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Τα καταστήματα κράτησης της Ελλάδας

Στην Ελλάδα τα καταστήματα κράτησης
διακρίνονται σε γενικά, ειδικά, θεραπευτικά (Ν.
2776/1999) και υπάγονται στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη (ΠΔ 81/2019).

Ειδικά καταστήματα είναι τα αγροτικά
καταστήματα, η Κεντρική Αποθήκη Υλικού
Φυλακών- Κ.Α.Υ.Φ. και τα καταστήματα κράτησης
νέων. Θεραπευτικά είναι το Ψυχιατρείο
Κρατουμένων Κορυδαλλού, το Ειδικό Κέντρο Υγείας
Κορυδαλλού και το ΚΑΤΚ (Κέντρο Απεξάρτησης
Τοξικομανών Κρατουμένων) Ελεώνα Θήβας.
Προβλέπονται ειδικοί χώροι κράτησης για
ανηλίκους από 15 έως 18 ετών, για γυναίκες και για
δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, καθώς επίσης
δυνατότητα ημι-ελεύθερης διαβίωσης.



Το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης

Κυρίως:

-Υπάλληλοι φύλαξης

-Υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης

-Διοικητικό-οικονομικό προσωπικό

Στα ελληνικά καταστήματα υπηρετεί μικρός
αριθμός κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων,
κοινωνιολόγων, υγειονομικού προσωπικού κ.ά.

όχι εγκληματολόγος 



Η Κοινωνική Εργασία, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση
Κοινωνικών Λειτουργών, είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα και
επιστημονικό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την
επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την
ενδυνάμωση των ατόμων με στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής τους ευημερίας.

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work


Οι κοινωνικές υπηρεσίες στα καταστήματα κράτησης

Ιστορικά στοιχεία

Α.Ν. 125/ 1967 «Σωφρονιστικός Κώδιξ Εκτελέσεως
Ποινών και Ασφαλιστικών Μέτρων». ΦΕΚ Α' 152/
04.09.1967, άρθρα 71, 115, 124-126: Προβλέπεται
αξιοποίηση κοινωνικών λειτουργών, μεταξύ άλλων,
για την αγωγή των κρατουμένων «εις ηθικήν», την
καθημερινή επικοινωνία με τους καταδικασμένους
σε θάνατο και την προστασία των απολυομένων.

Ν.Δ. 1375 (1973). «Περί συστάσεως και λειτουργίας
κοινωνικής υπηρεσίας εις τας φυλακάς και
σωφρονιστικά και αναμορφωτικά καταστήματα
ανηλίκων». ΦΕΚ 79/ 04.04.1973.



Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα καθήκοντα των 
κοινωνικών λειτουργών στα καταστήματα κράτησης

Ν. 1851/ 1989
Κώδικας βασικών κανόνων 

για τη μεταχείριση των 
κρατουμένων και άλλες 

διατάξεις

Ν. 2776/ 1999

Σωφρονιστικός Κώδικας 

Εσωτερικοί Κανονισμοί 
Καταστημάτων Κράτησης 

Υ.Α. 58819/ 2003
47503/ 2005
14088/ 2019



Οι κοινωνικοί λειτουργοί στα καταστήματα κράτησης έχουν 
συμβουλευτικό ρόλο, με απεύθυνση στο σύνολο των 

κρατουμένων και των οικογενειών τους, για θέματα που τους 
απασχολούν, π.χ.:

Η συναίνεση του κρατουμένου στην παρέμβαση του Κοινωνικού
Λειτουργού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της
βοηθητικής διαδικασίας.



Σύμφωνα με την ισχύουσα Σωφρονιστική νομοθεσία 
εκπρόσωπος της κοινωνικής υπηρεσίας εισηγείται αλλά και 

συμμετέχει σε συλλογικά όργανα που αποφασίζουν για 
θέματα σχετικά με την προετοιμασία της μελλοντικής ένταξης 

των εγκλείστων, όπως:

η συμβουλευτική 
υποστήριξη

η εκπαίδευση 

η κατάρτιση

η παροχή ευκαιριών 
δημιουργικής 

δραστηριοποίησης



Council of Europe (1990). 
Education in prison. Recommendation No. R(89)12 

Adopted by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 13 October 1989 and explanatory memorandum. 

