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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο πλαίσιο της άσκησης της αποστολής του Συνηγόρου του Πολίτη για την
προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, κ. Γ.Μόσχος, συνεπικουρούµενος από
ειδικούς επιστήµονες της Ανεξάρτητης Αρχής (κα Α.Μοσχοπούλου και κα
Σ.Παπαδηµητρίου) πραγµατοποίησε δύο επισκέψεις (στις 9/12/2014 και στις
9/2/2015) στο Κατάστηµα Κράτησης Κορίνθου, όπου από τον Σεπτέµβριο του 2014
ξεκίνησε να λειτουργεί Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων ηλικίας 15 έως 18 ετών,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΥΑ 90467/22-10-2013 (ΦΕΚ τεύχ. Β΄ 2767/2013).
Σηµειώνεται ότι η ανάγκη διαχωρισµού των ανηλίκων (15-18 ετών) από τους
νεαρούς ενήλικους κρατούµενους αποτελούσε επί σειρά ετών πάγια θέση του
Συνηγόρου του Πολίτη / Συνηγόρου του Παιδιού και επισήµανση προς την εκάστοτε
ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, παράλληλα µε την έκκληση της Αρχής για τη
λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε «οι στερητικές της ελευθερίας ποινές να
εκτίονται σε χώρους ξεχωριστούς από τις φυλακές»1. Το 2011, ο τότε Ειδικός και
µετέπειτα Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κος Μ.
Σκανδάµης είχε ζητήσει από τον Βοηθό Συνήγορο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού να
επισκεφθεί το Κατάστηµα Κράτησης Κορίνθου, προκειµένου να γνωµοδοτήσει
σχετικά µε την καταλληλότητα των υποδοµών για τη λειτουργία Καταστήµατος
Κράτησης Ανηλίκων 15-18 ετών. Σε συνέχεια της παραπάνω επίσκεψής του, ο
Βοηθός Συνήγορος είχε αποστείλει προς το υπουργείο το υπ’ αριθµ. πρωτ. 25/14-92011 έγγραφο2, όπου συνοψίστηκαν οι απόψεις του σχετικά µε την κράτηση
ανηλίκων και τις συνθήκες του καταστήµατος, εκφράστηκε προβληµατισµός σχετικά
µε την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και διατυπώθηκαν προτάσεις.
Τον Σεπτέµβριο του 2014 ανακοινώθηκε εκ µέρους του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η µερική µετατροπή της
φυλακής Κορίνθου σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων, σύµφωνα µε την
παραπάνω αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση. Ο Γενικός Γραµµατέας κ.
M.Σκανδάµης µάλιστα ανέφερε σε δηµόσια δήλωσή του ότι η επιλογή αυτή
«προέκυψε µετά τις εύλογες παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού και του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την αναγκαιότητα διαχωρισµού των νεαρών
κρατουµένων ηλικίας 15-18 ετών, από αυτούς των 18-21 ετών3».
Κατόπιν αυτών, εκ µέρους της Ανεξάρτητης Αρχής αποφασίστηκε η
πραγµατοποίηση σειράς επισκέψεων στο κατάστηµα προκειµένου να διαπιστωθούν
οι συνθήκες λειτουργίας του. Επισηµαίνεται ότι οι αυτοψίες αυτές έλαβαν χώρα και
στο πλαίσιο της ειδικής αποστολής του Συνηγόρου του Πολίτη ως «Εθνικού
Μηχανισµού Πρόληψης» για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών
1

Βλ. ∆ελτίο Τύπου Συνηγόρου του Πολίτη 12.11.2008 http://www.synigoros.gr/resources/docs/178726.pdf
Βλ. Επιστολή Συνηγόρου του Πολίτη http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-gia-katasthmakrathshs-anhlikwn-15-18-etwn---sep.pdf
3
Συνέντευξη του Γ.Γ. Σωφρονιστικής Πολιτικής κ. Μ.Σκανδάµη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων,
5.9.2014. Βλ. επίσης απάντηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Χ.Αθανασίου σε ερώτηση βουλευτή
(14.11.2013),
µε
αναφορά
στον
Συνήγορο
του
Πολίτη
και
το
CPT:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8261502.pdf
2
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σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ν. 4228/2014.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων και αυτοψιών που πραγµατοποιήθηκαν,
επιχειρήθηκε να ολοκληρωθεί η εικόνα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως προς το τµήµα
του Καταστήµατος που χρησιµοποιείται για την κράτηση των ανηλίκων και,
ειδικότερα, ως προς τις υποδοµές, το ανθρώπινο δυναµικό και τη λειτουργία του.
Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τον ∆ιευθυντή της Φυλακής, την Εισαγγελέα και
Αντιεισαγγελέα Κορίνθου που είναι υπεύθυνη για το Κατάστηµα, τον Αρχιφύλακα, τον
κοινωνικό λειτουργό / ψυχολόγο (ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνικής
υπηρεσίας), τον δάσκαλο που διδάσκει στο ∆ηµοτικό σχολείο, ενώ υπήρξε
συνεργασία µε τη γραµµατεία, για την αναζήτηση εγγράφων και στοιχείων που
αφορούν τη σύνθεση του πληθυσµού. Ο Βοηθός Συνήγορος εξάλλου επισκέφτηκε
όλους τους χώρους που χρησιµοποιούνται από τους ανηλίκους και επικοινώνησε και
στις δύο επισκέψεις µε τους κρατούµενους ανηλίκους. Οι διαπιστώσεις του
Συνηγόρου σε συνέχεια των δύο επισκέψεων καταγράφονται στη συνέχεια.

ΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Στον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (άρθ. 12) προβλέπεται µόνο ο
διαχωρισµός µετέφηβων ενηλίκων και ανηλίκων από τους λοιπούς ενήλικους
κρατουµένους. Για τις κατηγορίες αυτές, νεαρών κρατουµένων, προβλέπεται η
κράτηση σε καταστήµατα, όπου εφαρµόζονται εξειδικευµένα προγράµµατα
µορφωτικού και επαγγελµατικού χαρακτήρα. O διαχωρισµός των ανηλίκων κάτω των
18 ετών προβλέφθηκε πρώτη φορά µε την ΥΑ 90467/22-10-2013.
Ένα δεύτερο βασικό κριτήριο αφορά την προσωρινή κράτηση. Ειδικότερα, το
άρθ. 15 του ΣΚ ορίζει ότι: «Άτοµα που εισάγονται στα καταστήµατα κράτησης, είτε
δυνάµει αιτιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος σύλληψης ή προσωρινής κράτησης
είτε δυνάµει βουλεύµατος δικαστικού συµβουλίου, διαµένουν σε χωριστά τµήµατα των
αντίστοιχων για την κατηγορία τους καταστηµάτων (γυναικών, ανδρών) ή σε
ιδιαίτερους χώρους, δίχως επικοινωνία µε τους λοιπούς κρατουµένους. 2. Οι
συνθήκες διαβίωσης υποδίκων στο Κατάστηµα προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τις
συνθήκες της ελεύθερης διαβίωσης. ∆εν υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς της
ελευθερίας εκτός από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την οµαλή διεξαγωγή της
ανάκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του παρόντος».
∆ιαπιστώσεις
Κατά τον χρόνο της τελευταίας επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στη φυλακή
της Κορίνθου (9/2/2015), στο Κατάστηµα βρίσκονταν, σύµφωνα µε την
πληροφόρηση από τη Γραµµατεία, 21 κρατούµενοι από 16 έως 18+ ετών (πέντε
ανήλικοι 16 ετών, δεκατρείς 17, δύο 18 και ένας 19), ενώ σε χωριστά τµήµατα
κρατούνταν 7 στρατιωτικοί και 15 ποινικοί (ενώ κατά την πρώτη επίσκεψη οι ανήλικοι
ήταν 20 και οι ενήλικοι κρατούµενοι 29).
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Από τους 21 κρατουµένους 11 ήταν Έλληνες και 10 αλλοδαποί. Άξιο αναφοράς
στο σηµείο αυτό είναι ότι 7 ανήλικοι, δηλαδή το 1/3, κρατούνταν για το αδίκηµα της
παράνοµης µεταφοράς µεταναστών, ενώ από τους υπόλοιπους 6 για ληστεία, 3 για
κλοπές και 5 για άλλα σοβαρά αδικήµατα (βιασµός, εγκληµατική οργάνωση,
ανθρωποκτονία, παράβαση νοµοθεσίας περί ναρκωτικών).
Οι ανήλικοι κρατούνται σε διακριτό τµήµα από τους ενηλίκους. Είναι χωρισµένοι
σε δύο πτέρυγες, µε κριτήριο ιδίως τις µεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες εξαρτώνται
συνήθως από παράγοντες, όπως η εθνικότητα ή η φυλετική καταγωγή. Κάθε
πτέρυγα διαθέτει δικό της προαύλιο. ∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ υποδίκων (8 από
τους 21) και καταδικασµένων.
Οι ενήλικοι ποινικοί κρατούµενοι εξακολουθούσαν, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση του
Καταστήµατος, να κρατούνται στο συγκεκριµένο κατάστηµα και δεν έχουν µεταφερθεί
σε άλλο, προκειµένου να καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες (εργασία στο µαγειρείο,
στα πλυντήρια, στον καθαρισµό των χώρων, βοηθοί ηλεκτρολόγου, κουρείς κ.λπ.).
Στο Κατάστηµα µάλιστα προβλέπονται 34 θέσεις εργασίας για κρατουµένους, από τις
οποίες καλύπτονται κατά τον παρόντα χρόνο 15.
Ειδικότερα σε σχέση µε το τµήµα Κράτησης Ανηλίκων, από τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου προκύπτει ότι µεταξύ των κρατουµένων
περιλαµβάνονταν τουλάχιστον 2 ενήλικοι.

