ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α΄ Αγωγή – Μεταχείριση Ανηλίκων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω των φορέων που εποπτεύει μεριμνά για την
πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων (7 έως 17 ετών) και την αγωγή και
σωφρονιστική μεταχείριση των νέων (7 έως 21 ετών), που εκδηλώνουν παραβατική
συμπεριφορά.
α) Πρόληψη εγκληματικότητας ανηλίκων
Φορείς πρόληψης της εγκληματικότητας των ανηλίκων είναι οι Εταιρείες
Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων που λειτουργούν σε
όλα τα πρωτοδικεία της χώρας και στεγάζονται συνήθως στο Δικαστικό Μέγαρο που
βρίσκεται το Πρωτοδικείο ή το Εφετείο. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν πολύπλευρη
στήριξη στους ανηλίκους 7 έως 17 ετών που κινδυνεύουν να παραβατήσουν για
διάφορους λόγους.
1.Εάν είσθε γονιός, συγγενής, δάσκαλος ή και γείτονας ακόμη ανηλίκου που
διαπιστώνετε ότι βρίσκεται σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον ή o ίδιος
παρουσιάζει αντικοινωνική συμπεριφορά, έχετε δυνατότητα και υποχρέωση να
απευθυνθείτε στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ή στην Υπηρεσία Επιμελητών
Ανηλίκων που βρίσκεται στην περιοχή σας. Ειδικά εκπαιδευμένα άτομα θα
αναλάβουν την φροντίδα του παιδιού, μαζί με τους γονείς του και θα το στηρίξουν
ψυχολογικά, ηθικά και κοινωνικά. Μάλιστα, ορισμένες εταιρείες προστασίας
ανηλίκων διαθέτουν και Στέγη φιλοξενίας, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν ανήλικοι
που οι γονείς τους δεν είναι κατάλληλοι για τη διαπαιδαγώγησή τους ή ακόμη δεν
δύνανται να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα χρειάζονται.
Στα παιδιά που φιλοξενούνται σε Στέγες των Εταιρειών Προστασίας
Ανηλίκων παρέχεται, εκτός από την ψυχοκοινωνική στήριξη, εκπαίδευση,
επαγγελματική κατάρτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία κ.λ.π.
Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων λειτουργούν οι παρακάτω Εταιρείες Προστασίας
Ανηλίκων:
α. Αθήνας, φιλοξενεί αγόρια, βρίσκεται στον Περισσό Αττικής οδός
Ομορφοκκλησιάς και Χανίων 10 Τ.Κ. 14233 Τηλέφωνα 210 2752379 και 210
2774281.
β. Πειραιά, φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια, βρίσκεται στον Πειραιά οδός
Μαυρογένους 12 Τ.Κ. 185 41 Τηλέφωνα 210 4203271 και 210 4203677 FAX
210 420 3271.
γ. Ηρακλείου Κρήτης, φιλοξενεί αγόρια, βρίσκεται στο Ηράκλειο οδός Κ.
Πολυχρονάκη 5 Τ.Κ. 71 305 Τηλέφωνο και FAX 2810 310092 .

δ. Βόλου, φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια, βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Βόλου οδός
Αγίου Διονυσίου- Φανουρίου Τ.Κ. 38446 Τηλέφωνα 24210 84484 - 24210 91214
FAX 24210 84484.
ε. Κοζάνης, φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια, βρίσκεται στην Κοζάνη οδός
Αμυγδαλέων και Κοσμά Αιτωλού 6 Τ.Κ. 50100 Τηλέφωνο και FAX 24610 41460.
στ. Καρδίτσας, φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια, βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο
Καρδίτσας Τ.Κ. 43100 Τηλέφωνα 24410 22904 FAX 24410 24990 .
ζ.
Αλεξανδρούπολης, φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια, βρίσκεται στην
Αλεξανδρούπολη, οδός Αίνου 29, Τ.Κ.68100 Τηλέφωνα 25510 28622, 25510
24089 FAX 025510 28622 .
Σημείωση: Στις τελευταίες τρεις στέγες δεν διανυκτερεύουν οι ανήλικοι.
2. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν
αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε από ανήλικο 12 έως 17 ετών;
Τα δικαστήρια ανηλίκων που εδρεύουν σε κάθε πρωτοδικείο. Δικαστής ανηλίκων
αναλαμβάνει ένας από τους πρωτοδίκες που υπηρετούν σε αυτό, με διετή θητεία.
Τα δικαστήρια ανηλίκων είναι μονομελή και τριμελή. Τα τριμελή δικάζουν τις
πολύ σοβαρές περιπτώσεις (π.χ. φόνο, ληστεία ). Κατά της απόφασης του
δικαστηρίου ανηλίκων μπορεί να ασκηθεί έφεση, η οποία εκδικάζεται από το εφετείο
ανηλίκων .
Σε περίπτωση που το δικαστήριο ανηλίκων υποβάλλει τον ανήλικο στο
αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης σε Κατάστημα Αγωγής , αυτό μπορεί να είναι
το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που είναι περιφερειακή υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ή άλλο κατάλληλο δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό
κατάστημα αγωγής αν είναι αγόρι και αν είναι κορίτσι όλα τα προαναφερόμενα,
εκτός του Ιδρύματος Βόλου.
3. Τι προσφέρει στον ανήλικο το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου;
Εκτός από ψυχοκοινωνική στήριξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχει
και δυνατότητα εκπαίδευσης.
Αναλυτικά:
Μπορεί ο ανήλικος να φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που λειτουργεί μέσα στο Ίδρυμα
καθώς επίσης και σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης
εκτός του Ιδρύματος. Μπορεί ακόμη
να συμμετέχει
σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης
και ψυχοκοινωνικής
στήριξης τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς
φορείς.
4. Εάν ο ανήλικος επιθυμεί να λάβει άδεια κατά την διάρκεια της παραμονής
του στο ίδρυμα, έχει αυτό το δικαίωμα;