Strasbourg, Council of Europe.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ίδια πρόσβαση όλων των
κρατουμένων στην εκπαίδευση, χωρίς να την περιορίζει
μόνο στην τυπική εκπαίδευση. Στον ορισμό της
περιλαμβάνονται τόσο τα σχολικά μαθήματα (classroom
subjects) όσο και η επαγγελματική κατάρτιση, οι
δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, η φυσική
αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική αγωγή και η
δυνατότητα χρήσης βιβλιοθήκης.



Η ΥΑ 2357 οικ./ 2019 περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία 
υλοποίησης των δημιουργικών προγραμμάτων και 

δράσεων (επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης) που οργανώνει το  προσωπικό 
των καταστημάτων κράτησης προς όφελος των 

κρατουμένων. Τα προγράμματα έχουν παιδαγωγικό κυρίως 
χαρακτήρα και απευθύνονται τόσο σε Έλληνες όσο και σε 

αλλοδαπούς κρατουμένους για:



Σύμφωνα με την ΥΑ 2357 οικ./ 2019 

Σε κάθε κατάστημα κράτησης έχει οριστεί ένα
μέλος του επιστημονικού προσωπικού, κυρίως
Κοινωνικός Λειτουργός, ως υπεύθυνος για την
υποστήριξη-συντονισμό όλων των ανωτέρω
αναφερόμενων δράσεων.

Ο εν λόγω επιστήμονας έχει, επιπλέον, την ευθύνη
συνεργασίας με τους Συμβούλους-Συντονιστές
Εκπαίδευσης του άρθρου 31 Ν. 4521/ 2018 (όπου
υπάρχουν) και τις όποιες δομές τυπικής
εκπαίδευσης κάθε καταστήματος κράτησης.

Στηρίζει τις εξ αποστάσεως σπουδές κρατουμένων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) 

299 κρατούμενοι την 06.04.2022

από 22 διαφορετικές χώρες

35,5% Έλληνες

46% προσωρινά κρατούμενοι

Πριν συλληφθούν εργάζονταν σε θέσεις
χαμηλά αμειβόμενες και χωρίς απαιτήσεις
ιδιαίτερων προσόντων.

Κύριοι λόγοι κράτησης: κλοπή/ κλοπές και
παραβάσεις του Νόμου για τα ναρκωτικά

Προηγούμενη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη,
ακόμη και εάν αυτή είναι η πρώτη κράτηση

Περίπου οι μισοί έχουν κάνει χρήση
ουσιών, ανεξαρτήτως της αιτίας κράτησης.

Ωστόσο λίγοι συμμετέχουν στις
συμβουλευτικές ομάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
στροφή εντός του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

είναι το μεγαλύτερο Ειδικό Κατάστημα 
Κράτησης Νέων της χώρας. Έγινε γνωστό ως 
Φυλακές Ανηλίκων, ωστόσο αποτελεί χώρο 
κράτησης για νεαρούς κρατουμένους ηλικίας 
από 18 έως 21 ετών. Κατ’ εξαίρεση παραμένουν 
και κρατούμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως 
για λόγους εκπαίδευσης. 
Συνήθως προέρχονται από περιθωριοποιημένες 
ήδη ομάδες πληθυσμού και από οικογένειες με 
διάφορες δυσκολίες (πχ χρήσης ουσιών). 
Οι περισσότεροι είναι άγαμοι και χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου.



Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. 