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
1) Κτιριακές εγκαταστάσεις
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Ο ισχύων ΣΚ (άρθ. 21) προβλέπει ότι τα ατοµικά κελιά πρέπει να έχουν
διαστάσεις 3µ.Χ 3µ.Χ 4µ. συνολικής χωρητικότητας 35 τ.µ., ώστε να χωρούν τραπέζι,
κάθισµα και ντουλάπα. Η πρόβλεψη πάντως αυτή δεσµεύει τα καταστήµατα
ιδρύθηκαν µετά το 1999 (άρθ. 87 παρ. 5 ΣΚ).
Επίσης στο ίδιο άρθρο (παρ. 3) ορίζεται ότι τα κελιά που προορίζονται για τον
πειθαρχικό περιορισµό δεν διαφέρουν κτιριολογικά από τα λοιπά κελιά.
∆ιαπιστώσεις
Το κτίριο περιλαµβάνει, εκτός από τα γραφεία της ∆ιοίκησης, µια πτέρυγα µε
δέκα κελιά, µία µε δύο θαλάµους, τρία προαύλια, εκ των οποίων το ένα µεγάλο και
δύο µικρότερα, καθώς και βοηθητικούς χώρους (κυλικείο, µία µικρή
κουζίνα/εντευκτήριο, εστιατόριο, µαγειρείο, πλυντήρια κ.λπ.).
Ο χώρος του εστιατορίου, οι θάλαµοι και το µεγάλο προαύλιο έχουν δοθεί στο
τµήµα που προορίζεται για ενήλικους κρατουµένους.
Κελιά: Οι ανήλικοι κρατούµενοι έχουν κατανεµηθεί σε 10 κελιά 2-3 ατόµων. Οι
διαστάσεις των κελιών φαίνεται να είναι µικρότερες των προβλεπόµενων στον ΣΚ
35τ.µ.. Πάντως, στον χώρο παρατηρείται πλήρης έλλειψη επίπλων (τραπέζια,
γραφεία, καρέκλες, ιµατιοθήκες) πέραν των παλαιών, χτιστών κλινών και
υποτυπωδών επίσης χτιστών ραφιών. Τα στρώµατα και τα κλινοσκεπάσµατα επίσης
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φέρουν έντονα σηµάδια φθοράς. Ο ∆ιευθυντής του καταστήµατος ενηµέρωσε το
κλιµάκιο του Συνηγόρου ότι έχει υποβάλει αίτηµα στο Υπουργείο για την προµήθεια
τραπεζιών και καθισµάτων και εκκρεµεί ανταπόκριση. Προς το παρόν πάντως, οι
ανήλικοι παίρνουν τα γεύµατά τους αλλά και µελετούν στο κρεβάτι.
Τέλος, ιδιαίτερα προβληµατικό (από πλευράς ιδιωτικότητας, ανθρώπινης
αξιοπρέπειας αλλά και δυσοσµίας), είναι το γεγονός ότι η τουαλέτες δεν
αποµονώνονται µε πόρτες από το υπόλοιπο κελί.
Κελιά πειθαρχίας: Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο Κατάστηµα υπάρχουν δύο κελιά
που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση των ανήλικων κρατουµένων. Τα κελιά
αυτά είναι σχετικά µικρών διαστάσεων, στερούνται παραθύρου και φυσικού
φωτισµού (πέραν µίας πολύ µικρής οπής στην πόρτα), και είναι εξοπλισµένα µόνο µε
ένα στρώµα στο δάπεδο. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της φυλακής, ο χώρος
χρησιµοποιείται σπάνια και για σοβαρούς λόγους (αναφέρθηκε όµως ότι πρόσφατα
ανήλικος είχε κρατηθεί εκεί για 4 µέρες). Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει
τον σοβαρό προβληµατισµό του, ως προς την καταλληλότητα του συγκεκριµένου
χώρου ειδικά για ανηλίκους και τη λειτουργική σύνδεση του µέτρου –µε τις συνθήκες
υπό τις οποίες υλοποιείται- µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Χώρος σχολείων: Πρόκειται για δύο αίθουσες, η µία εκ των οποίων (του
γυµνασίου) ιδιαίτερα µικρή, οι οποίες αποτελούν ίσως τους µοναδικούς χώρους στο
Κατάστηµα που διαφοροποιούνται από τη γενικότερη εικόνα πλήρους απογύµνωσης
του υπολοίπου κτιρίου, καθώς εµφανίζουν στοιχεία ανταποκρινόµενα στην ηλικία και
τις ανάγκες των κρατουµένων (ζωγραφιές στους τοίχους κ.λπ.), που καθιστούν το
περιβάλλον λιγότερο απρόσωπο.
Κοινόχρηστοι χώροι: Οι κοινόχρηστοι χώροι εµφανίζουν εικόνα µερικής φθοράς
και είναι επίσης απογυµνωµένοι από έπιπλα ή διακόσµηση. Χαρακτηριστικός είναι ο
χώρος του αποκαλούµενου «εντευκτηρίου», ο οποίος θα µπορούσε να
χρησιµοποιείται από τους κρατουµένους κατά τον ελεύθερο χρόνο για ψυχαγωγικούς
σκοπούς: πρόκειται για έναν µακρόστενο, γυµνό και µε ελλιπή φωτισµό χώρο, µε
νεροχύτη, χωρίς οποιαδήποτε επίπλωση (τραπέζι, καρέκλες) και χωρίς άλλο
εξοπλισµό που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί από τους κρατουµένους για την
απασχόλησή τους, λχ. βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, τηλεόραση.
Προαύλιος χώρος: Το τµήµα που χρησιµοποιείται από ανηλίκους διαθέτει δύο
προαύλια, µικρότερης έκτασης σε σχέση µε το τρίτο προαύλιο του καταστήµατος, το
οποίο -σύµφωνα µε τη διαµόρφωση της φυλακής- χρησιµοποιείται από τους
ενήλικους κρατουµένους. Τα προαύλια αυτά είναι ανισόπεδα, γεγονός που καθιστά
ιδιαίτερα δυσχερή την ενασχόληση των παιδιών µε οµαδικό άθληµα. Πάντως,
σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση, γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση χορηγού, ο
οποίος θα αναλάβει την ισοπέδωσή τους. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ίδια
πληροφόρηση, στο ένα από τα δύο προαύλια θα τοποθετηθεί «κοντέινερ»,
προκειµένου να αξιοποιηθεί ως χώρος για καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γεγονός
που ωστόσο θα καταστήσει ακόµη µικρότερο τον ελεύθερο χώρο. Η γενική εικόνα
του προαύλιου χώρου ακολουθεί εκείνη του εσωτερικού του καταστήµατος, καθώς
απουσιάζουν παντελώς το χρώµα ή/και στοιχεία διακόσµησης/πρασίνου/εξοπλισµού
κ.λπ., προσαρµοσµένα στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Όπως µας δηλώθηκε,
ωστόσο, υπάρχουν σκέψεις για αισθητικές παρεµβάσεις σε συνεργασία µε την
κοινότητα.
Σύστηµα ύδρευσης – παροχή πόσιµου νερού: Σε αντίθεση µε όσα
καταγγέλλονται πάγια από τους κρατουµένους σε σχέση µε την καταλληλότητα του
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νερού στο ΕΚΚΝ Αυλώνα, στο συγκεκριµένο κατάστηµα αναφέρθηκε ότι το νερό είναι
πόσιµο.
Θέρµανση: Επίσης δεν αναφέρθηκαν προβλήµατα, ως προς τη θέρµανση των
χώρων, η οποία είναι κεντρική. Επιπροσθέτως, κατά την επίσκεψη του κλιµακίου του
Συνηγόρου στην αίθουσα του δηµοτικού σχολείου, λειτουργούσε κλιµατιστικό µέσο.