Οι ανήλικοι λαμβάνουν, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστή ανηλίκων, άδεια
δοκιμασίας ή άδεια για λόγους υγείας. Ακόμα λαμβάνουν, με απόφαση του διευθυντή
του Ιδρύματος, άδεια διάρκειας μέχρι 20 ημέρες, για έκτακτους οικογενειακούς
λόγους, για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, αναγκών επαγγελματικής
κατάρτισης και κατά τις περιόδους των εορτών.
5. Πότε θα απολυθεί ο ανήλικος που έχει εισαχθεί σε Ίδρυμα Αγωγής;
Όταν αρθεί το επιβληθέν αναμορφωτικό μέτρο ή ο περιοριστικός όρος της
τοποθέτησης (άρθρου 282 Κ.Π.Δ.) ή αυτοδικαίως, όταν συμπληρωθεί το
προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας.
β) Σωφρονιστική μεταχείριση
Το
έργο της σωφρονιστικής μεταχείρισης των νεαρών ατόμων
εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας (13 έως και 21 ετών), οι οποίοι έχουν διαπράξει
αξιόποινη πράξη και κρατούνται προσωρινά ή εκτίουν ποινικό σωφρονισμό ή άλλη
στερητική της ελευθερίας ποινή, επιτελούν τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων.
1. Τι είναι τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ;
Είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κρατούνται
άτομα εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας 13 έως 21 ετών, υπόδικοι ή κατάδικοι.
2. Επιτρέπεται οι νέοι μετεφηβικής ηλικίας
κράτησης ενηλίκων ;

να κρατηθούν σε κατάστημα

Ναι, νεαρά άτομα άνω των 17 ετών επιτρέπεται να μετάγονται σε καταστήματα
κράτησης ενηλίκων, αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.
3. Λειτουργεί αυτοτελές κατάστημα κράτησης νεαρών κοριτσιών;
Λόγω του μικρού αριθμού κρατουμένων κοριτσιών, δεν έχει λειτουργήσει μέχρι
σήμερα
αυτοτελές κατάστημα κράτησής τους, και κρατούνται στο κατάστημα
γυναικών Κορυδαλλού, μαζί με τις μητέρες κρατούμενες.
4. Επιτρέπεται οι νεαροί κρατούμενοι να παραμείνουν στα ειδικά καταστήματα
κράτησης νέων και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους;
Ναι, εφόσον πρόκειται για
την ολοκλήρωση σπουδών ή επαγγελματικών
προγραμμάτων, τα οποία παρακολουθούν. Για την περαιτέρω παραμονή τους στο
Ειδικό Κατάστημα αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, μετά από θετική
πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής.
5. Πόσα Ειδικά Καταστήματα και Τμήματα Κράτησης Νέων λειτουργούν;
1.To Eιδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
2.Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

3.Το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων (ΑΣΚΑ) Κασσαβέτειας
4.Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας
πτέρυγα και υπό τη διεύθυνση του ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας).

(λειτουργεί ως

5. Το Τμήμα Κράτησης Νέων στη Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης.
6.Το Τμήμα Κράτησης Νέων (κοριτσιών) στην Κεντρική Φυλακή Γυναικών
Κορυδαλλού.
Σημείωση : Οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα αφορούν όλους τους
κρατούμενους (και τους νεαρούς κρατούμενους)

Β΄ Αγωγή – Μεταχείριση Κρατουμένων
Κρατούμενοι θεωρούνται τα άτομα που εκτίουν ποινές κατά της ελευθερίας,
εκείνοι επί των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 69 και 71του Ποινικού Κώδικα, οι
υπόδικοι και όσοι κρατούνται για χρέη ή για άλλο λόγο, σε εκτέλεση απόφασης
πολιτικού δικαστηρίου, καθώς και οι οφειλέτες χρηματικής ποινής.
Η «μεταχείριση» των κρατουμένων, για όσο διάστημα διαβιούν στα διάφορα
καταστήματα κράτησης, διέπεται από τους κανόνες εκτέλεσης των ποινών και
μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας, κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τον ισχύοντα
Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν.2776/99-ΦΕΚ291Α΄).
1. Για κάθε κρατούμενο τηρείται στο κατάστημα που κρατείται πλήρες μητρώο
και ατομικό δελτίο. Μπορεί οποιοσδήποτε να λαμβάνει γνώση των στοιχείων
αυτών;
ΟΧΙ. Γνώση λαμβάνουν, εκτός από τα αρμόδια όργανα της σωφρονιστικής
υπηρεσίας, ο κρατούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή τρίτο πρόσωπο που
έχει έννομο συμφέρον.
Στη περίπτωση αιτήματος τρίτου προσώπου, απαιτείται άδεια του αρμόδιου
δικαστικού λειτουργού.(Επόπτη Εισαγγελέα).
2. Οι Προξενικές αρχές, λαμβάνουν γνώση για την εισαγωγή υπηκόων τους στα
καταστήματα κράτησης και όταν ζητήσουν στοιχεία κράτησης, τους
παρέχονται;
Βεβαίως, εφόσον και οι ίδιοι οι κρατούμενοι συναινούν, με έγγραφη δήλωση
τους.
3. Επιβαρύνονται οι κρατούμενοι με δαπάνη
Φαρμακευτική ή νοσηλευτική τους περίθαλψη;

τους για

την

Ιατρική,

ΟΧΙ, διότι η όλη υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων παρέχεται δωρεάν
και είναι επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού πληθυσμού. Θα επιβαρυνθούν,
μόνο αν ζητήσουν ιατρό της επιλογής τους.