* Ατομικές (ενίοτε και ομαδικές)
συναντήσεις με κρατουμένους

* Σύνταξη εκθέσεων για κρατουμένους (για
δικαστική χρήση, μεταγωγές, τακτικές
άδειες εξόδου τους, ορισμό Συνηγόρου,
οικονομική ενίσχυση κλπ)

* Συνεργασία με το οικογενειακό και λοιπό
περιβάλλον των κρατουμένων

* Διοικητικά καθήκοντα

* Συνεργασία με τις ψυχολόγους, το
εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό

* Άλλες συνεργασίες

ξεκίνησε το φθινόπωρο 2014 και αποτελεί 
συνέχεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας που είχε το 
Κατάστημα από την αρχή λειτουργίας του.
Διαθέτει τρεις χώρους γραφείων και 
στελεχώνεται από τρεις υπαλλήλους 
ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Λειτουργεί σε καθημερινή βάση, πρωινές ώρες. 
Η υποστελέχωσή του οδήγησε σε διακοπή των 
απογευματινών βαρδιών που διευκόλυναν τους 
εξυπηρετούμενους.



Υποστηρικτικές δράσεις
Υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη 
θετική ενίσχυση της ταυτότητας, την 
αυτοεκτίμηση, την απόκτηση/ βελτίωση 
δεξιοτήτων και μακροπρόθεσμα, την 
ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου ζωής 
και σχετίζεσθαι. 

Συνεργασία προς τούτο με κρατικούς και μη 
φορείς όπως:
-«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Κέντρο Υποστήριξης
Αποφυλακισμένων
-«ΚΕΘΕΑ Στροφή»
-«ΑΡΣΙΣ» Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων
-ΑΜΚΕ «Πύλη Ελευθερίας» 
-«Ναρκομανείς Ανώνυμοι» (Ν.Α.)

Πλαίσιο πρακτικής άσκησης του ΠΜΣ 
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός & Δια Βίου Μάθηση» Ε.Κ.Π.Α.



Ενημερωτικές δράσεις

-Δέκα Skype μαθήματα Ποινικού Δικαίου και
Εγκληματολογίας (2014) από τον Ομότιμο
Καθηγητή κ. Μαγγανά, σε ενδιαφερόμενους
κρατουμένους και στο προσωπικό.

-Δύο σεμινάρια οδικής ασφάλειας (2015,
2017) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς για
κρατουμένους με ιστορικό παραβάσεων ΚΟΚ.

-Δίμηνης διάρκειας Skype πρόγραμμα αγωγής
υγείας (2016), από το Εργαστήριο Κοινοτικής
Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.

-Εκδήλωση πρόληψης για το αλκοόλ (2016), σε
συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε.Π.Π.-Σύλλογο Ελλήνων
Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου και το
Κλάμπ Οικογενειών με Προβλήματα Αλκοόλ.



-Ενημερωτική δράση - Εορτασμός της Παγκόσμιας
Ημέρας Πρώτων Βοηθειών (2019), σε συνεργασία με
την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Τομέα
Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

-«Μ’ ένα βιβλίο συζητώ» (2020). Συνεργασία με την
Ελληνική Λέσχη Βιβλίου.

-Εκδηλώσεις του Anber Barber Shop (2019-2021)
προκειμένου τα στελέχη του να κουρέψουν
κρατουμένους που το επιθυμούν και να δείξουν
τεχνικές κουρέματος σε όσους κρατουμένους έχουν
άτυπα ρόλο κουρέα.



Επιμορφωτικές δράσεις

-Σχολή Ειδίκευσης Τεχνιτών Αλουμινίου
(2011 και εξής), σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών
Αλουμινίου-Σ.Ε.Κ.Α. και τον εκπαιδευτικό
του φορέα, Ινστιτούτο Κατασκευής
Αλουμινίου-ΙΝ.Κ.ΑΛ.

-Τρία τρίμηνης διάρκειας (2015-2017)
προγράμματα εκπαίδευσης κρατουμένων σε
αγροτικά θέματα (καλλιέργειες, μεταποίηση)
από εθελοντή γεωπόνο.

-Σύντομα σεμινάρια barista (2017-2018) σε
συνεργασία με γνωστές εταιρίες καφέ.



Αθλητικές δράσεις

-Αθλητικό πρόγραμμα (2018-2020) σε
συνεργασία με την Ε.Π.Ο.-Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία: Μηνιαίες
αθλητικές και ενημερωτικές για το
ποδόσφαιρο δράσεις. Επισκέψεις
διακεκριμένων και διεθνών αθλητών,
εκπαιδευτών και επιστημονικών
συνεργατών της Ομοσπονδίας. Δωρεά
αθλητικού υλικού.