2) Ατοµική υγιεινή
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Ως προς την ατοµική υγιεινή ο νόµος προβλέπει ότι η ∆ιεύθυνση παρέχει στους
κρατουµένους τα µέσα για την ατοµική υγιεινή και καθαριότητα (άρθ. 25 ΣΚ). Στον
Κανονισµό ωστόσο των Καταστηµάτων Κράτησης Νέων η γενική διατύπωση
ερµηνεύεται συσταλτικά, ως σαπούνι και χαρτί υγείας για όλους τους κρατουµένους,
ενώ τα λοιπά αναγκαία είδη υγιεινής παρέχονται µόνο στους απόρους µε µέριµνα της
κοινωνικής υπηρεσίας. Οι λοιποί κρατούµενοι προµηθεύονται τα είδη αυτά µέσω της
καντίνας, µε δικές τους δαπάνες (άρθ. 15 παρ. 2, 3 Κανονισµού).
Για την τήρηση εξάλλου της υγιεινής διαβίωσης των κρατουµένων η ∆ιεύθυνση
του Καταστήµατος έχει την υποχρέωση να τους παρέχει όλα τα αναγκαία µέσα για
την καθαριότητα, καθώς και να διατηρεί σε καλή λειτουργία τις εγκαταστάσεις (άρθ.
21, 33 παρ. 6 ΣΚ).
Ο Κανονισµός τέλος προβλέπει την παροχή ζεστού νερού σε καθηµερινή βάση
(άρθ. 15 παρ. 7).
∆ιαπιστώσεις
Στο Κατάστηµα αναφέρθηκε ότι υπάρχει σε καθηµερινή βάση παροχή ζεστού
νερού, µε τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες των κρατουµένων.
Από την επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση προέκυψε ότι κατά καιρούς οι ανάγκες των
κρατουµένων σε είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και σε είδη
καθηµερινής χρήσης καλύπτονται µέσω χορηγιών, µετά από αιτήµατα που απευθύνει
η κοινωνική υπηρεσία του καταστήµατος. Πάντως κατά τον χρόνο της τελευταίας
επίσκεψης υποστηρίχθηκε από την παραπάνω υπηρεσία ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις.

3) ∆ιατροφή - Ενδιαίτηση
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Τόσο η διατροφή όσο και η ενδιαίτηση ανήκουν στις υποχρεώσεις του κράτους
(άρθ. 32 και 33 ΣΚ, άρθ. 14 παρ. 1 Κανονισµού). Τα άρθρα 32 παρ. 5 του ΣΚ και 14
παρ. 5 του Κανονισµού προβλέπουν τη δυνατότητα προµήθειας τροφίµων και άλλων
ειδών, που γίνεται µε δαπάνη των κρατουµένων είτε από το πρατήριο
καντίνα/κυλικείο που λειτουργεί στο Κατάστηµα, είτε µέσω προµηθευτή που
αναδεικνύεται µε διαγωνισµό, είτε, τέλος, από το ελεύθερο εµπόριο µε µέριµνα της
υπηρεσίας.
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Σε ό,τι αφορά εξάλλου την ενδιαίτηση, προβλέπεται ότι η ∆ιεύθυνση του
καταστήµατος χορηγεί σε όσους κρατουµένους έχουν ανάγκη, επαρκή ενδυµασία και
υποδήµατα, ανάλογα µε την εποχή του έτους (άρθ. 33 παρ. 2 ΣΚ).
∆ιαπιστώσεις
Οι ανήλικοι δήλωσαν ότι είναι σχετικά ικανοποιηµένοι από τα παρεχόµενα
γεύµατα, αν και ζητούσαν την τοποθέτηση συσκευής ηλεκτρικής κουζίνας στο
εντευκτήριο, για να µπορούν να παρασκευάζουν πρόσθετα γεύµατα, καθώς και να
τους επιτραπεί η χρήση ηλεκτρικής ψηστιέρας στο κελί. Τα παραπάνω ωστόσο είδη
έχουν κριθεί ως µη επιτρεπόµενα για λόγους ασφάλειας.
Σηµειώνεται εξάλλου ότι στο Κατάστηµα δεν λειτουργεί τραπεζαρία, αλλά –όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω- το φαγητό διανέµεται στα κελιά, που στερούνται
οποιασδήποτε υποδοµής για τον σκοπό αυτό και εµφανίζουν όλα τα λοιπά
προβλήµατα που προαναφέρθηκαν (έλλειψη χώρου και βασικών επίπλων, ελλιπής
αερισµός κλπ.).

4) Υγειονοµική Περίθαλψη
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Η ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη των κρατουµένων πρέπει να είναι
ανάλογου επιπέδου µε αυτή του λοιπού πληθυσµού και παρέχονται από το ιατρικό
και σωφρονιστικό προσωπικό στα ιατρεία των καταστηµάτων (άρθ. 27 ΣΚ και 16, 4449 Κανονισµού) ή στα θεραπευτικά καταστήµατα (άρθ. 30 ΣΚ). Αν σε συγκεκριµένο
Κατάστηµα δεν υπηρετεί µόνιµο υγειονοµικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε
24ωρη βάση µε επισκέψεις εξωτερικών ιατρών και νοσοκόµων. Ο επόπτης
εισαγγελέας επίσης καλεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ιατρό
κατάλληλης ειδικότητας για την εξέταση κρατουµένων, όταν δεν υπηρετεί στο
Κατάστηµα Κράτησης και δεν εξευρίσκεται τέτοιος ιατρός, από πίνακα επισκεπτών
ιατρών και νοσοκόµων, ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή του καταστήµατος (άρθ.
27 παρ. 3 ΣΚ και άρθ. 7 παρ. 3 στοιχ. 20 Κανονισµού).
Σύµφωνα µε την Υ4α/48566/2005 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών –
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («Περί καθορισµού προϋποθέσεων, κριτηρίων
και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών», άρθ.7, ΦΕΚ
Β'/668/18.5.2005), δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα
Νοσοκοµεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 και στα συµβεβληµένα µε το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεραπευτήρια ή θεραπευτήρια του
ΙΚΑ, καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύµατα, δικαιούνται, εκτός των άλλων,
οι κρατούµενοι σε φυλακές, φιλοξενούµενοι σε ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και
φιλοξενούµενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων
(Ν.Π.∆.∆.).
Σε περίπτωση που ο ιατρός του Καταστήµατος γνωµατεύσει θετικά και
αιτιολογηµένα µπορεί να διαταχθεί µεταγωγή κρατουµένου σε θεραπευτικά
καταστήµατα ή νοσηλευτικά ιδρύµατα µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής
Μεταγωγών και ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου της Φυλακής (άρθ. 74 ΣΚ,
άρθ. 30 Κανονισµού). Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον ο ιατρός
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απουσιάζει, προβλέπεται ο ∆ιευθυντής του καταστήµατος ή ο νόµιµος αναπληρωτής
του να παραγγέλλει την άµεση µεταφορά του κρατουµένου (άρθ. 74 παρ. 2 ΣΚ).
Επίσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 49 του ΣΚ, παροχές σε είδος υγειονοµικού
και φαρµακευτικού χαρακτήρα χορηγούνται από το ίδιο το Κατάστηµα Κράτησης,
εφόσον δεν προβλέπεται η χορήγηση από το ΙΚΑ.
∆ιαπιστώσεις
Στο Κατάστηµα δεν παρευρίσκεται σε καθηµερινή βάση ιατρός βάρδιας ούτε
νοσηλευτής, αλλά πραγµατοποιούνται επισκέψεις γιατρού δύο φορές την εβδοµάδα.
Τις πρωινές ώρες διοικητικός υπάλληλος διαχειρίζεται το φαρµακείο. Τα περιστατικά
παραπέµπονται στην κοινότητα (Νοσοκοµείο Κορίνθου).