4. Με ποια διαδικασία ο κρατούμενος θα μεταφερθεί από το κατάστημα
κράτησης σε Νοσοκομείο, όταν ασθενήσει;
Όταν η περίπτωση του δεν είναι επείγουσα, σύμφωνα με την κρίση του ιατρού
του καταστήματος που εκδίδει ιατρική γνωμάτευση, η μεταφορά του στο
νοσοκομείο,
παραγγέλλεται
από
την
Κεντρική
Επιτροπή
Μεταγωγών(Κ.Ε.Μ.),ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου της Φυλακής,
συνοδευόμενη από την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση .
Η απόφαση-παραγγελία της ΚΕΜ εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι ημερών
από την υποβολή της πρότασης του Συμβουλίου της Φυλακής, διαφορετικά η
μεταφορά του πραγματοποιείται με μόνη την πρόταση του Συμβουλίου της
Φυλακής.
Σε εξαιρετικά, όμως, επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον ο Ιατρός απουσιάζει,
ο Διευθυντής του καταστήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, παραγγέλλει την
άμεση μεταφορά του κρατουμένου στο Νοσοκομείο για να αποτραπεί κίνδυνος
ζωής ή μόνιμης βλάβης της υγείας του ή κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικής
νόσου ή και βλάβης της υγείας των άλλων συγκρατούμενων του.
Η έκτατη αυτή παραγγελία μεταγωγής γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο
της Φυλακής και στην Κ.Ε.Μ.
5. Αν ο κρατούμενος, για διάφορους λόγους, επιθυμεί τη μεταγωγή του σε άλλο
κατάστημα κράτησης, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί;
O ίδιος υποβάλλει στη Διεύθυνση του καταστήματος μόνο μια απλή
ενυπόγραφη αίτηση που αναφέρει τους λόγους καθώς και το κατάστημα ή
εναλλακτικά τα καταστήματα για τα οποία επιθυμεί τη μεταγωγή.
Η γραμματεία του καταστήματος, θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία (ατομικάοικογενειακά –ποινικά-πειθαρχικά) και ύστερα από εισήγηση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, το Συμβούλιο της Φυλακής με πρακτικό του προτείνει αιτιολογημένα
στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης την
αποδοχή ή όχι του αιτήματος.
Την τελική απόφαση περί της μεταγωγής του κρατουμένου θα πάρει η Κ.Ε.Μ.
αφού συνεκτιμήσει όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
- Για όλη αυτή τη διαδικασία, δεν απαιτείται συνήγορος.
- Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Κ.Ε.Μ., νέο αίτημα μεταγωγής
μπορεί να υποβληθεί μετά από τρίμηνο, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί ή
σοβαροί λόγοι.
- Σημειώνεται ότι προσφυγή ή ένδικο μέσο κατά της απόφασης της Κ.Ε.Μ. δεν
προβλέπεται.
6. Ως κρατούμενος έχετε προβλήματα εξάρτησης από τοξικές και ναρκωτικές
ουσίες και χρειάζεστε απεξάρτηση ή ψυχολογική στήριξη. Υπάρχει βοήθεια;
-

Ναι, εφόσον έχετε πραγματική θέληση να βοηθήσετε και να βοηθηθείτε.
Εάν χρειάζεστε μόνο ψυχολογική ή άλλη υποστήριξη σας πληροφορούμε ότι
λειτουργούν, από διάφορες θεραπευτικές κοινότητες(Κ.Ε.Θ.Ε.Α.-18 ΑΝΩ),σε
ορισμένα καταστήματα κράτησης, σχετικά προγράμματα (Στον Κορυδαλλό, τη
Γυναικεία Φυλακή, στην Κασσαβέτεια και στη Θεσσαλονίκη).

-

Μπορείτε να απευθυνθείτε και να το συζητήσετε με τον κοινωνικό λειτουργό
του καταστήματος όπου κρατείστε και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που
πρέπει να προβείτε.
- Αν όμως είστε τοξικομανής, λειτουργεί στον Ελεώνα της Θήβας και στο νέο
Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, ειδικό θεραπευτικό
πρόγραμμα με ειδικούς επιστήμονες. Απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Καταστήματος σας, ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τους όρους που
θέτει η Υπουργική Απόφαση (αρ137061/2002ΦΕΚ1154Β) για την εισαγωγή εκεί
και ύστερα από αίτηση σας θα επιληφθεί ειδική επιτροπή για την εξέταση του
αιτήματός σας.
7. Υπάρχει δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κράτησης, να εργαστείτε εντός ή
εκτός του Καταστήματος Κράτησης;
Σε κάθε κατάστημα κράτησης, για τις λειτουργικές ανάγκες του, έχουν
θεσπιστεί θέσεις εργασίας για κρατουμένους, όπως καθαριότητας, αρτοποιείου,
μαγειρείου,
πλυντηρίων,
αποθήκης
τροφίμων
κ.λ.π.
καθώς
και
αγροτοκτηνοτροφικές στις αγροτικές φυλακές.
Η ανάληψη των ανωτέρω εργασιών γίνεται για τρίμηνη διάρκεια, με
δυνατότητα ανανέωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πενταμελούς
Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων.
Το Συμβούλιο αυτό, στο οποίο προεδρεύει ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός
(Επόπτης Εισαγγελέας), εξετάζει όλες τις αιτήσεις για εργασία των κρατουμένων
και αποφασίζει τελικά για την έγκριση ή απόρριψή τους, καθώς και για την
κατανομή και εποπτεία , το ωράριο και τους όρους εργασίας των κρατουμένων.
Επίσης, οι κρατούμενοι μπορούν να εργάζονται για δικό τους λογαριασμό και
έπειτα από παραγγελία του κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, στο χώρο κράτησής τους
ή άλλο κατάλληλο χώρο του καταστήματος, έπειτα από συνεννόηση του εργοδότη
με το Συμβούλιο της Φυλακής και εφόσον δεν εμποδίζεται η ασφάλεια ή η
εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.
Η εργασία κρατουμένου έξω από το κατάστημα κράτησης, μπορεί να
οργανωθεί εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Εργοδοτικού Φορέα
(Δημόσιου ή Ιδιωτικού) και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και υλοποιείται με την εποπτεία της Διεύθυνσης του Καταστήματος
Κράτησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται χορήγηση άδειας ημιελεύθερης
διαβίωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 59-62 του Σωφρονιστικού Κώδικα) και
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εργασίας κρατουμένων.
8. Όταν εργάζεσθε ως κρατούμενος, εντός ή εκτός του καταστήματος κράτησης
ή για δικό σας λογαριασμό, έχετε κανένα ευεργέτημα; Αμείβεστε και
ασφαλίζεστε γι’ αυτό που προσφέρετε;
Κατ’ αρχήν κρατούμενοι που εργάζονται μέσα στο Κατάστημα Κράτησης για
τις λειτουργικές ανάγκες του και σε εγκεκριμένες θέσεις εργασίας, ανάλογα με τη
βαρύτητα και εξειδίκευση της εργασίας που παρέχουν, έχουν το ευεργέτημα της
μείωσης της ποινής τους λόγω υπολογισμού των ημερών εργασίας τους, σύμφωνα
με τα προεδρικά διατάγματα αρ. 342/2000/ΦΕΚ296Α, 107/2001/ΦΕΚ 97 Α και
378/2001/ΦΕΚ252Α.
Εκτός αυτού του ευεργετήματος, οι εργαζόμενοι κρατούμενοι σε διάφορους
παραγωγικούς τομείς (κυρίως των Αγροτικών Φυλακών ή και άλλων

