια. 

13. Είσοδος σε άλλη πτέρυγα από 
την πτέρυγα που διαμένει χωρίς 
άδεια. 

14. Εσκεμμένη πρόκληση ζημιάς ή 
φθοράς σε περιουσία κρατου
μένου ή των φυλακών. 

15. Πρόκληση οχληρίας σε άλλους 
κρατουμένους. 

16. Συμμετοχή σε διαπληκτισμούς ή 
συμπλοκές με άλλους κρατουμέ
νους. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ! ΠΟΙΝΕΣ 

1. Επίπληξη. 
2. Περιορισμός σε ειδικό κελί 

απομόνωσης μέχρι πέντε ημέρες 
και ταυτόχρονη στέρηση του 
προνομίου του καπνίσματος, των 
επισκέψεων, της αλληλογραφίας 
και της τηλεφωνικής επικοινω
νίας κατά τη διάρκεια του περιο
ρισμού. 

3. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί για περίοδο μέχρι δέκα 
ημέρες και στέρηση του προνο
μίου των επισκέψεων κατά τη 
διάρκεια του περιορισμού. 

4. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί κατά τις νυχτερινές ώρες 
μέχρι τριάντα ημέρες. 

5. Περιορισμός στην πτέρυγα δια
μονής του μέχρι εξήντα ημέρες. 

6. Στέρηση του προνομίου άδειας 
εξόδου για περίοδο μέχρι τέσ
σερις μήνες. 

7. Στέρηση τηλεφωνικής επικοινω
νίας ή αλληλογραφίας για 
περίοδο μέχρι ένα μήνα. 

8. Ελάττωση στο μισό του αριθμού 
των επισκέψεων για περίοδο 
μέχρι δύο μήνες. 

9. Κατάσχεση επιδομάτων φιλοπο
νίας προς κάλυψη τυχόν ζημιάς 
την οποία προξένησε σε περιου
σία των φυλακών ή κρατουμένου. 

10. Στέρηση του επιδόματος φιλοπο
νίας για περίοδο μέχρι ένα μήνα. 

11. Μείωση του επιδόματος φιλοπο
νίας. 

12. Απώλεια χάριτος μέχρι τριάντα 
ημέρες. 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

17. Συμμετοχή με άλλους κρατουμέ
νους σε χαρτοπαίγνιο ή άλλα 
τυχερά παιγνίδια. 

18. ■'Ασκηση εναντίον άλλου κρατου
μένου βίας ή απειλής βίας. 

19. Εσκεμμένος αυτοτραυματισμός ή 
κατάποση ξένων σωμάτων ή 
εσκεμμένη άρνηση για λήψη 
τροφής. 

20. Ψευδείς κατηγορίες εναντίον 
άλλων κρατουμένων ή παραπλα
νητικές πληροφορίες προς τις 
αρχές των φυλακών. 

21. Συστηματική υποβολή αβάσιμων 
παραπόνων ή καταγγελιών 
εναντίον άλλων κρατουμένων. 

22. Παράλειψη παροχής βοήθειας σε 
μέλος του προσωπικού που ζητά 
τέτοια βοήθεια. 

23. Παράλειψη να αναφέρει στις 
αρχές των φυλακών οποιοδήποτε 
γεγονός ή πληροφορία που 
περιέρχεται στην αντίληψη του 
και σχετίζεται με οποιοδήποτε 
παράπτωμα ή συνωμοσία για 
διάπραξη παραπτώματος. 

24. Υποβοήθηση άλλων προσώπων 
στη διάπραξη ή απόπειρα 
διάπραξης οποιωνδήποτε αδικη
μάτων. 

25. Παραβίαση των όρων άδειας 
εξόδου ή των όρων κράτησης 
στην Ανοικτή Φυλακή και στο 
Κέντρο. 

26. Συνεχής ανυπακοή ή παράβαση 
της πειθαρχίας. 

Κ.Δ.Π. 121/97 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(Κανονισμός 160(1)) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

1. Διάρρηξη ή κλοπή ή ληστεία μέσα 
στη φυλακή. 

2. Πρόκληση σωματικής βλάβης σε 
άλλο κρατούμενο ή υποβοήθηση 
ή υποκίνηση άλλων στη διάπραξη 
τέτοιου παραπτώματος. 