5) Κοινωνική Υπηρεσία – Ψυχολογική υποστήριξη
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Το άρθρο 113 ΣΚ καθορίζει τα καθήκοντα του κοινωνικού λειτουργού της
φυλακής, µεταξύ των οποίων διακρίνουµε «.. την µέριµνα για την κάλυψη υλικών και
ηθικών αναγκών...», την προετοιµασία του κρατουµένου για την κοινωνική του
επανένταξη και, σε µερικές περιπτώσεις, την παρακολούθηση του κρατουµένου µετά
την αποφυλάκισή του.
Το άρθρο 108 ΣΚ αντίστοιχα καθορίζει τα καθήκοντα του ψυχολόγου µε κύριο
αυτό της διαπίστωσης διατάραξης των ψυχικών ή πνευµατικών λειτουργιών των
κρατουµένων.
∆ιαπιστώσεις
Κοινωνική Υπηρεσία: Στο Κατάστηµα Κορίνθου απασχολείται ένας
ψυχολόγος/κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος στελεχώνει την κοινωνική υπηρεσία,
χωρίς ωστόσο οργανικά να καλύπτεται θέση ψυχολόγου.
Ο τελευταίος, όπως µας ενηµέρωσε, συναντάται µε τους κρατουµένους σε
τακτική εβδοµαδιαία βάση τόσο οµαδικά όσο και ατοµικά, σε απογευµατινές ώρες για
τη διευκόλυνση των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο.
Ο ίδιος εξάλλου καταγράφει και προωθεί τα αιτήµατα των κρατουµένων προς τη
∆ιεύθυνση και το Συµβούλιο της φυλακής. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για τη
διανοµή των ειδών που χορηγούνται στους κρατουµένους (τηλεκάρτες, είδη υγιεινής
κ.λπ.).
Τέλος, µέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του
Καταστήµατος γίνονται προσπάθειες για τη διασύνδεση του καταστήµατος µε την
κοινότητα, µέσω της δραστηριοποίησης εθελοντών και της ανάπτυξης πολιτιστικών
και, γενικότερα, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
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6) Προαυλισµός - Άθληση - Ψυχαγωγία
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Το άρθ. 8 του Κανονισµού Λειτουργίας του Καταστήµατος προβλέπει αρκετές
ώρες στο ηµερήσιο πρόγραµµα (8.00-12.00, 15.00 έως µισή ώρα πριν τη δύση του
ήλιου) για άθληση, εργασία, εκπαίδευση, συµµετοχή σε προγράµµατα και ελεύθερο
χρόνο.
Στο άρθ. 17 του Κανονισµού εξάλλου ορίζεται: «Οι κρατούµενοι έχουν δικαίωµα
άθλησης επί µια ώρα τουλάχιστον ηµερησίως, υπό την επίβλεψη φυλάκων και
γυµναστών, στα προαύλια του καταστήµατος ή σε γήπεδα», ενώ κατά το άρθ. 34 ΣΚ:
«Όλοι οι κρατούµενοι έχουν δικαίωµα στην εντός του καταστήµατος εν γένει
µόρφωση, άθληση, πολιτιστικές δραστηριότητες και δηµιουργική απασχόληση». Για
την ενάσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, που είναι αυξηµένης σηµασίας για τους
ανήλικους και νεαρής ηλικίας κρατουµένους, προβλέπεται εξάλλου η λειτουργία
κατάλληλων εσωτερικών και εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η
απασχόληση στο Κατάστηµα γυµναστών (άρθ. 36 παρ. 2, 3 ΣΚ).
Επίσης το άρθρο 18 του Κανονισµού προβλέπει την ύπαρξη δανειστικής
βιβλιοθήκης.
Ως προς την ψυχαγωγία των κρατουµένων στο άρθ. 38 του ΣΚ γίνεται αναφορά
σε κατάλληλα διαµορφωµένο υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο, ενώ προβλέπεται και ο
ευεργετικός υπολογισµός της ενεργού συµµετοχής στα προγράµµατα και, γενικότερα,
στη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Στο άρθ. 12 (παρ. 1 γ΄) του Κανονισµού («Απαγορευµένα είδη»), ορίζεται ως
προς τη δυνατότητα του κρατουµένου να κατέχει ορισµένα είδη που προορίζονται για
ψυχαγωγικούς σκοπούς, ότι απαγορεύονται «Ραδιοκασετόφωνα, κασετόφωνα,
µηχανήµατα, ψηφιακού ήχου εκτός ραδιοφώνου, µικροϋπολογιστές, ηλεκτρονικά
παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ατζέντες» (πρβλ. και το ίδιο άρθ. του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Καταστηµάτων Κράτησης και Αυτοτελών
Τµηµάτων Γ΄ τύπου, Υ.Α. 88741/22-12-2014, ΦΕΚ τεύχ. Β΄, 3455/23-12-2014, όπου
προστίθεται και «κάθε ηλεκτρονικό µέσο µεταφοράς δεδοµένων»). Τέλος, στο άρθ. 19
(παρ. 5, 6) του Κανονισµού προβλέπεται ότι: «5. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση
µηχανηµάτων µετάδοσης και αναπαραγωγής ήχου από µαγνητικές ταινίες και
σύµπηκτους δίσκους. 6. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για
εκπαιδευτικούς λόγους στους χώρους σχολικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία διδασκόντων» (πρβλ. άρθ. 19 Κανονισµού
Λειτουργίας Καταστηµάτων Κράτησης, όπου ορίζεται στην παρ. 6 ότι: «Απαγορεύεται
η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παιχνιδιών, εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί
εκπαιδευτικοί λόγοι ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου της Φυλακής. Στους
χώρους κράτησης απαγορεύεται απολύτως η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
παιχνιδιών»).
∆ιαπιστώσεις
Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη, εγκρίθηκε η δραστηριοποίηση σε εθελοντική
βάση γυµνάστριας, η οποία απασχολείται µε τους ανηλίκους 2 φορές την εβδοµάδα.
Στον προαύλιο χώρο υπάρχουν µονόζυγα και δίζυγα, ενώ χορηγούνται και µπάλες.
Στο Κατάστηµα µέχρι τις 9-2-2015 οι ψυχαγωγικές διέξοδοι για τους ανήλικους
κρατουµένους ήταν εξαιρετικά ανεπαρκείς, καθώς σπάνια πραγµατοποιούνταν

10

πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ η δηµιουργική απασχόληση περιοριζόταν σε µία φορά
την εβδοµάδα ή το δεκαπενθήµερο, οπότε –όπως µας ενηµέρωσαν από τη
∆ιεύθυνση- υλοποιείτο από εθελοντές ένα πρόγραµµα χειροτεχνίας. Είναι αυτονόητο
ωστόσο, ότι η στήριξη αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά για την ανάπτυξη
θετικών δράσεων εντός της φυλακής δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση τη
συστηµατικότητα, την επαρκή στελέχωση, τη µεθοδολογική ορθότητα, την
τακτικότητα στην υλοποίησή τους, ούτε φυσικά τη δυνατότητα εµπλοκής όλων των
ενδιαφερόµενων ανηλίκων.
Όπως αναφέρθηκε εξάλλου ήδη παραπάνω, δεν υπάρχει χώρος για ψυχαγωγική
απασχόληση των κρατουµένων, έλλειψη που θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική
λαµβάνοντας υπόψη ότι αναφερόµαστε σε εφήβους. Οι ίδιοι οι ανήλικοι κρατούµενοι
ζήτησαν από τον Συνήγορο να τους επιτραπεί να έχουν cd/players για να ακούν
µουσική, ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζονται στην τηλεόραση, µουσικά όργανα (και
την εκµάθησή τους), βιβλία ανάλογα των δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων τους και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο στον χώρο του σχολείου.
Επίσης, επιθυµία για τοποθέτηση στο σχολείο ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συσκευής προβολής εξέφρασε και ο δάσκαλος του σχολείου, ζητώντας τη συνδροµή
του Συνηγόρου για εξεύρεση του απαραίτητου εξοπλισµού.
Σηµειωτέον ότι δεν υπάρχει συγκροτηµένη βιβλιοθήκη, ενώ τα ολιγάριθµα βιβλία
–που φυλάσσονται σε αποθηκευτικό χώρο- στην πλειοψηφία τους δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού του
καταστήµατος (πολλοί αλλοδαποί, παιδιά µε στοιχειώδη ικανότητα ανάγνωσης της
ελληνικής κ.λπ.). Από τους αλλοδαπούς ανηλίκους ζητήθηκε αν µπορούν να
υπάρξουν βιβλία στις γλώσσες τους.

7) Επικοινωνία µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Επικοινωνία: Κάθε κρατούµενος επικοινωνεί ελεύθερα, σε ώρες που
καθορίζονται από το Συµβούλιο της Φυλακής, µε καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται σε
κοινόχρηστο χώρο του καταστήµατος κράτησης, ελεγχόµενο µόνον οπτικά. Οι
κρατούµενοι εφοδιάζονται µε τηλεκάρτες αποκλειστικά από το πρατήριο του
καταστήµατος κράτησης (άρθ. 22 παρ. 5 Κανονισµού). Σύµφωνα µε τα άρθ. 12 παρ.
2 στοιχ. α΄ και 22 παρ. 5, 6 του Κανονισµού, ο κρατούµενος µπορεί να κατέχει στο
κελί ή στο θάλαµο τηλεκάρτες συνολικής αξίας µέχρι 25 ευρώ. Οι κρατούµενοι
δικαιούνται εξάλλου να ζητούν την κάλυψη των δαπανών επικοινωνίας από την
υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οι ίδιοι αυτή τη δυνατότητα και η
υπηρεσία µπορεί να ανταποκριθεί (άρθ. 31 Κανονισµού). ∆εν επιτρέπεται η
χορήγηση τηλεφωνικών καρτών στους κρατουµένους από επισκέπτες, ούτε η
ανταλλαγή τηλεφωνικών καρτών µεταξύ κρατουµένων (άρθ. 22 παρ. 6 Κανονισµού).
Η επικοινωνία επίσης δι’ αλληλογραφίας γίνεται χωρίς περιορισµούς, µέσω της
υπηρεσίας και χωρίς έλεγχο περιεχοµένου.
Επισκεπτήριο: Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το επισκεπτήριο προβλέπει,
µεταξύ άλλων, και δυνατότητα επισκεπτηρίου σε χώρο χωρίς πλέγµα ή άλλο
διαχωριστικό µέσο (άρθ. 21 παρ. 7 του Κανονισµού).
Άδειες: Σε ό,τι αφορά το ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα των αδειών, ο νόµος ορίζει
ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Φυλακής, του οποίου προΐσταται ο επόπτης
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εισαγγελέας, χορηγεί στους κρατουµένους, ύστερα από αίτησή τους και υπό
προϋποθέσεις, τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες απουσίας από το Κατάστηµα
Κράτησης, ο χρόνος των οποίων θεωρείται χρόνος έκτισης ποινής.
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.
∆ιαπιστώσεις
Επικοινωνία: Οι κρατούµενοι επικοινωνούν τηλεφωνικά µε δικές τους δαπάνες
και, σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας τους, τηλεκάρτες παρέχονται από την
κοινωνική υπηρεσία, όποτε έχει τη σχετική δυνατότητα. Το ζήτηµα αυτό φάνηκε να
τους απασχολεί πιο έντονα από οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα στη φυλακή,
λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη ότι το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους
βρίσκεται σε πολύ µακρινές αποστάσεις, ενώ οι µισοί περίπου είναι αλλοδαποί.
Αναζητείτο για τον λόγο αυτόν λύση από το Κατάστηµα, προκειµένου να
εξασφαλιστεί σύστηµα µειωµένης χρέωσης ή άλλων εναλλακτικών µορφών κάλυψης
της δαπάνης επικοινωνίας µέσω χορηγών, όπως –σύµφωνα µε όσα υποστήριξανσυµβαίνει σε ανάλογο χώρο περιορισµού ελευθερίας. Ανήλικοι επίσης πρότειναν αν
είναι εφικτό να τους δοθεί δυνατότητα επικοινωνίας µε τους οικείους τους µέσω
skype (και σύνδεσης µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Επισκεπτήριο: Το επισκεπτήριο λαµβάνει χώρα σε δύο χώρους, εκ των οποίων
ο πρώτος βρίσκεται µπροστά στην είσοδο του καταστήµατος, έχει οπτική επαφή µε
το φυλακτικό προσωπικό και επιτρέπει την επαφή µε τον επισκέπτη µε ενδιάµεσο
τραπέζι χωρίς άλλο διαχωριστικό, ενώ ο δεύτερος έχει διαχωριστικό τζάµι. Η επιλογή
του συγκεκριµένου χώρου συχνά επαφίεται στην προτίµηση του κρατουµένου, αλλά
σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλεται από τις συγκεκριµένες περιστάσεις του
επισκεπτηρίου. Επισηµαίνεται πάντως ότι το ανοικτό επισκεπτήριο στερείται
οποιασδήποτε ιδιωτικότητας.
Άδειες κρατουµένων: Μέχρι τις 9-2-2015, όπως ενηµέρωσε το κλιµάκιο του
Συνηγόρου η υπεύθυνη αντιεισαγγελέας, δεν είχαν υποβληθεί αιτήµατα για χορήγηση
άδειας σε ανήλικο κρατούµενο.