Καταστημάτων Κράτησης) όπως στα αρτοποιεία, αμείβονται με συμβολικό
ημερομίσθιο (δώρημα), ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης εργασίας, από τον
ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κεφάλαια Εργασίας
Κρατουμένων» και η αμοιβή κατατίθεται στον ατομικό λογαριασμό του κάθε
κρατούμενου, στο λογιστήριο του Καταστήματος.
Κρατούμενοι που εργάζονται για δικό τους λογαριασμό, μέσα στο κατάστημα
Κράτησης και για λογαριασμό τρίτων, αμείβονται σύμφωνα με τις υπογραφείσες
συμφωνίες μεταξύ τους. Μόνο ένα ποσοστό παρακρατείται υπέρ του
λογαριασμού «Κεφαλαία Εργασίας Κρατουμένων» που ουδέποτε υπερβαίνει το
20% της αμοιβής των κρατουμένων.
Η ανωτέρω παραγωγική μορφή Εργασίας των κρατουμένων για δικό τους
λογαριασμό, προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη διοργάνωση
ετήσιας Πανελλήνιας έκθεσης ή και τοπικών εκθέσεων για την πώληση των
παραγόμενων ειδών με οικονομικό όφελος των ίδιων των κρατουμένων.
Η παρακράτηση φόρου, όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα της υπηρεσίας
και εργαλεία είναι 10%, διαφορετικά είναι 5% μόνο επί των πωληθέντων ειδών.
Για εργασία που παρέχεται έξω από το Κατάστημα Κράτησης σε επιχειρήσεις
του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα , η αμοιβή καθορίζεται κάθε φορά, με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνεκτιμάται δε και η νομοθεσία που
ισχύει για τους εργαζομένους γενικά. Το ένα τρίτο της αμοιβής ,στην περίπτωση
αυτή, αποδίδεται στο Δημόσιο και στον λογαριασμό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης «Κεφάλαια Εργασίας Κρατούμενων», ως συμμετοχή στις δαπάνες
διαβίωσης τους στο κατάστημα, χωρίς να μπορεί να υπερβεί η κράτηση αυτή, ανά
ημέρα ,το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Τέλος, κρατούμενοι που εργάζονται μέσα στο κατάστημα, ανάλογα με την
βαρύτητα και επικινδυνότητα της εργασίας (π.χ. σε οικοδομικά συνεργεία,
μηχανολογικά εργαστήρια, κ.λ.π.) ασφαλίζονται ,σύμφωνα με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, στο ΙΚΑ
κατά του κινδύνου ατυχήματος. Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές
βαρύνουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων).
Για εργαζόμενους κρατουμένους, εκτός καταστήματος κράτησης, σε ιδιωτικές
μονάδες ή επιχειρήσεις, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη κατά κινδύνων
ατυχήματος και οι εισφορές της ασφάλισης στο ΙΚΑ βαρύνουν τον εργαζόμενο
κρατούμενο και εργοδότη.
9. Επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως κρατούμενοι σε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης εντός ή εκτός καταστήματος ή πρόγραμμα άθλησης ή άλλης
ομαδικής δραστηριότητας εντός του καταστήματος;
Κατ’ αρχήν απευθυνθείτε στην κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για
ενημέρωσή σας, ως προς τις δυνατότητες που παρέχονται και υποβάλλετε αίτημα
με πλήρες βιογραφικό, σχετικά με το μορφωτικό και επαγγελματικό σας επίπεδο ,
για να εξεταστεί από το Συμβούλιο της Φυλακής.
Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Εκπαίδευσης ή
Κατάρτισης συμμετάσχετε, οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών θα είναι ισότιμοι με
αντίστοιχους σχολών ή κέντρων Εκπαίδευσης της ίδιας βαθμίδας, χωρίς να
προκύπτει από το κείμενό τους ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης .
Για συμμετοχή σε προγράμματα σωματικής άσκησης και άθλησης,
απαραίτητη είναι και η σύμφωνη γνώμη του ιατρού του καταστήματος.

