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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΤΑΣΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ» 2014-2015
Αυτό το «Συνοπτικό Οδηγό Δικαιωμάτων για Αλλοδαπούς Κρατούμενους
και Αποφυλακισμένους» συνέγραψε και επιμελήθηκε η κα Δ. Σουλελέ,
Δικηγόρος ειδικευμένη σε θέματα υποστήριξης αλλοδαπών με την
ευγενική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή της δικηγόρου Μυρτώς
Χατζήνα και της κοινωνικής επιστήμονα Μ. Δημητρίου οι οποίες
συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν το υλικό του παρόντος οδηγού. Επίσης
σημαντική ήταν η συμβολή της συνεργάτιδας της Επανόδου κας Μ.
Γραμματικοπούλου, η οποία μετέφρασε τον παρόντα οδηγό στη ρωσική
γλώσσα. Η μετάφραση στα αγγλικά έγινε από την κοινωνιολόγο –
εγκληματολόγο και υποψήφια διδάκτορα κα Α. Σταμπουλή. Η δημιουργία
του συνοπτικού οδηγού ο οποίος βασίζεται στις διατάξεις του
Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999) έγινε στο
πλαίσιο του προγράμματος «Εντάσσομαι και εγώ. Δράσεις ένταξης και
ενσωμάτωσης νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην Ελληνική
κοινωνία», διάρκειας 8 μηνών (από 01/09/2014 έως 30/04/2015),
χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης το
οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων
ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των
κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική
ή κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευμα, την περιουσία ή τις ιδεολογικές
πεποιθήσεις.
Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν
δικαιολογείται από τη νομική ή πραγματική κατάστασή τους, όπως
υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανηλίκων και ενηλίκων,
γυναικών και ανδρών, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για τις θρησκευτικές ή
άλλες πεποιθήσεις, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και προς
εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν οπό την κατάσταση
στην οποία ευρίσκεται.

Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό
δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική
ελευθερία.
Οι κρατούμενοι δεν εμποδίζονται, λόγω της κράτησής τους, στην
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την άσκηση των
δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο νόμος, αυτοπροσώπως ή με
αντιπρόσωπο.
Άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ
Νεαροί κρατούμενοι κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα είναι οι
κρατούμενοι και των δύο φύλων, οι οποίοι διατρέχουν το 13ο έτος και δεν
έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους (εφηβικής και
μετεφηβικής ηλικίας).
Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις δημιουργίας
και οι ειδικοί όροι λειτουργίας των αυτοτελών καταστημάτων νεαρών

κρατουμένων, στα οποία εφαρμόζονται εξειδικευμένα προγράμματα
μορφωτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα.
Κρατούμενοι μετεφηβικής ηλικίας μπορεί να μετάγονται και να
κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ενηλίκων, αν συντρέχουν σπουδαίοι
λόγοι.
Νεαροί κρατούμενοι με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα ψυχικής
υγείας υποβάλλονται στα αναγκαία θεραπευτικό προγράμματα.
Όταν παρουσιάζεται ανάγκη μεταγωγής νεαρών κρατουμένων για
λόγους δικονομικούς, σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος και
πρόσκαιρης παραμονής τους μακράν του καταστήματος στο οποίο
κρατούνται, αν μεν υπάρχει στον τόπο της μεταγωγής αντίστοιχο
κατάστημα, εισάγονται σε αυτό, αλλιώς διαμένουν σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο τοπικού καταστήματος κράτησης ή τοπικού
αστυνομικού τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται κάθε
επικοινωνία τους με κρατουμένους άλλων κατηγοριών.
Οι νεαροί κρατούμενοι επιτρέπεται να παραμένουν στα ειδικά γι'
αυτούς καταστήματα ή τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Κ.Ε.Μ., μετά από πρόταση του
Συμβουλίου Φυλακής, προς ολοκλήρωση των μορφωτικών ή
επαγγελματικών προγραμμάτων, τα οποία παρακολουθούν, εφόσον οι
ίδιοι δείχνουν ενδιαφέρον και η παραμονή τους στο κατάστημα δεν
προκαλεί προβλήματα στην κοινή διαβίωση και την ομαλή λειτουργία του
καταστήματος.
Άρθρο 12 παρ. 1,2,3,4,5,6 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εισαγωγή του ο
κρατούμενος οδηγείται στο διευθυντή, στον ιατρό και στην κοινωνική
υπηρεσία του καταστήματος.