8) Νοµική συµπαράσταση – συµβουλευτική
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Σύµφωνα µε το άρθ. 7 παρ. 2 στοιχ. 10 του Εσωτερικού Κανονισµού, ο
Εισαγγελέας «Εξετάζει θέµατα δικαστικής προστασίας των κρατουµένων,
υποδεικνύοντας στους ενδιαφεροµένους να προβούν στις ενδεδειγµένες ενέργειες και
προωθεί στις αρµόδιες αρχές αιτήµατα νοµικής βοήθειας κρατουµένων, ο οποίοι
βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία πρόσβασης στη δικαιοσύνη και άσκησης των
υπερασπιστικών δικαιωµάτων τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του
παρόντος». Σχετικές εξάλλου είναι οι προβλέψεις των άρθ. 31 παρ. 5 και 33 παρ.3
του Κανονισµού, που προβλέπουν τη δυνατότητα του κρατουµένου να ζητά νοµική
βοήθεια και ρυθµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιείται η νοµική υποστήριξη.
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∆ιαπιστώσεις
Πρόκειται για ένα επιµέρους ζήτηµα, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στα
καταστήµατα κράτησης και αναδεικνύεται κατά πάγιο τρόπο από τους κρατουµένους.
Πολύ περισσότερο οι ανήλικοι κρατούµενοι πολύ συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν
τις περίπλοκες διαδικασίες και το νοµικό πλαίσιο που τις διέπει. Κατά συνέπεια,
προσφεύγουν για ενηµέρωση και συµβουλές/υποστήριξη στο προσωπικό του
καταστήµατος (γραµµατείς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) και στους
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι τελευταίοι καλούνται λοιπόν να ανταποκριθούν,
ανάλογα µε την ευαισθησία και τις δυνατότητές τους, και στα αιτήµατα αυτά. Το
πρόβληµα λαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη σοβαρότητα στις περιπτώσεις κρατουµένων
χωρίς οικονοµική δυνατότητα για εξασφάλιση νοµικής εκπροσώπησης, αλλά και
συµβουλευτικής, καθώς και σε εκείνες αλλοδαπών κρατουµένων. Οι τελευταίοι
στερούνται πόρων, υποστηρικτικού (οικογενειακού) περιβάλλοντος, ενώ αγνοούν και
τη γλώσσα και τις στοιχειώδεις διαδικασίες της ελληνικής έννοµης τάξης, γεγονός
που εντείνει το αίσθηµα ανασφάλειας και την αγωνία. Αναπόφευκτα άλλωστε έχει και
πρακτικές επιπτώσεις, λόγω ενδεχοµένως πληµµελούς άσκησης των δικαιωµάτων
των κρατουµένων και µη αξιοποίησης ευνοϊκών ρυθµίσεων.
Κατά τον παρόντα χρόνο, όπως ενηµέρωσε το κλιµάκιο του Συνηγόρου η
αντιεισαγγελέας, λίγες µέρες πριν από τη δίκη του ανηλίκου, γίνεται η αναγκαία
διαδικασία για τον ορισµό δικηγόρου που θα τον εκπροσωπήσει. Ο Συνήγορος
ωστόσο επισήµανε ότι θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό να γίνει διασύνδεση µε τον
∆ικηγορικό Σύλλογο της περιοχής ή µε εθελοντικές οργανώσεις, ώστε να διερευνηθεί
η δυνατότητα παροχής νοµικής συµβουλευτικής, καθώς και ενδεχόµενης
εκπροσώπησης του ανηλίκου σε άλλα ζητήµατα νοµικής φύσης πέραν της τυχόν
εκκρεµοδικίας.