Κατασκευή γηπέδου 5x5 στις 
εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας (2019) στο
Ε.Κ.Κ.Ν.Α. από μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων
της Ε.Π.Ο. και στελέχη της Ομοσπονδίας.

Τουρνουά μπάσκετ (2017-2018) σε
συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μαθήματα για σκάκι (2010-2018) από την
Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδας. Διοργάνωση
τουρνουά.

Διοργάνωση ποδοσφαιρικού αγώνα (2019)
με γνωστούς διεθνείς παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων πέντε
πρωταθλητές Ευρώπης του 2004

https://www.hellasod.gr/nea/506/-sto-idio-gipedo-i-hellasod-me-tin-epo-/
https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=49077&NewsType=21
http://onisimos.gr/index.php/nea/1301-sto-idio-gipedo-protathiletes-europis-kai-kratoumenoi-tou-ekkna


Πολιτιστικές δράσεις

-Προβολές ντοκιμαντέρ  (2014-
2018) στα πλαίσια των 
Περιφερειακών Εκδηλώσεων του 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης.

-Προβολές ντοκιμαντέρ μία φορά 
ανά μήνα (2015-2016), σε 
συνεργασία με την εταιρία 
παραγωγής Exile Room. Μετά από 
τις προβολές ακολουθούσε 
συζήτηση με τους σκηνοθέτες-
δημιουργούς των ντοκιμαντέρ.

-Αφηγήσεις λαϊκών ιστοριών και 
παραμυθιών από όλο τον κόσμο 
(2011-2018), όχι μόνο στην 
ελληνική γλώσσα.

-Ομάδες χειροτεχνίας (2016-2018)

-Ετήσιο εργαστήριο ντοκιμαντέρ (2017) από την
Exile Room. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του
ντοκιμαντέρ, στις τεχνικές συνέντευξης, λήψης
εικόνας/ ήχου, μοντάζ. Αποτέλεσε πρώτη επαφή με
τα επαγγέλματα του οπτικοακουστικού τομέα.

-Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην τέχνη της 
διακόσμησης (2017-2018), Technical Assistance on the 
Reform of the Greek Judicial System, 2η φάση. 
-Εργαστήριο εικαστικής έκφρασης (2017-2020) από 
Κοινωνική Λειτουργό, εικαστική θεραπεύτρια, 
συνεργάτιδα του Συλλόγου Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ 
-Διοργάνωση παζαριών (2016-2018) εντός και εκτός 
του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.



-Το ΕΚΚΝΑ έχει θεατρική ομάδα που την
τελευταία δεκαετία έχει δώσει
συγκλονιστικές παραστάσεις εντός και
εκτός φυλακής. Το 2018 και εξής τέθηκε
υπό τους κόλπους του Εθνικού Θεάτρου.

-Είχε μουσική ομάδα που ατόνησε μεν,
αλλά έκανε ήδη σπουδαίες εκδηλώσεις-
αφιερώματα σε γνωστούς καλλιτέχνες οι
οποίοι προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν.

-Είχε σύντομο εργαστήρι κινουμένων
σχεδίων που προβλήθηκε στην τηλεόραση
της ΕΡΤ.

-Φιλοξενεί πολλές καλλιτεχνικές,
ενημερωτικές και άλλες δράσεις -
εκδηλώσεις.



Εκπαιδευτικές δράσεις
Τέλος, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συνεργάζεται με τις
σχολικές δομές του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ι.Ε.Κ.
που υπάγονται στο εθνικό σύστημα παιδείας και υλοποιούν
προαιρετικά προγράμματα (περιβάλλοντος, πολιτιστικά, αγωγής
υγείας), καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κι άλλες δράσεις-συνεργασίες.
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Σας ευχαριστώ!

Μαρούσα Απειρανθίτου
ekknasocialwork@gmail.com
www.ekkna.net

mailto:ekknasocialwork@gmail.com
http://www.ekkna.net/