10. Είστε συγγενής ή φίλος κρατουμένου και επιθυμείτε να του στείλετε χρήματα
για ικανοποίηση των αναγκών του. Με ποιόν τρόπο μπορεί να γίνει;
Η παράδοση χρημάτων από συγγενή ή τρίτο άτομο σε κρατούμενο μπορεί να
γίνει κατά τις ώρες επισκεπτηρίου του καταστήματος ως εξής:
Τα χρήματα παραδίδονται στα αρμόδια όργανα, καταχωρείται το ποσόν, το
ονοματεπώνυμο του καταθέτη και του δικαιούχου κρατουμένου, στοιχεία τα
οποία μεταφέρονται άμεσα στο λογιστήριο του καταστήματος, σε ειδική ατομική
καρτέλα (ατομικό λογαριασμό) που αποτελεί και το χρημάτιο του κρατουμένου ,
όπου ο ίδιος υπογράφει.
Επίσης, χρήματα μπορούν να αποσταλούν στη Διεύθυνση του Καταστήματος
Κράτησης με τραπεζική ή άλλη επιταγή, οπότε ενημερώνεται ο κρατούμενος και
ακολουθεί η προαναφερθείσα διαδικασία για την ένταξή τους στον ατομικό του
λογαριασμό , μέσω της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διακίνηση μετρητών εντός του καταστήματος από
τον κρατούμενο. Αυτή γίνεται μόνο με χρέωση του ατομικού του λογαριασμού
(χρηματίου) από την υπηρεσία (Λογιστήριο) για τυχόν είδη που προμηθεύτηκε ή
για αγορά διαφόρων μαρκών που εκδίδει το κατάστημα, για προμήθεια
συγκεκριμένων ειδών.
Ο ατομικός λογαριασμός κάθε κρατουμένου (χρημάτιο), σχηματίζεται από τα
χρήματα που έφερε μαζί του ο κρατούμενος, κατά την εισαγωγή του στο
κατάστημα κράτησης, από εμβάσματα συγγενών ή τρίτων και από το προϊόν της
εργασίας του κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
Για αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών του κρατουμένου, ποσό μέχρι 900
Ευρώ, παραμένει πάντοτε διαθέσιμο στο λογιστήριο του καταστήματος ως άτοκος
τρεχούμενος λογαριασμός στη διάθεση του κρατουμένου και το υπόλοιπο ποσόν
κατατίθεται από την υπηρεσία σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου
χωρίς να μπορεί να κατασχεθεί ή εκχωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν
πρόκειται για αποζημίωση λόγω καταστροφής με πρόθεση από τον κρατούμενο
της περιουσίας του καταστήματος και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου
δικαστικού λειτουργού (επόπτη εισαγγελέα).
Το χρημάτιο αποδίδεται ολόκληρο στον κρατούμενο με την καθ΄
οποιονδήποτε τρόπο απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης .
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (χορήγηση άδειας, πληρωμή συνηγόρου,
καταβολή χρηματικής ποινής από μετατροπή ή αποζημίωση του θύματος της
αξιόποινης πράξης), με απόφαση του Διευθυντή του καταστήματος , μπορεί ο
κρατούμενος να λαμβάνει μέρος από το ποσό του χρηματίου του πριν την
απόλυση του.
Απαγορεύεται δε ρητά η διάθεση από κρατούμενο σε άλλον κρατούμενο
οποιουδήποτε ποσού, εκτός αν είναι γονέας, τέκνο, σύζυγος ή αδελφός του.
11. Μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να επισκεφθεί κρατούμενο και να του φέρει
διάφορα είδη διατροφής και ρουχισμού;
Κατ’ αρχήν επιτρέπεται επίσκεψη στον κρατούμενο συγγενών μέχρι τετάρτου
βαθμού, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και ανάλογα με το πρόγραμμα
επισκεπτηρίου του κάθε καταστήματος.
Τρίτα πρόσωπα ή σύλλογοι ή εκπρόσωποι κοινωνικών ή άλλων φορέων, που
εκτιμάται από το Συμβούλιο της Φυλακής ότι δεν θα ασκήσουν δυσμενή
επίδραση στον κρατούμενο, δύνανται να τον επισκεφθούν, ύστερα από άδεια του