9) Εκπαίδευση – Επαγγελµατική κατάρτιση
Ισχύουσα Νοµοθεσία
Οι κρατούµενοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν, εφόσον το επιθυµούν, στις
τυχόν λειτουργούσες εντός των καταστηµάτων κράτησης εκπαιδευτικές µονάδες
(∆ηµοτικό - Γυµνάσιο - Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας) που υπάγονται στο Υπουργείο
Παιδείας και σε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα
επαγγελµατικής κατάρτισης εκτός των καταστηµάτων κράτησης, κάνοντας χρήση
εκπαιδευτικών αδειών (άρθ. 34-35 ΣΚ και άρθ. 20 Κανονισµού). Σύµφωνα µάλιστα µε
το άρθρο 35 παρ. 5 του ΣΚ: «Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους
νεαρούς κρατουµένους. Οι αναλφάβητοι ενήλικες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν
µαθήµατα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ή
επιµόρφωσης».
Παράλληλα, οι κρατούµενοι µπορούν να µετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης και δηµιουργικής απασχόλησης. Η µέριµνα για τη
δηµιουργία σχετικών προγραµµάτων, καθώς και επαγγελµατικής κατάρτισης και
ξένων γλωσσών ανήκει στο Συµβούλιο της Φυλακής (άρθ. 20 Κανονισµού).
Για τη διευκόλυνση άλλωστε της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος ο Κανονισµός (άρθ. 8 παρ. 6) προβλέπει δυνατότητα παράκαµψης
του ωρολόγιου προγράµµατος, για κρατουµένους οι οποίοι συµµετέχουν σε
εκπαίδευση, µετά από απόφαση του Συµβουλίου της Φυλακής.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει τέλος η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 35 ΣΚ,
σύµφωνα µε την οποία, η εκπαίδευση των κρατουµένων δεν αναστέλλεται σε
περίπτωση µεταγωγής ή επιβολής πειθαρχικής ποινής, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Έτσι, αν επιβληθεί πειθαρχικός περιορισµός κατά τη διάρκεια των σπουδών του
συγκεκριµένου κρατουµένου, η έκτιση του µέτρου µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια
των αργιών και των διακοπών.
∆ιαπιστώσεις
Εκπαίδευση: Στο Κατάστηµα Κράτησης Κορίνθου λειτουργούν σήµερα
Μονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο και Γυµνάσιο. Όλοι οι κρατούµενοι στο Κατάστηµα
Κράτησης Ανηλίκων ήταν ενταγµένοι σε κάποια από τις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης.
α) ∆ηµοτικό: Στο ∆ηµοτικό σχολείο φοιτούσαν, κατά το χρόνο της επίσκεψης του
Συνηγόρου του Πολίτη 18 ανήλικοι, από τους οποίους οι 10 ήταν αλλοδαποί.
Σύµφωνα µε την κατάσταση που παραδόθηκε στο κλιµάκιο του Συνηγόρου, δεν
έχουν καταταχθεί όλοι σε συγκεκριµένη τάξη, µε βάση τις γνώσεις τους.
Τις ανάγκες των µαθητών καλύπτει ένας (1) δάσκαλος. Πάντως, θα πρέπει να
τονιστεί ότι τα ∆ηµοτικά Σχολεία των Καταστηµάτων Κράτησης αποτελούν σχολεία µε
ιδιόµορφη φυσιογνωµία, καθώς ουσιαστικά λειτουργούν ως σχολεία για µαθητές από
διαφορετικές ηλικιακές οµάδες και µε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες από
αυτούς των υπολοίπων σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Εποµένως,
υπάρχει ανάγκη ενισχυµένης παρουσίας εκπαιδευτικών, ειδικής κατάρτισης και
προετοιµασίας τους και χρήσης κατάλληλων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και
µεθόδων. Για τον ίδιο λόγο θεωρείται εύλογη η επιθυµία των κρατουµένων (ιδίως των
αλλοδαπών) για τη διδασκαλία της αγγλίκής γλώσσας.
β) Γυµνάσιο – Λύκειο: Ως τις 9-2-2015 στο Γυµνάσιο δίδασκε δύο φορές την
εβδοµάδα (για 6 ώρες συνολικά) ένας καθηγητής Θεολογίας, γεγονός το οποίο
κρίνεται απολύτως ανεπαρκές και προβληµατικό. Στο επόµενο ωστόσο διάστηµα,
όπως ενηµερώθηκε το κλιµάκιο του Συνηγόρου – επρόκειτο να προστεθούν δύο
ακόµη εκπαιδευτικοί µε αντίστοιχο αριθµό ωρών ο καθένας. Συνέπεια της έλλειψης
εκπαιδευτικών στο σχολείο αποτελεί και η απώλεια της αξιοποίησης του
προβλεπόµενου ευεργετικού υπολογισµού των ωρών συµµετοχής στο σχολείο για τη
µείωση της ποινής των κρατουµένων.
Παράλληλα, σηµειώνεται και στο σηµείο αυτό ότι οι ανήλικοι δεν διαθέτουν χώρο
µελέτης, ούτε στοιχειώδη εξοπλισµό στο κελί τους, ώστε να ενθαρρυνθεί και να
διευκολυνθεί η διαδικασία της µάθησης, που λαµβάνει χώρα ούτως ή άλλως υπό
δυσχερείς συνθήκες και µε µεγάλες ελλείψεις. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, δεν
υπάρχουν εποπτικά εργαλεία ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για την παροχή
πρόσθετων ερεθισµάτων στους µαθητές και τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής
διαδικασίας.
Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης: Κατά το χρόνο της αυτοψίας δεν
υλοποιούνταν στο Κατάστηµα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των
κρατουµένων. Περιττεύει να καταγραφεί η σηµασία της ύπαρξης τέτοιων
προγραµµάτων, στο βαθµό που οι κρατούµενοι είναι νεαρής ηλικίας άτοµα, τα οποία
συνήθως δεν έχουν προλάβει να λάβουν οιαδήποτε επαγγελµατική εκπαίδευση πριν
την καταδίκη τους και πρόκειται να επανέλθουν στην κοινωνία σε παραγωγική ηλικία.
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Αυτονόητο είναι εξάλλου, πέραν του ψυχολογικού παράγοντα, ότι ο κίνδυνος της
υποτροπής, καθώς και άλλοι κίνδυνοι για την οµαλή επανένταξή των κρατουµένων
αναµένεται να είναι σηµαντικά µικρότερος, εφόσον γνωρίζουν πιστοποιηµένα κάποιο
επάγγελµα. ∆ε φαίνεται ωστόσο να έχει υπάρξει καµία ουσιαστική µέριµνα για
κάλυψη της στοιχειώδους ανάγκης επαγγελµατικής εκπαίδευσης των νέων
κρατουµένων, παρά τα αναµφίβολα µεγάλα οφέλη, που θα απέφερε η σχετική
ενεργοποίηση των εµπλεκόµενων φορέων, αλλά και τη νοµοθετική πρόβλεψη.
Λοιπά προγράµµατα: Μέχρι τις 9-2-2015 δεν λειτουργούσαν εντός του
καταστήµατος εκπαιδευτικά ή και άλλα προγράµµατα εκ µέρους κοινωνικών φορέων
ή εθελοντών, εκτός µιας ολιγόµηνης, εθελοντικής, σχεδόν εβδοµαδιαίας παρουσίας
µε αντικείµενο την κατασκευή χειροτεχνηµάτων και ενός εγκεκριµένου προγράµµατος
χορωδίας που µόλις είχε αρχίσει να λειτουργεί, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα συστηµατικό
χαρακτήρα. Ωστόσο, η ∆ιεύθυνση του Καταστήµατος πληροφόρησε την Αρχή ότι
καταβάλλονται προσπάθειες ενεργοποίησης σε εθελοντική πάντα βάση και άλλων
φορέων ή ατόµων από την κοινότητα, για την οργάνωση µαθηµάτων αγγλικής
γλώσσας και µουσικής (επιθυµίες που εκφράστηκαν έντονα και από τους
κρατουµένους), καθώς και για τη λειτουργία θεατρικού τµήµατος. Τέλος, αναφέρθηκε
ότι γίνονται ενέργειες για την ενεργοποίηση εντός του Καταστήµατος του ΚΕΘΕΑ.

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι προτάσεις της Αρχής σε σχέση µε τη λειτουργία του Τµήµατος Κράτησης
Ανηλίκων στο Κατάστηµα Κράτησης Κορίνθου αναπτύσσονται στη βάση αφενός των
σταθερών θέσεων του Συνηγόρου4 ως προς την ενδεικνυόµενη µεταχείριση των
ανήλικων παραβατών από το Σύστηµα Ποινικής ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διεθνείς Συνθήκες και τις διεθνώς αποδεκτές αρχές δικαίου, αφετέρου δε
στη βάση της εφαρµογής του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
Α. Νοµοθετικές προτάσεις
Λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική τεκµηρίωση σχετικά µε τα (µη) οφέλη της
κράτησης, ειδικά στους ανηλίκους, την παρατήρηση σχετικά µε το είδος των
αδικηµάτων, στα οποία εµπλέκονται οι µικρότερης ηλικίας κρατούµενοι (βλ.
παραπάνω), όσο και την άκρως προβληµατική κατάσταση και τις συνθήκες
διαβίωσης στα Καταστήµατα Κράτησης Νέων, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η
στερητική της ελευθερίας ποινή σε βάρος ανηλίκων (µε τη µορφή υπό την οποία
λειτουργεί σήµερα το Σωφρονιστικό Σύστηµα), είναι αρνητική, καθώς τους στερεί την
ελευθερία, χωρίς να εγγυάται όφελος (υπό την οπτική του συµφέροντος του παιδιού
ή κοινωνικό). Αντίθετα, όπως προκύπτει από την εγκληµατολογική έρευνα, ειδικά στο
πεδίο της υποτροπής, φαίνεται να συντελεί στην εµπέδωση της περιθωριοποίησης
4

Βλ. σχετικά υπ’ αριθµ. πρωτ. 22/01.04.2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. Χάρη Καστανίδη, στο οποίο η Αρχή αφενός
τοποθετήθηκε ως προς σχέδιο νόµου του Υπουργείου που αφορούσε τους ανήλικους δράστες, και
αφετέρου διατύπωσε προτάσεις, σχετικά µε την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση της παραβατικότητας
των ανηλίκων http://www.synigoros.gr/resources/docs/162114.pdf
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των ανηλίκων και στην επανεµφάνιση έκνοµων συµπεριφορών5. Επισηµαίνεται ότι η
∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ρητά αναφέρει ότι η κράτηση των
ανηλίκων θα πρέπει να λαµβάνει χώρα µόνο ως έσχατο µέτρο και για το ελάχιστο
αναγκαίο διάστηµα, η δε Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ έχει τονίσει
στο Γενικό Σχόλιο (General Comment) No 10 / 2007 ότι η δικαιοσύνη των ανηλίκων
θα πρέπει να προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών της κράτησης µέτρων, προς
όφελος τόσο των ίδιων των ανηλίκων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας6. Στην ίδια
κατεύθυνση κινούνται οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των
Βασανιστηρίων (CPT), του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού και
πλειάδας διεθνών οργανώσεων και επιστηµονικών φορέων.
Η τάση για σταδιακή απεµπλοκή από τα στερητικά της ελευθερίας µέτρα συνάδει
µε τον εξαιρετικό και ιδιάζοντα χαρακτήρα του δικαίου ανηλίκων7 που αντιµετωπίζει
την αξιόποινη πράξη ως «σύµπτωµα» µιας γενικότερης, δυσλειτουργικής
κατάστασης, στην οποία βρίσκεται ο ανήλικος και η οποία διαπιστώνεται µέσω
κοινωνικής έρευνας, υποδεικνύοντας στο δικαστήριο την εφαρµογή των
λυσιτελέστερων µέτρων για την περίπτωση, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την αρχή
της αναλογικότητας (βλ. άρθ. 5 «Κανόνων του Πεκίνου»).
Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος εκφράζει την άποψη ότι, ειδικά στην περίπτωση
ανηλίκων (προσώπων κάτω των 18 ετών), θα πρέπει να επιδιωχθεί η κατάργηση της
κράτησης των ανηλίκων σε φυλακές. Η κράτηση των ανηλίκων που έχουν
συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας θα µπορούσε να προβλέπεται αποκλειστικά, ως
έσχατη λύση, για ελάχιστες περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων που, λόγω της φύσης
τους (λ.χ. εγκλήµατα κατά της ζωής), δεν φαίνεται δυνατό να τύχουν άλλης µορφής
αποτελεσµατικής µεταχείρισης (λ.χ. µέσω της επιβολής αναµορφωτικού ή
θεραπευτικού µέτρου), η οποία να είναι ανάλογη όχι µόνο µε τις περιστάσεις και τη
βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, αλλά και µε τις ανάγκες του ανηλίκου, καθώς και
µε το συµφέρον της κοινωνίας. Στα αδικήµατα για τα οποία θα προβλέπεται επιβολή
στερητικής της ελευθερίας ποινής σε ανηλίκους δεν θα πρέπει να περιλαµβάνεται,
κατά την άποψη του Συνηγόρου, το αδίκηµα της παράνοµης διακίνησης προσώπων,
αφού είναι γνωστό ότι συχνά οι ανήλικοι χρησιµοποιούνται από ενήλικους δράστες
που εκµεταλλεύονται την ανέχεια, την απειρία τους και τις δύσκολες καταστάσεις στις
οποίες βρίσκονται. Για δε τις περιπτώσεις τοξικοεξαρτηµένων ανηλίκων που
διαπράττουν αδικήµατα συνδεδεµένα µε τη χρήση και διακίνηση ουσιών, θα πρέπει
να προβλέπεται και να εφαρµόζεται η τοποθέτηση τους σε θεραπευτικά
καταστήµατα.
Εφόσον περιοριστεί περαιτέρω ο αριθµός των ανηλίκων, στους οποίους
επιβάλλονται στερητικές της ελευθερίας ποινές, δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη
λειτουργίας ειδικών καταστηµάτων κράτησης 15-18 ετών, που άλλωστε, όπως
φαίνεται στο παράδειγµα του καταστήµατος της Κορίνθου, είναι εξαιρετικά δύσκολο
να καλύψουν τις εκπαιδευτικές –αλλά και γενικότερες- ανάγκες των κρατούµενων
ανηλίκων. Αντ’ αυτού, προτείνεται να υπάρχει ένας σαφώς προσδιορισµένος και
κατάλληλα διαµορφωµένος ξεχωριστός χώρος για ανηλίκους στα Ειδικά
Καταστήµατα Κράτησης Νέων, οι δε ανήλικοι να µπορούν να συµµετέχουν σε
5