Ο διευθυντής ενημερώνει τον κρατούμενο για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του, καθώς και για τον εσωτερικό κανονισμό του
καταστήματος κράτησης και παραδίδει στον κρατούμενο σχετικό
ενημερωτικό έντυπο, που εκδίδεται με ευθύνη και φροντίδα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αλλοδαποί κρατούμενοι ενημερώνονται για
τα παραπάνω σε γλώσσα που κατανοούν. Δεν αποκλείεται και η συνδρομή
της οικείας προξενικής Αρχής ή και η παροχή στοιχείων σχετικά με την
κράτησή τους, εφόσον συναινούν και οι ίδιοι.
Ο ιατρός εξετάζει τον κρατούμενο και, αν διαπιστώσει ασθένεια, τον
υποβάλλει στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή ζητεί την εξέτασή του
από ειδικό ιατρό. Όπου επιβάλλεται, μεριμνά για την παραπομπή του σε
κατάλληλο θεραπευτικό κατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του
Σωφρονιστικού Κώδικα.
Άρθρο 24 παρ. 1,2,3 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η διεύθυνση εξασφαλίζει στους κρατουμένους ιατρική και
φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού
πληθυσμού.
Κάθε κρατούμενος εξετάζεται από τον ιατρό του καταστήματος κατά
την εισαγωγή του και εφεξής ανά εξάμηνο, μπορεί δε οποτεδήποτε να
ζητήσει να εξεταστεί από τον ιατρό του καταστήματος ή και από ιατρό της
επιλογής του. Σε περίπτωση χρονίων παθήσεων δικαιούται να ζητήσει να
τον παρακολουθεί ο θεράπων ιατρός του, με παρουσία του ιατρού του
καταστήματος. Η δαπάνη για τον ιατρό επιλογής του κρατουμένου
βαρύνει τον ίδιο.
Άρθρο 27 παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Όλοι οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εντός του καταστήματος εν
γένει μόρφωση, άθληση, πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργική
απασχόληση Η ενασχόληση των κρατουμένων με τις παραπάνω
δραστηριότητες, η συμμετοχή και συνεργασία τους σε σχετικά
προγράμματα και ιδίως σε εκείνα επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης συνεκτιμάται θετικά για τη χορήγηση ευεργετικών μέτρων.
Άρθρο 34 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή
συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην
επαγγελματική κατάρτισή τους.
Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την εκπαίδευση των αλλοδαπών
κρατουμένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Άρθρο 35 παρ. 1, 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Για τη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας των κρατουμένων
διατίθεται χρόνος μιας τουλάχιστον ώρας καθημερινά για να περιπατούν ή
να ασχολούνται με ατομικές ασκήσεις στο προαύλιο του καταστήματος ή
σε ανοικτό χώρο προστατευόμενο από τις καιρικές μεταβολές.
Άρθρο 36 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με εφημερίδες,
περιοδικό, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Το Συμβούλιο
Φυλακής προσδιορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του εν λόγω
δικαιώματος, όπως τόπο, χρόνο και διαδικασία.
Άρθρο 37 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Η θρησκευτική αγωγή είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το
δικαίωμα του κρατουμένου να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα και
να επικοινωνεί με αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του
δόγματός του. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ασκήσεως των
παραπάνω δικαιωμάτων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του
καταστήματος.
Ο κρατούμενος κατά την εισαγωγή του στο κατάστημα ερωτάται και
δηλώνει, αν το επιθυμεί, το θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει.
Άρθρο 39 παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εργασία ή απασχόληση του κρατουμένου δεν έχει τιμωρητικό ή
καταπιεστικά χαρακτήρα.
Όσοι κρατούμενοι επιθυμούν, εντάσσονται σε προγράμματα.
Άρθρο 40 παρ. 1, 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η τακτική και απρόσκοπτη επικοινωνία του κρατουμένου με το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αποσκοπεί στην ομαλή διαβίωσή του στο
κατάστημα και την ταχύτερη προσαρμογή του στην κοινωνική ζωή μετά
την απόλυσή του.