Συμβουλίου αυτού, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται εντός τριών ημερών, από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των
τριών ημερών από την ενημέρωση του Υπουργείου, ισχύει ως απόφαση, η άδεια
του Συμβουλίου της Φυλακής.
Επειδή η διατροφή των κρατουμένων είναι υποχρέωση του κράτους και για
ασθενείς κρατουμένους εφαρμόζονται ειδικά διαιτολόγια κατόπιν γραπτών
ιατρικών γνωματεύσεων, κατά το επισκεπτήριο απαγορεύεται η παράδοση ειδών
διατροφής σε κρατουμένους.
Τα απολύτως αναγκαία είδη ατομικού ρουχισμού κρατουμένου επιτρέπεται να
παραδοθούν για έλεγχο στην υπηρεσία κατά το επισκεπτήριο, και όχι πάντως τα
είδη που έχουν απαγορευτεί, με ανακοινώσεις στους χώρους του επισκεπτηρίου,
από τον Δ/ντή του καταστήματος κράτησης.
12. Μπορεί ο κρατούμενος να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή με επιστολές με άτομα
εκτός καταστήματος κράτησης και με ποια;
Κάθε κρατούμενος επικοινωνεί ελεύθερα με καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται
σε κοινόχρηστο χώρο του καταστήματος κράτησης, ελεγχόμενο μόνον οπτικά, με
χρήση μόνο τηλεκάρτας που προμηθεύεται από το κατάστημα κράτησης, σε ώρες
που καθορίζονται από το Συμβούλιο της Φυλακής.
Επίσης, μπορεί να αποστέλλει οπουδήποτε και να δέχεται από οποιονδήποτε,
χωρίς περιορισμό, επιστολές ή τηλεγραφήματα, μέσω της υπηρεσίας, το
περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται.
Όταν όμως λόγοι εθνικής ασφάλειας το επιβάλλουν ή προς διακρίβωση
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, το περιεχόμενο κάθε μορφής επικοινωνίας
μπορεί να ελεγχθεί, με τις εγγυήσεις που ορίζει ο νόμος.
Σε περιπτώσεις απαγόρευσης ή περιορισμού της δυνατότητας επικοινωνίας
των κρατουμένων, κάθε κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στον επόπτη
εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2225/1994.
Οι κρατούμενοι επικοινωνούν με δικές τους δαπάνες και σε περίπτωση
οικονομικής αδυναμίας, η σχετική δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από την
υπηρεσία.
13. Δικαιούνται οι κρατούμενοι αδειών εξόδου από τα καταστήματα κράτησης;
Στους κρατουμένους χορηγούνται, ύστερα από αίτησή τους και υπό
προϋποθέσεις, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φυλακής, του οποίου
προΐσταται ο επόπτης εισαγγελέας, τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες απουσίας
από το κατάστημα κράτησης, ο χρόνος των οποίων θεωρείται χρόνος έκτισης
ποινής.
Ειδικότερα: Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τακτικής άδειας, χρονικής
διάρκειας 1 έως 5 ημερών, είναι να έχει εκτίσει ο κατάδικος το ένα πέμπτο της
ποινής του χωρίς ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας και να
έχει διαρκέσει η κράτησή του τουλάχιστον τρεις μήνες ή με οποιοδήποτε τρόπο,
τα δύο πέμπτα της ποινής του, οπότε η άδεια αυξάνεται έως τις οκτώ ημέρες.
Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, η κράτηση πρέπει να έχει διαρκέσει
τουλάχιστον οκτώ έτη ή να έχουν εκτιθεί με οποιοδήποτε τρόπο δώδεκα έτη.
Επίσης, βασική προϋπόθεση χορήγησης τακτικής άδειας, πέραν των λοιπών
στοιχείων που συνεκτιμώνται από το αρμόδιο Συμβούλιο (όπως κίνδυνος τέλεσης

νέων εγκλημάτων, κίνδυνος φυγής, κ.λ.π.), είναι να μην εκκρεμεί κατά του
καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος.
Σε περίπτωση ποινικού σωφρονισμού, απαιτείται ο νεαρός κατάδικος να έχει
εκτίσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του κατώτατου ορίου που του έχει ορισθεί.
Δεν χορηγείται άδεια πριν περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες από την έναρξη ή
την απόρριψη της προηγούμενης άδειας και σε συνολική διάρκεια όχι άνω των
σαράντα ημερών κατά έτος για κάθε κρατούμενο.
Προσφυγή, σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης αιτήματος για τακτική άδεια
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φυλακής, μπορεί να γίνει από τον κρατούμενο,
προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, μέσα σε
δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
Κρατούμενος που παραβιάζει αδικαιολόγητα τους όρους της άδειας ως προς
τη χρονική της διάρκεια, δεν δικαιούται νέας τακτικής άδειας αν δεν περάσει ένα
έτος από την επιστροφή ή σύλληψή του.
Επίσης, οι κρατούμενοι δύναται να λάβουν, με απόφαση του αρμόδιου επόπτη
εισαγγελέα, έκτατη άδεια εξόδου, όχι μεγαλύτερη των 24 ωρών, με ή χωρίς
αστυνομική συνοδεία, για εκπλήρωση οικογενειακών, επαγγελματικών και άλλων
έκτακτων και απρόβλεπτου χαρακτήρα αναγκών τους. Η έκτακτη άδεια μπορεί να
χορηγηθεί και από τον Διευθυντή του καταστήματος, αφού ενημερώσει άμεσα
τον επόπτη εισαγγελέα, μόνο: α) για κηδεία συζύγου ή συγγενούς μέχρι δευτέρου
βαθμού και β) για μία επίσκεψη σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού σε
κατεπείγουσες κρίσιμες καταστάσεις της υγείας τους. Για χρεοφειλέτες η έκτακτη
άδεια χορηγείται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών του τόπου κράτησης.
Τέλος, εκπαιδευτική άδεια, δύναται να χορηγηθεί από το Πειθαρχικό
Συμβούλιο, υπό όρους και προϋποθέσεις, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα
και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου φοίτησης. Η άδεια αυτή μπορεί να
είναι συνεχόμενη για παρακολούθηση ή τμηματική (μέχρι 15 ημέρες) ανά
εξεταστική περίοδο. Η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να ανακληθεί, εφόσον
παραβιασθούν οι όροι χορήγησης (κακή χρήση της) ή όταν ο αδειούχος τιμωρηθεί
πειθαρχικά για παραπτώματα κατηγοριών Α’ και Β’ του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Κρατούμενοι που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια, δικαιούνται οικονομικής
επιδότησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης («Κεφάλαια Εργασίας
Κρατουμένων»), με ποσό που καλύπτει τα αναγκαία έξοδά τους.
14. Μπορούν οι κρατούμενοι να εκτίσουν τμηματικά την ποινή τους ή να
παρέχουν αντί της ποινής κοινωφελή εργασία;
Τμηματική έκτιση της ποινής μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, μόνο οι κατάδικοι
που εκτίουν ποινή η οποία έχει μετατραπεί σε χρηματική. Το Συμβούλιο
αποφασίζει σχετικά, ύστερα από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Φυλακής και ακρόαση του κατάδικου και σε θετική περίπτωση, καθορίζονται με
την απόφαση, οι όροι έκτισης και οι υποχρεώσεις του κατάδικου, που σε
περίπτωση παραβίασής τους ανακαλείται η απόφαση. Όσοι κρατούμενοι εκτίουν
τμηματικά την ποινή τους, κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται να ζητήσουν μόνον
έκτακτες άδειες, διατηρείται όμως το δικαίωμα της υπό όρον απόλυσης.
Οι κατάδικοι που δικαιούνται τμηματική έκτιση ποινής μπορούν, αντί αυτής,
να ζητήσουν με αίτησή τους από το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, την παροχή
κοινωφελούς εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμους) ή άλλους φορείς που