Βλ. σχετική έρευνα του Εργαστηρίου Εγκληµατολογικών και Ποινικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, στο Ν. Κουράκης, Ε. Σταθουλοπούλου, Φ. Μηλιώνη, «Νεαροί κρατούµενοι µετά την
αποφυλάκισή τους: Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω
πορεία τους µέσα στην κοινωνία», περ. Ποιν. Λόγος, τεύχ. 6, 2004, σσ. 2895-2912
6
Committee on the Rights of the Child, General Comment No 10 (2007), σηµείο 3
7
Βλ. Κ.∆. Σπινέλλη, Α. Τρωιάνου, ∆ίκαιο Ανηλίκων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 36 επ..
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εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις µαζί µε
κρατούµενους, υπό κατάλληλη παιδαγωγική εποπτεία.

τους

νεαρούς

ενηλίκους

Περαιτέρω, για τους ανηλίκους, που διαπράττουν αδικήµατα για τα οποία δεν θα
προβλέπεται µεν κράτηση αλλά θα κρίνεται αναγκαία η κατ’ εξαίρεση στέρηση της
ελευθερίας τους για ένα διάστηµα, µέσω της επιβολής του αναµορφωτικού µέτρου
τοποθέτησης σε «ίδρυµα αγωγής», κρίνεται αναγκαίο να αναδιοργανωθούν οι
διαθέσιµοι χώροι επιβολής του εν λόγω µέτρου και να σχεδιαστεί η δηµιουργία και
νέων. Σε αυτούς τους χώρους µπορεί να επιβάλλεται η απόλυτη ή µερική στέρηση
της ελευθερίας των ανηλίκων, ανάλογα µε το εκπονούµενο προσωπικό παιδαγωγικό
και προνοιακό σχέδιο. Εκεί οι ανήλικοι θα πρέπει να απολαµβάνουν ακώλυτα των
λοιπών (πέραν της ελευθερίας κίνησης) δικαιωµάτων τους, επωφελούµενοι
κατάλληλα προσαρµοσµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης. Επιβάλλεται µάλιστα αυξηµένη µέριµνα της Πολιτείας,
ώστε µε την παροχή κατάλληλων εφοδίων να αποτρέπεται ο κίνδυνος
περιθωριοποίησης
και
υποτροπής,
να
καλύπτονται
οι
ανάγκες
σε
ψυχοσυναισθηµατική υποστήριξη και να προετοιµάζεται η οµαλή επανένταξη.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι απαραίτητο οι χώροι αυτοί να
στελεχώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό (παιδαγωγούς, ειδικούς ψυχικής
υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ). Ειδικότερα, σχετικά µε τη λειτουργία του
Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου, ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει αποστείλει πρόσφατα τις επισηµάνσεις και προτάσεις του (υπ’ αριθµ.
πρωτ. 190967/55776/2914 από 10.11.2014 έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη προς
τους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης). Επισηµαίνεται πάντως ότι
το 2003 είχε συνταχθεί και δηµοσιοποιηθεί αλλά ουδέποτε κατατεθεί στη Βουλή
νοµοσχέδιο που προέβλεπε τη λειτουργία δοµών για την αντιµετώπιση των ανηλίκων
παραβατών του νόµου (υπό τον τίτλο «Μονάδες Μέριµνας Ανηλίκων»).
Εποµένως, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι είναι επιθυµητός και εφικτός ο
περιορισµός της κράτησης των ανηλίκων και αυτό θα µπορούσε να λάβει χώρα µε το
συνδυασµό αφενός νοµοθετικών ενεργειών για την ηπιότερη ποινική µεταχείριση των
ανηλίκων που διαπράττουν συγκεκριµένα αδικήµατα, αφετέρου δε της δηµιουργίας
δοµών, στις οποίες θα προέχει ο προνοιακός / παιδαγωγικός χαρακτήρας και όπου
θα µπορεί να προβλέπεται δυνατότητα διαφοροποιηµένης µεταχείρισης των
ανηλίκων ανάλογα µε την προσωπικότητα και την προσωπική πορεία τους.
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται επίσης ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει
παλαιότερα προς το ΚΕΣΑΘΕΑ την προώθηση της δηµιουργίας «ξενώνων
αυξηµένης φροντίδας» για εφήβους µε παραβατική συµπεριφορά, ως εναλλακτικών
της κράτησης δοµών.
Σηµαντικότατο στοιχείο για την βέλτιστη µεταχείριση των ανηλίκων παραβατών
του νόµου και για την προώθηση των εναλλακτικών του εγκλεισµού µέτρων είναι η
ενίσχυση της λειτουργίας της υπηρεσίας επιµελητών ανηλίκων. Υπενθυµίζουµε ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει σε επιστολή του προς το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης8 την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας και ενίσχυσης της υπηρεσίας
αυτής, µε στόχο «να προωθηθεί µε τον καλύτερο τρόπο η πρόληψη και η
αντιµετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων».