Άρθρο 51 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα
Σε αλλοδαπούς κρατουμένους παρέχονται όλες οι δυνατές
διευκολύνσεις για να επικοινωνούν με τους διπλωματικούς ή προξενικούς
εκπροσώπους του κράτους του οποίου φέρουν την υπηκοότητα ή με άλλα
πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του Συμβουλίου Φυλακής, συμβάλλουν
στην εξομάλυνση των ειδικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την
κράτησή τους. Οι κρατούμενοι που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν
έχουν διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους στη χώρα, καθώς και οι
πρόσφυγες και οι απάτριδες, μπορούν να απευθύνονται στο διπλωματικό
εκπρόσωπο του κράτους το οποίο έχει αναλάβει τα συμφέροντά τους ή σε
οποιαδήποτε άλλη εθνική αρχή ή σε διεθνή οργάνωση της οποίας η
αποστολή είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτά.
Άρθρο 52 παρ. 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΑΔΕΙΕΣ
Στους κρατουμένους χορηγούνται τακτικές, έκτακτες και εκπαιδευτικές
άδειες απουσίας από τα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με τις
επόμενες διατάξεις.
Ο χρόνος των αδειών θεωρείται χρόνος έκτισης της ποινής.
Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουμένου
οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας.
Άρθρο 54 παρ. 1, 2 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ
Σε περίπτωση μεταφοράς καταδίκου από και προς την αλλοδαπή για
την έκτιση ποινής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για τη μεταφορά των καταδίκων της 21.3.1983, όπως αυτή επικυρώθηκε
με το νόμο 1708/1987 (ΦΕΚ 108 Α') ή και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών
συμβάσεων.
Σε περίπτωση μεταγωγής αλλοδαπού κρατουμένου για λόγους έκδοσής
του εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης της

13.12.1957 όπως αυτή επικυρώθηκε με το νόμο 4165/1961 (ΦΕΚ 75 Α') ή
και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών συμβάσεων.
Άρθρο 75 παρ. 3, 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και
προσαρμογή του κρατουμένου, που πρόκειται να απολυθεί οριστικά, στο
κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και των αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού
Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.), συνιστάται νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
"ΕΠΑΝΟΔΟΣ", που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σκοπός του
νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και
αποφυλακιζομένων, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η
προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξής τους. Στο
ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, την
οργάνωση, το προσωπικό, τους πόρους και τη λειτουργία του νομικού
προσώπου "ΕΠΑΝΟΔΟΣ". Μέχρι την έκδοση του παραπάνω προεδρικού
διατάγματος, το έργο του νομικού προσώπου ασκείται από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης".
Σε κάθε νομό συγκροτείται πενταμελής "Επιτροπή Κοινωνικής
Υποστήριξης" με απόφαση του οικείου Νομάρχη, την οποία αυτός κοινοποιεί
στο Κ.Ε.Σ.Φ.. Η Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από μέλη του δικαστικού
σώματος εν ενεργεία ή επί τιμή, του δικηγορικού συλλόγου, του ιατρικού
συλλόγου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας,
πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες
ή και εθελοντές. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και ανανεώσιμη, η δε
συμμετοχή σε αυτήν είναι άμισθη και τιμητική.
Αποστολή της Επιτροπής είναι η ενημέρωση του κρατουμένου ή του
απολυθέντος σχετικά με θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική του

κατάσταση, καθώς και η υποβοήθησή του για προσαρμογή στην κοινωνική
ζωή. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους
φορείς.
Άρθρο 81 παρ. 1,2,3,4 του Σωφρονιστικού Κώδικα
Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο κατ' αναλογίαν του άρθρου 81
παράγραφος 2 του παρόντος Κώδικα μπορεί να δημιουργούνται ξενώνες για
τους οριστικά απολυόμενους, υπαγόμενοι στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" του προηγούμενου άρθρου. Στους ξενώνες αυτούς οι
παραπάνω μπορεί να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα μέχρι
δύο μηνών από την απόλυσή τους, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία των
ξενώνων, το προσωπικό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Με τη συνδρομή του Ο.Α.Ε.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλων κοινωνικών φορέων ή
εθελοντών παρέχεται στους φιλοξενούμενους στον ξενώνα κάθε δυνατή
ενημέρωση που αφορά την ανεύρεση εργασίας και προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης ή προσανατολισμού. Ειδικοί επιστήμονες
παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα
σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της
Πολιτείας, στις οποίες προσλαμβάνονται απολυθέντες κρατούμενοι κατά
προτεραιότητα. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορισθούν
ευνοϊκότεροι όροι για την παροχή κινήτρων στους ίδιους, προκειμένου να
δημιουργήσουν ιδιωτική επιχείρηση ή εκμετάλλευση.
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