την έχουν αποδεχτεί (σχετική περί οργάνωσης παροχής κοινωφελούς εργασίας ή
κοινή υπουργική απόφαση αρ. 108842/1997-ΦΕΚ 1104 Β).
15. Κρατούμενοι που έχουν τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή δικαιούνται άλλου
ένδικου μέσου;
Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Φυλακής, οι
κρατούμενοι μπορούν να προσφύγουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε
ημερών, μόνο στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής,
το οποίο εκδικάζει την προσφυγή και αποφαίνεται αμετάκλητα.
Στην περίπτωση επιβολής σε κρατούμενο ποινής περιορισμού σε κελί
κράτησης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φυλακής, η άσκηση προσφυγής δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης, εκτός εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο
είχε αποφασίσει διαφορετικά.
16. Προβλέπεται και με ποια διαδικασία για αλλοδαπούς κρατουμένους η
μεταφορά στη χώρα τους για να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους;
Ναι, εφ’ όσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η χώρα τους να έχει υπογράψει σύμβαση μεταφοράς καταδίκων με την Ελλάδα
ή να έχει προσχωρήσει στην ισχύουσα σύμβαση μεταφοράς καταδίκων του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
β) Να έχουν την υπηκοότητα της Χώρας που ζητάνε να μεταφερθούν.
γ) Η καταδικαστική τους απόφαση να είναι αμετάκλητη ή να έχουν παραιτηθεί
όλων των ενδίκων μέσων(εφέσεων κλπ.)
δ) Η ποινή που θα συνεχίσουν να εκτίουν στη Χώρα τους, όταν μεταφερθούν, να
μην είναι μεγαλύτερη από αυτή που τους έχει επιβληθεί στην Ελλάδα.
ε) Να μην έχουν υπόλοιπο έκτισης ποινής στην Ελλάδα λιγότερο από έξι μήνες
και
στ) Να συμφωνεί και η χώρα τους για τη μεταφορά αυτή.
Η διαδικασία που ακολουθείται, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν οι
παραπάνω προϋποθέσεις, είναι καταρχήν, να ζητήσουν το ειδικό έντυπο αίτησης
από τη Γραμματεία του Καταστήματος Κράτησης, να το συμπληρώσουν και να το
καταθέσουν.
Η Γραμματεία θα συγκεντρώσει από το φάκελο του αιτούντος όλα τα ποινικά
και λοιπά απαραίτητα στοιχεία, θα τα αποστείλει στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου, αφού ελεγχθούν, θα διαβιβαστούν μαζί με τη
σχετική αίτηση προς το αντίστοιχο Υπουργείο της χώρας του κρατουμένου, μέσω
του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από μετάφρασή τους στη γλώσσα της χώρας
όπου απευθύνονται.
Επίσης θα ζητηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της χώρας τους να μας
γνωρίσουν για την αποδοχή της αίτησης και την ποινή που θα τους επιβάλλουν
για να εκτίσουν, μεταφερόμενοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκεί ποινικές
διατάξεις.
Η απάντηση της χώρας τους, θα τους γνωστοποιηθεί και εάν τελικά
συμφωνούν με έγγραφη δήλωση για τη μεταφορά, θα αποσταλεί εγκριτική
απόφαση. Η μεταφορά τους θα γίνει μετά από συνεννόηση μεταξύ των
αστυνομικών αρχών των δύο χωρών(ΙΝΤΕΡΠΟΛ).
Σημειώνεται ότι για την ανωτέρω διαδικασία οι αλλοδαποί κρατούμενοι δεν
υποχρεούνται να ορίσουν συνήγορο.

Η ίδια ως άνω διαδικασία, ακολουθείται και για τους έλληνες κρατουμένους
σε αλλοδαπή χώρα. Αίτηση έλληνα κρατουμένου στην αλλοδαπή μπορεί να
κατατεθεί, ύστερα από εξουσιοδότησή του και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη
Δ/νση Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων-Τμήμα 1ο, από συγγενικό πρόσωπο ή
συνήγορο του κρατουμένου, προκειμένου να ζητηθεί μέσω του Υπουργείου
Δικαιοσύνης από το αντίστοιχο Υπουργείο της αλλοδαπής, η μεταφορά του
έλληνα καταδίκου στην Ελλάδα.
17. Ποιες συμβάσεις μεταφοράς καταδίκων ισχύουν και ποιες χώρες έχουν
προσχωρήσει με υπογραφή τους και τις εφαρμόζουν;
Α) Ισχύουν οι εξής συμβάσεις για μεταφορά καταδίκων:
1. Σύμβαση του Στρασβούργου (Συμβουλίου της Ευρώπης) για τη μεταφορά
καταδίκων (Ν.1708/1987-ΦΕΚ108 Α΄).
2. Διμερής σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου (Ν.1765/1988-ΦΕΚ 58 Α΄)
3. Διμερής σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας (Ν.2313/1995-ΦΕΚ121
Α΄)
Β) Οι χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εφαρμογή της σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά καταδίκων είναι οι εξής:
Χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
1.Αλβανία
15.Γεωργία
29.Νορβηγία
2.Ανδόρα
16.Γερμανία
30.Πολωνία
3.Αρμενία
17.Ελλάδα
31.Πορτογαλία
4.Αυστρία
18.Ουγγαρία
32.Ρουμανία
5.Αζερμπαϊτζάν
19.Ισλανδία
33.Σλοβακία
6.Βέλγιο
20.Ιρλανδία
34.Σλοβανία
7.Βουλγαρία
21.Ιταλία
35.Ισπανία
8.Κροατία
22.Λάτβια
36.Σουηδία
9.Κύπρος
23.Λιχνενστάιν
37.Ελβετία
10.Δημοκρατία Τσεχίας
24.Λιθουανία
38.FYROΜ
11.Δανία
25.Λουξεμβούργο
39.Τουρκία
12.Εσθονία
26.Μάλτα
40.Ουκρανία
13.Φινλανδία
27.Μολδαβία
41.Αγγλία
14.Γαλλία
28.Ολλανδία
-Χώρες μη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
1.Μπαχάμες
4.Κόστα Ρίκα
2.Καναδάς
5.Ισραήλ
3.Χιλή
6.Παναμάς
18. Μπορούν οι κρατούμενοι να αποφυλακιστούν
Καταστήματα Κράτησης και με ποια διαδικασία;