8

Βλ. Έγγραφο (υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.1000.2/6061/2013 από 12.2.2013) Συνηγόρου του Πολίτη προς
Υπουργό
∆ικαιοσύνης
κ.
Α.Ρουπακιώτη
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-pros-yp-dikaiosynhs.pdf
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Στο πλαίσιο της ενδεχόµενης επανεξέτασης των µέτρων που θα µπορούσαν να
αξιοποιηθούν εναλλακτικά της στέρησης της ελευθερίας, ο Συνήγορος υπενθυµίζει
επίσης παλαιότερη πρότασή του για ενίσχυση του θεσµού της τµηµατικής έκτισης της
ποινής (άρθρο 63 ΣΚ) για τους ανήλικους και νεαρούς ενήλικους κρατουµένους,
καθώς και αντικατάσταση της ποινής µε κοινωφελή εργασία (άρθ. 64 ΣΚ, 122 ΠΚ).
Σήµερα, τµηµατική έκτιση της ποινής µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους προς το
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, µόνο οι κατάδικοι των
οποίων η ποινή έχει µετατραπεί σε χρηµατική. Οι κατάδικοι που δικαιούνται
τµηµατική έκτιση ποινής µπορούν, αντί αυτής, να ζητήσουν µε αίτησή τους από το
ίδιο ∆ικαστικό Συµβούλιο την παροχή κοινωφελούς εργασίας στην τοπική
αυτοδιοίκηση (∆ήµους) ή άλλους φορείς που την έχουν αποδεχτεί (βλ. σχετική περί
οργάνωσης παροχής κοινωφελούς εργασίας ΚΥΑ αρ. 108842/1997-ΦΕΚ 1104 Β).
Λαµβάνοντας υπόψη την ωφελιµότητα της εν λόγω πρόβλεψης ιδίως για τους
νεαρής ηλικίας κρατουµένους, αλλά και για το ίδιο το Σωφρονιστικό Σύστηµα,
προτείνεται να γίνουν οι αναγκαίες νοµοθετικές παρεµβάσεις, ώστε να εξειδικευθούν
οι παραπάνω ρυθµίσεις και να προχωρήσει και να διευρυνθεί κατά το δυνατό η
εφαρµογή τους. Προτείνεται ειδικότερα η διαµόρφωση σαφούς διαδικασίας για την
υλοποίηση των εν λόγω δυνατοτήτων µε τη ρύθµιση όλων των ειδικότερων θεµάτων
(λ.χ. ζητήµατα ασφαλιστικής κάλυψης όσων παρέχουν κοινωφελή εργασία).
Αναγκαία θεωρείται και η ενεργοποίηση του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της
θεσµικής κάλυψης και ενίσχυσης/ενθάρρυνσης φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα να αποδεχθούν την παροχή κοινωφελούς εργασίας, ώστε να καταστεί και στην
πράξη περισσότερο εφαρµόσιµη η δυνατότητα επιλογής της κοινωφελούς εργασίας
αντί της κράτησης.
Στο ίδιο πνεύµα κρίνεται ακόµη περισσότερο επιβεβληµένη η προώθηση και
ενίσχυση της εφαρµογής του µέτρου της κοινωφελούς εργασίας στους ανηλίκους
(άρθ. 122 ΠΚ), µε ειδικές προβλέψεις, ιδίως ως προς το ισχύον ασφαλιστικό
καθεστώς απασχόλησης των νέων, προκειµένου οι τελευταίοι να µην οδηγούνται στο
Κατάστηµα Κράτησης, µε τις συνθήκες που εκτέθηκαν παραπάνω και τις αυτονόητες
βλαπτικές συνέπειες του εγκλεισµού.
Β. Εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας
Για όσο χρόνο εξακολουθεί, κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου, να αποτελεί
επιλογή της Πολιτείας η λειτουργία του καταστήµατος Κορίνθου για την κράτηση
ανηλίκων, ο Συνήγορος επανέρχεται σε προηγούµενες παρατηρήσεις και προτάσεις
του (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. 25/14.9.2011 έγγραφο), οι οποίες φαίνεται ότι
εξακολουθούν στην πλειοψηφία τους να είναι επίκαιρες παρότι είχαν διατυπωθεί πριν
την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Καταστήµατος. Οι υπάρχουσες υποδοµές και
συνθήκες θεωρούνται και σήµερα ανεπαρκείς και σε σηµαντικό βαθµό ακατάλληλες,
λαµβάνοντας υπόψη την ειδική στόχευση της κράτησης στις ηλικίες αυτές, που είναι
η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η προετοιµασία για την κοινωνική επανένταξη.
Οι ελλείψεις αφορούν καταρχάς στη φροντίδα και τον εξοπλισµό των χώρων
διαβίωσης, ώστε να µην προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και να
αποµακρύνονται οι χώροι αυτοί κατά το δυνατό από τη γνωστή εικόνα της φυλακής,
προσαρµοζόµενοι αντίστοιχα στις ιδιαιτερότητες ανήλικων προσώπων. Συνοπτικά
καταγράφονται οι στοιχειώδεις ανάγκες:
α) Τα κελιά θα πρέπει να φροντιστούν, να προστεθούν τραπέζια και ερµάρια.
Απαραίτητο είναι επίσης να τοποθετηθούν πόρτες στις τουαλέτες των κελιών.
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β) Οι διαθέσιµοι χώροι εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, δηµιουργικής απασχόλησης
και προαυλισµού είναι περιορισµένοι και διατηρούν την έντονη αίσθηση της φυλακής,
ενώ επιθυµητό είναι να καλλιεργείται στους ανήλικους κρατούµενους κυρίως η
αίσθηση ότι κατά την περίοδο της στέρησης της ελευθερίας τους, προέχει η
εκπαίδευση και η φροντίδα τους σύµφωνα µε τις ανάγκες της ηλικίας τους. Για τον
λόγο αυτόν, στον βαθµό που οι ανήλικοι παραµένουν στο εν λόγω κατάστηµα, είναι
αναγκαίο να διαµορφωθούν κατάλληλα και να εξοπλιστούν οι ήδη υπάρχοντες χώροι
(εντευκτήριο, προαύλια), µε επεµβάσεις που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα
διαβίωσης των κρατουµένων και θα επηρεάσουν θετικά την ψυχολογία τους, η οποία
εµφανίζεται ιδιαίτερα βεβαρηµένη. Επιπλέον προτείνεται να µελετηθεί η πιθανή
αξιοποίηση και άλλων χώρων της φυλακής για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική
απασχόλησή τους.
γ) Αναγκαία κρίνεται η δηµιουργία αίθουσας ψυχαγωγίας και βιβλιοθήκης,
προσφέροντας µια ευχάριστη και δηµιουργική διέξοδο στις ατελείωτες ώρες
απραξίας, την οποία εντοπίζουν και οι ίδιοι οι κρατούµενοι ως έναν από τους κύριους
λόγους που επιβαρύνουν την ψυχική τους κατάσταση και ενθαρρύνουν τις
προστριβές. Για την βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου προτείνεται ο εξοπλισµός του µε
ψυχαγωγικά παιχνίδια, τηλεόραση, βιβλία και περιοδικά, αλλά και η οργάνωση
προγραµµάτων (λ.χ. θεατρικής οµάδας, ζωγραφικής). Εξάλλου επιβάλλεται η
διασύνδεση µε την κοινότητα για τη συστηµατική υλοποίηση των δραστηριοτήτων
αυτών. Προτείνεται επίσης να εξετασθεί το αίτηµα των ανηλίκων σχετικά µε τη
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών και µηχανηµάτων µετάδοσης και
αναπαραγωγής ήχου από σύµπηκτους δίσκους (cd), καθώς στο συγκεκριµένο
περιβάλλον και από τη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα µπορεί η εν λόγω χρήση να
θεωρηθεί σηµαντική για την ψυχαγωγία των κρατουµένων και χωρίς να ενέχει
ανεξέλεγκτους κινδύνους.
δ) Κοµβικός θεωρείται ο ρόλος του σχολείου, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και
να στελεχωθεί άµεσα πλήρως, ώστε να καλύψει όχι µόνο τις ανάγκες φοίτησης, αλλά
και τις γενικότερες παιδαγωγικές ανάγκες των κρατουµένων, υπό τις ιδιαίτερες
συνθήκες που βιώνουν, στερούµενοι οικογενειακού και (ανοικτού) κοινωνικού
περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια θεωρούµε απαραίτητο το µεν ∆ηµοτικό Σχολείο
να στελεχωθεί από ένα ακόµη δάσκαλο (προτείνεται µάλιστα να είναι γυναίκα
εκπαιδευτικός για να υπάρχουν πρότυπα και των δύο φύλων) το δε γυµνάσιο να
λειτουργεί σε πλήρες ωράριο και µε όσο γίνεται µεγαλύτερο αριθµό εκπαιδευτικών
από διάφορες ειδικότητες. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται να
διδάξουν στους χώρους κράτησης ανηλίκων, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να
προηγείται αφενός έκφραση ενδιαφέροντος από τους ίδιους, αφετέρου δε
αξιολόγηση για την καταλληλότητά τους να διδάξουν στο εν λόγω πλαίσιο και
συναφής προετοιµασία τους. Παράλληλα, είναι αναγκαία η προετοιµασία και η
υποστήριξη της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας µε κατάλληλα εκπαιδευτικά
µέσα, ανταποκρινόµενα στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των µαθητών των δύο
σχολείων (αναλφάβητοι και ξενόγλωσσοι µαθητές, ηλικίας άνω των 15 χρόνων).
ε) Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η λειτουργία προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης στο κατάστηµα για τη διευκόλυνση της οµαλής µετάβασης των νεαρών
κρατουµένων στην κοινότητα και την αποτροπή της υποτροπής.
στ) Χρήσιµη θεωρείται και η διερεύνηση πιθανών λύσεων για τη διευκόλυνση της
τηλεφωνικής επικοινωνίας των ανηλίκων µε το περιβάλλον τους (λ.χ. διερεύνηση της
δυνατότητας µείωσης του κόστους επικοινωνίας µέσω ευνοϊκών συµβάσεων ή
χορηγιών), λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη ανάγκη των ανηλίκων για επαφή µε
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τους οικείους τους, την οικονοµική αδυναµία αλλά και την προέλευση πολλών από
αυτούς από χώρες εκτός Ελλάδας (γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση
στην επικοινωνία).
ζ) Τέλος, το ζήτηµα της απουσίας νοµικής συµβουλευτικής και ενηµέρωσης των
κρατουµένων είναι ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική άσκηση των
δικαιωµάτων τους ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και εντός του Καταστήµατος. Ως εκ
τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί η παρουσία σε εβδοµαδιαία βάση
δικηγόρου, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, µε σκοπό
αρχικά την ενηµέρωση των κρατουµένων και τη µετέπειτα παραποµπή τους στο
σύστηµα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας.
η) Στο ίδιο πνεύµα της γνώσης και άσκησης των δικαιωµάτων των ανήλικων
κρατουµένων, θεωρείται αναγκαία η διασφάλιση της εφαρµογής της διάταξης του
άρθρου 24 παρ. 2 ΣΚ. Όλοι οι κρατούµενοι θα πρέπει να εφοδιάζονται µε ειδικό
ενηµερωτικό έντυπο, αλλά και να τους δίνεται πρόσβαση στον Κανονισµό των
Καταστηµάτων Κράτησης Νέων (ελλείψει Εσωτερικού Κανονισµού). Για τους
αλλοδαπούς κρατουµένους θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε φροντίδα για την
ενηµέρωσή τους σε γλώσσα που κατανοούν. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη για την παρουσία διερµηνέα για εκείνους τους αλλοδαπούς κρατουµένους,
που αδυνατούν να επικοινωνήσουν στα ελληνικά.
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