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Άρθρο 55 

Τακτικές άδειες - Προϋποθέσεις 

[Αρχή Τροποποίησης] «1. (1) Ο κατάδικος: α) εκτίει ποινή φυλάκισης µέχρι 
πέντε (5) έτη και έχει εκτίσει πραγµατικά το ένα δέκατο (1/10) της ποινής του, 
β) εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή µέχρι δέκα (10) έτη και έχει εκτίσει 
πραγµατικά το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής του, γ) εκτίει στερητική της 
ελευθερίας ποινή άνω των δέκα (10) ετών και έχει εκτίσει πραγµατικά τα τρία 
δέκατα (3/10) της ποινής του, δ) εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει εκτίσει 
πραγµατικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Κατ' εξαίρεση, σε αυτόν που 
καταδικάστηκε σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για παράβαση της παρ. 2 του 
άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα, τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον έχει 
εκτίσει πραγµατικά τα δύο πέµπτα (2/5) της ποινής του και η κράτηση έχει 
διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) έτη. Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί 
περισσότερες στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν έχει γίνει 
προσµέτρησή τους σε µία συνολική ποινή, κατά το άρθρο 94 του Ποινικού 
Κώδικα, για τον υπολογισµό της ποινής που εκτίεται κατά την έννοια της 
παρούσας διάταξης, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των επί µέρους ποινών. 

(2) Δεν εκκρεµεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη 
σε βαθµό πληµµελήµατος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά 
προσώπων και πραγµάτων ή κακουργήµατος ή διαδικασία εκτέλεσης 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα. 

(3) Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως, κατά τη διάρκεια της άδειας, 
νέων εγκληµάτων. 

(4) Συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούµενος δεν θα κάνει κακή χρήση της αδείας 
του. 

Για να διαπιστωθεί αν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση εκτιµώνται ιδίως: α) η 
προσωπικότητα του κατάδικου και η εν γένει συµπεριφορά του µετά την 
τέλεση της πράξης κατά τη διάρκεια της κράτησης σε συνδυασµό µε την παρ. 
2 του άρθρου 69 και κατά τη διάρκεια των αδειών, που ενδεχοµένως του 
έχουν ήδη χορηγηθεί, β) η ατοµική, επαγγελµατική και κοινωνική κατάσταση 
του ιδίου και της οικογένειάς του, καθώς και οι τυχόν οικογενειακές του 
υποχρεώσεις, γ) η ωφέλεια, την οποία µπορεί να έχει για την προσωπικότητα 
του καταδίκου και τη µελλοντική του εξέλιξη, η λήψη µέτρων για τη σταδιακή 
επάνοδό του σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΕΡ. (1) ΚΑΙ 
(2)) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4760/20, ΦΕΚ-247 Α/11-12-20 //--
// ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 2943/01, 
ΦΕΚ-203 Α - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 3727/08, ΦΕΚ-257 
Α/18-12-08 - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4274/14, ΦΕΚ-147 Α/14-
7-14 (Βλ. Και παρ. 13 άρθρου 1 ν. 4274/14) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4322/15, ΦΕΚ-42 Α/27-4-15 - ΜΕ ΤΟ 



ΑΡΘ. 77 ΚΑΙ 100 ΤΟΥ Ν. 4139/13, ΦΕΚ-74 Α/20-3-13 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘ. 30 ΤΟΥ Ν. 4531/18, ΦΕΚ-62 Α/5-4-18 [Τέλος Τροποποίησης] 

2. Η τακτική άδεια χορηγείται από το Συµβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 
1 του παρόντος µετά από αίτηση του καταδίκου. Κατά τη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου καλείται αυτός, καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την 
παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

Ο δικαστικός λειτουργός που προεδρεύει του Συµβουλίου, σε περίπτωση 
διαφωνίας του ως προς τη χορήγηση της άδειας, προσφεύγει εντός 
προθεσµίας πέντε ηµερών στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως Συµβούλιο, 
το οποίο αποφαίνεται αµετάκλητα. Στην περίπτωση αυτή, η εγκριθείσα άδεια 
αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως – ΠΡΟΣΘ. 
ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
20 ΤΟΥ Ν. 3772/09 [Τέλος Τροποποίησης] 

3. Στους κρατουµένους σε θεραπευτικά καταστήµατα είτε δυνάµει δικαστικών 
αποφάσεων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του 
παρόντος, είτε για νοσηλεία, χορηγείται τακτική άδεια, εφόσον ο θεράπων 
ιατρός γνωµατεύσει σχετικά. Ειδικά για τους κρατουµένους για νοσηλεία 
απαιτείται επιπλέον να γνωµατεύσει και ο θεράπων ιατρός ότι πάσχουν από 
χρόνια ασθένεια και είναι αδύνατη επί του παρόντος η επαναµεταγωγή τους 
στο κατάστηµα από το οποίο προήλθαν. 

(Με το άρθρο 78 του Ν. 4139/13, ΦΕΚ-74 Α/20-3-13, ορίζεται ότι : “1. Οι 
πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε κρατούµενους µέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου διαγράφονται από το ατοµικό δελτίο πειθαρχικού 
ελέγχου τους και δεν λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και 
απόλυσης υπό όρo, καθώς και για τη χορήγηση άλλων ευεργετικών µέτρων. 

2.  Δεν διαγράφονται πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα: 

α) που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και θ΄της παραγράφου 2 και στην 
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Σωφρονιστικού Κώδικα, 

β) από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
68 µόνο εκείνα για άσκηση βίας κατά µελών του προσωπικού του 
καταστήµατος και 

γ) από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
68, µόνο εκείνα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο κατάστηµα κράτησης”). 
 