7.Τόνγκα
8.Trinidad and Tobago
9.Η.Π.Α.
υπό

όρους

από

τα

Βεβαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 105-110Α του
Ποινικού Κώδικα και για περιπτώσεις ποινικού σωφρονισμού των άρθρων 105
και 129 του ιδίου Κώδικα.
Η αίτηση για υπό όρο απόλυση κρατουμένου υποβάλλεται από τον Διευθυντή
του Καταστήματος Κράτησής του ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου
που προβλέπει το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα.

Απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά (πίνακα υπολογισμού ημερών κράτησης,
έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κ.λ.π.), ο οποίος εισηγείται την αποδοχή ή
απόρριψη της αίτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο τελικά
αποφασίζει σχετικά.
19. Μετά την αποφυλάκιση, υπάρχει μέριμνα ή στήριξη;
Εάν είστε άπορος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ του τόπου της
κατοικίας σας, αφού προμηθευτείτε και σχετικό εισηγητικό σημείωμα της
κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος απ’ όπου αποφυλακιστήκατε, για να
ζητήσετε τη μικρή οικονομική βοήθεια που παρέχει.
Για κοινωνική στήριξη ή άλλη βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, που υπάγεται στις υπηρεσίες του
περιφερειάρχη, της περιφέρειας που ανήκει ο τόπος κατοικίας σας.
Μπορείτε να συμμετάσχετε σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ή
υποστηρικτικής για αποφυλακισμένους του ΟΑΕΔ ή άλλων φορέων.
Ενημερωθείτε σχετικά από την κοινωνική Υπηρεσία του Καταστήματος
Κράτησης πριν αποφυλακισθείτε.
Επίσης, μπορείτε να εργαστείτε σε επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ θέσεις
εργασίας επιχειρήσεων, ως αποφυλακισμένο άτομο, εφόσον έχετε
αποφυλακιστήριο από 1.1.2000 και μετά και έχετε εκτίσει τουλάχιστον 6 μήνες
συνεχή κράτηση.
Εκτός του αποφυλακιστηρίου, απαιτείται εισηγητική έκθεση της κοινωνικής
Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης ότι προτείνεστε να
υπαχθείτε σε πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Δεν δικαιούστε υπαγωγή στο πρόγραμμα, αν φυλακιστήκατε για παράβαση
του νόμου «περί ναρκωτικών».
Τέλος, ενημερωθείτε από τον ΟΑΕΔ, για τα προγράμματα δωρεάν
επιχορήγησης για δημιουργία μικρής επιχείρησης (κατάστημα, κ.λ.π.)
αποφυλακισμένων ατόμων. Σχετική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και από την
κοινωνική Υπηρεσία, πριν την αποφυλάκισή σας.

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση Κρατουμένων
H εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική τους κατάρτιση.
1. Ποιες δυνατότητες εκπαίδευσης
καταστήματα κράτησης;

έχουν

οι

κρατούμενοι

στα

α. Φοιτούν εφόσον το επιθυμούν στις τυχόν λειτουργούσες εντός των
καταστημάτων κράτησης εκπαιδευτικές μονάδες ( Δημοτικό - Γυμνάσιο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) και σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας
και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης εκτός
των καταστημάτων κράτησης, κάνοντας χρήση εκπαιδευτικών αδειών.

β. Εγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Λύκειο της περιοχής που βρίσκεται το
Κατάστημα Κράτησης, προσέρχονται ''ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες " και
λαμβάνουν μέρος στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις για την
απόκτηση του οικείου τίτλου σπουδών.
γ. Μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και
δημιουργικής απασχόλησης .
2. Σε ποια Καταστήματα Κράτησης λειτουργούν εκπαιδευτικές Μονάδες
και ποιες;
- Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα :
Δημοτικό Σχολείο και Γυμνασιακό Παράρτημα του Γυμνασίου Αυλώνα.
- Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου :
Γυμνασιακό Παράρτημα του 6ου Γυμνασίου Βόλου
-

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας :

Δημοτικό Σχολείο.
- Στην Κλειστή Φυλακή Λάρισας :
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, από το οποίο οι κρατούμενοι λαμβάνουν
απολυτήριο Γυμνασίου μετά από δεκαοχτάμηνη φοίτηση.
Όλες οι παραπάνω Μονάδες είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και οι φοιτούντες σε αυτές λαμβάνουν απολυτήριους τίτλους
σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης.