3. Ασελγείς πράξεις ή προτροπή 
άλλων για τέλεση ασελγών 
πράξεων. 

4. Απειλή ή εξύβριση ή κακόβουλος 
ισχυρισμός εναντίον μέλους του 
προσωπικού των φυλακών. 

5. Κατοχή, παραλαβή ή απόπειρα 
παραλαβής χρημάτων ή άλλου 
αντικειμένου ή ουσίας που η 
χρήση τους απαγορεύεται μέσα 
στη φυλακή. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ! ΠΟΙΝΕΣ 

1. Περιορισμός σε ειδικό κελί 
απομόνωσης για περίοδο μέχρι 
δεκαπέντε ημέρες και ταυτόχρονη 
στέρηση των προνομίων του 
καπνίσματος, των επισκέψεων, 
της αλληλογραφίας και της τηλε
φωνικής επικοινωνίας. 

2. Απομόνωση στο ατομικό του κελί 
μέχρι σαράντα πέντε ημέρες. 

3. Απομόνωση στο ατομικό του κελί 
κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι 
εξήντα ημέρες. 

4. Περιορισμός στην πτέρυγα δια
μονής του μέχρι ενενήντα ημέρες. 

5. Στέρηση της άδειας εξόδου για 
περίοδο μέχρι έξι μήνες. 

6. Κατάσχεση επιδομάτων φιλοπο
νίας προς κάλυψη τυχόν ζημίας 
την οποία προξένησε σε περιου
σία των φυλακών ή κρατουμένου. 

7. Απώλεια χάριτος μέχρι εξήντα 
ημέρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
(Κανονισμός 160(1)) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

1. Ανταρσία ή οχλαγωγία ή στάση. 
2. Παρακίνηση σε ανταρσία, οχλα

γωγία ή στάση. 
3. Απόπειρα ή συνωμοσία για από

δραση. 
4. Επίθεση ή χειροδικία εναντίον 

οποιουδήποτε μέλους του προ
σωπικού των φυλακών. 

5. Δωροδοκία ή απόπειρα δωροδο
κίας μέλους του προσωπικού. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1. Περιορισμός σε ειδικό κελί 
απομόνωσης για περίοδο μέχρι 
τριάντα ημέρες και ταυτόχρονη 
στέρηση των προνομίων του 
καπνίσματος, των επισκέψεων, 
της αλληλογραφίας και της τηλε
φωνικής επικοινωνίας. 

2. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί για περίοδο μέχρι εξήντα 
ημέρες. 

3. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί κατά τις νυχτερινές ώρες για 
περίοδο μέχρι ενενήντα ημέρες. 

4. Περιορισμός στην πτέρυγα δια
μονής του μέχρι εκατόν είκοσι 
ημέρες. 

5. Στέρηση του προνομίου της 
άδειας εξόδου για περίοδο ενός 
έτους. 

6. Απώλεια χάριτος για περίοδο 
μέχρι ενενήντα ημέρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
(Κανονισμός 16 (1)) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

1. Απόδραση. 
2. Χρήση βίας εναντίον μέλους του 

προσωπικού των φυλακών και 
πρόκληση σ' αυτό σωματικής 
βλάβης. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1. Περιορισμός σε ειδικό κελί 
απομόνωσης για περίοδο μέχρι 
εξήντα ημέρες με ταυτόχρονη 
απώλεια των προνομίων του 
καπνίσματος, της αλληλογρα
φίας, των επισκέψεων και των 
τηλεφωνημάτων. 

2. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί μέχρι ενενήντα ημέρες. 

3. Περιορισμός στο ατομικό του 
κελί κατά τις νυκτερινές ώρες 
για περίοδο μέχρι εκατόν 
ογδόντα ημέρες. 

4. Περιορισμός στην πτέρυγα δια
μονής του μέχρι εννέα μήνες. 

5. Απώλεια της χάριτος για περίοδο 
από ενενήντα ημέρες μέχρι ένα 
χρόνο. 

6. Στέρηση του προνομίου της 
άδειας εξόδου επ' αόριστον. 


