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Τον παρόντα Οδηγό συνέταξε η συγγραφική ομάδα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των κρατούμενων 

και αποφυλακισμένων γυναικών, όπως αυτές εκφράστηκαν από τις ίδιες τις γυναίκες που συμμετείχαν 

στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με το Κέντρο 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και χρηματο-

δοτήθηκε από το ΚΕΘΙ, με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή 

των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών». 

Ο Οδηγός βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 

ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999).

Η εικονογράφηση έγινε με έργα κρατούμενων γυναικών 

του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΘΙ

Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) αι-
σθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, που προλογίζω τον συγκεκριμένο Οδηγό Δικαιωμάτων για Κρατούμενες 
και Αποφυλακισμένες Γυναίκες. Ο Οδηγός αυτός είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συνεργασίας του 
ΚΕΘΙ με το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020.

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο, οι αποφυλακισμένες γυναίκες 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και μορφές κοινωνικής ανισότητας, είναι περισσότερο ευά-
λωτες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα στερεότυπα που 
τις στιγματίζουν, τις υποβαθμίζουν και τις περιθωριοποιούν. Επιπλέον, οι συνθήκες κράτησης των 
κρατούμενων γυναικών στην Ελλάδα σαφώς χρήζουν βελτίωσης και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού 
αυτού, όπως οι μωρομάνες, οι έγκυες, οι τοξικοεξαρτημένες κ.ο.κ. 

Για τους παραπάνω λόγους, το ΚΕΘΙ ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στην πρόταση της ΓΓΙΦ και 
του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» να χρηματοδοτήσει έρευνα για την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγ-
γελματική επανένταξη των κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών, με τελικό στόχο την παρα-
γωγή προτάσεων για θεσμικές παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στον τομέα αυτόν. 

Βασική μας πεποίθηση είναι πως για να πετύχουμε μια δικαιότερη, πιο συμπεριληπτική κοινωνική 
πραγματικότητα, οφείλουμε να εργαστούμε με ιδιαίτερη προσήλωση για την κατοχύρωση δικαιωμά-
των ακόμη και των πιο περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι κρατούμενοι, οι απο-
φυλακισμένοι, οι τοξικοεξαρτημένοι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές. 

Ευελπιστούμε, ο Οδηγός αυτός να αποτελέσει μόνο την αρχή για την παραγωγή μιας ολοκληρω-
μένης δέσμης μέτρων για τις κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες και να φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμος στις γυναίκες που προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να αποκτήσουν ξανά μια κοινω-
νική ζωή, μακριά από αποκλεισμούς και διακρίσεις και να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο, ώστε 
να τα καταφέρουν.

Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου

Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΘΙ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Είσαι κρατούμενη ή αποφυλακισμένη; Έχεις την επιλογή. Μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις τα 
δικαιώματά σου και να ξεκινήσεις μια νέα αρχή. 

Η κράτησή σου μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή σου αρκεί να πι-
στέψεις ότι «Μπορείς και Εσύ». Το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» σε περιμένει για να υποστηρίξει τις νέες 
επιλογές σου.

Σε αυτή την πορεία είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου. Τα δικαιώματα είναι δείγμα 
πολιτισμού κάθε κοινωνίας και σεβαστά τόσο στην ελεύθερη ζωή όσο και στη ζωή στη φυλακή. Ο 
Οδηγός αυτός δικαιωμάτων για τις κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες μπορεί να είναι σύ-
ντομος, αλλά σηματοδοτεί τη μεγάλη αρχή για την επάνοδο σε μία ομαλή κοινωνική ζωή. Στηρίζεται 
στον Σωφρονιστικό Κώδικα που ισχύει και περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα που έχεις, είτε ως 
κρατούμενη στη φυλακή είτε ως αποφυλακισμένη. Περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτά μπορείς να 
βρεις στον Σωφρονιστικό μας Κώδικα ή στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της φυλακής που 
κρατείσαι. Εάν πάλι θέλεις διευκρινίσεις μπορείς να απευθυνθείς στους φορείς που αναφέρονται 
στο τέλος αυτού του Οδηγού. 

Να θυμάσαι ότι στην πορεία για την επάνοδο σε μια ομαλή κοινωνική ζωή είμαστε δίπλα σου 
αρκεί ΕΣΥ να επιλέξεις και να πιστέψεις ότι ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ!

Φωτεινή Μηλιώνη

Δ.Ν., Διευθύντρια ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
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ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βα-
σίζεται 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 πραγ-
ματική 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, εφό-
σον γίνεται υπέρ της κρατούμενης και προς εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από 
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/-ες δεν εμποδίζονται, λόγω της κράτησής τους, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς τους και την άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο νόμος, αυτοπροσώπως 
ή με αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 4, παρ. 1 και 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ

Οι γυναίκες διαβιούν σε καταστήματα κράτησης γυναικών ή σε ιδιαίτερα τμήματα άλλων καταστη-
μάτων. Στην περίπτωση αυτή, απαγορεύεται η επικοινωνία τους με κρατούμενους άλλων κατηγοριών.

Στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα κράτησης γυναικών οι κανόνες διαβίωσης και τα προ-
γράμματα που εφαρμόζονται σε αυτά προσαρμόζονται στις ανάγκες του φύλου τους.

Άρθρο 13, παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ

Ειδικός χώρος του καταστήματος ή του τμήματος στο οποίο κρατούνται διαμορφώνεται κατάλληλα 
για τη διαβίωση μητέρων που έχουν μαζί τα παιδιά τους μέχρι τριών ετών. 

Παιδιά άνω των τριών ετών εισάγονται σε ιδρύματα παιδικής μέριμνας που λειτουργούν υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, εφόσον στερούνται του κατάλληλου συγγενικού περιβάλλοντος, κατά την κρίση του 
αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και έπειτα από ακρόαση των γονέων. 

Άρθρο 13, παρ. 2, 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η νεοεισαγόμενη υποβάλλεται σε σωματική έρευνα, καθώς και σε έρευνα των ατομικών ειδών 
της, η οποία διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο και κατά τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά της. Η 
έρευνα διενεργείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου. Αν υπάρχει εύλογη αιτία που 
να δικαιολογεί ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, αυτή διενεργείται μόνον από ιατρό, κατά τους 
κανόνες της ιατρικής, μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού.

Χρήματα ή αντικείμενα, τα οποία η ίδια η κρατούμενη επιθυμεί να δώσει προς φύλαξη, παραδί-
δονται με απόδειξη στον/στην διαχειριστή/-τρια του καταστήματος. Η διεύθυνση του καταστήματος 
κράτησης δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή αντικειμένων που η κρατούμενη επιθυμεί 
να κρατήσει.

Άρθρο 23, παρ. 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εισαγωγή της, η κρατούμενη οδηγείται στον/
στην διευθυντή/-τρια, στον/στην ιατρό και στην κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος.

Ο/Η διευθυντής/-τρια ενημερώνει την κρατούμενη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, 
καθώς και για τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος κράτησης και παραδίδει στην κρατούμενη 
σχετικό ενημερωτικό έντυπο, που εκδίδεται με ευθύνη και φροντίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ο/Η ιατρός εξετάζει την κρατούμενη και, αν διαπιστώσει ασθένεια, την υποβάλει στην κατάλληλη 
θεραπευτική αγωγή ή ζητεί την εξέτασή της από ειδικό/-ή ιατρό. Όπου επιβάλλεται, μεριμνά για την 
παραπομπή της σε κατάλληλο θεραπευτικό κατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του Σωφρονι-
στικού Κώδικα. 

Άρθρο 24, παρ. 1, 2, 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η διεύθυνση εξασφαλίζει στους/στις κρατουμένους/-ες ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη 
επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού πληθυσμού. 

Κάθε κρατούμενη εξετάζεται από τον/την ιατρό του καταστήματος κατά την εισαγωγή της και εφε-
ξής ανά εξάμηνο, μπορεί δε οποτεδήποτε να ζητήσει να εξεταστεί από τον/την ιατρό του καταστή-
ματος ή και από ιατρό της επιλογής της. Σε περίπτωση χρονίων παθήσεων δικαιούται να ζητήσει να 
την παρακολουθεί ο/η θεράπων/-ουσα ιατρός της, με παρουσία του/της ιατρού του καταστήματος. 
Η δαπάνη για τον/την ιατρό επιλογής της κρατουμένης βαρύνει την ίδια. 

Άρθρο 27, παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η κατάλληλη διατροφή των κρατουμένων είναι υποχρέωση του Κράτους. Η διαμόρφωση εναλ-
λασσόμενων εβδομαδιαίων προγραμμάτων συσσιτίου των κρατουμένων γίνεται από τον/την ιατρό 
του καταστήματος σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φυλακής, με βάση τα πρότυπα που θέτουν οι 
υγειονομικές αρχές ή υγειονομικές σχολές ή Τμήματα Διαιτολογίας ΑΕI ή ΤΕI.

Ο/Η ιατρός του καταστήματος καθορίζει, με γραπτή γνωμάτευση, ειδική δίαιτα ή συμπληρωματι-
κή τροφή σε άτομα ή κατηγορίες κρατουμένων που έχουν ανάγκη, όπως οι ασθενείς, οι γυναίκες σε 
εγκυμοσύνη και οι υπερήλικες.

Πρόνοια λαμβάνεται, κατά το δυνατόν, για ειδικά διαιτολόγια που επιβάλλουν ορισμένες θρη-
σκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Επιτρέπεται στην κρατούμενη να προμηθεύεται με δική της δαπάνη πρόσθετα τρόφιμα ή αγαθά 
για την ικανοποίηση ατομικών της αναγκών με μεσολάβηση των υπηρεσιών του καταστήματος κράτη-
σης. Η παρασκευή φαγητού στον χώρο του καταστήματος από την ίδια την κρατούμενη επιτρέπεται 
μόνο για λόγους υγείας με απόφαση του/της διευθυντή/-τριας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του/
της ιατρού του καταστήματος, λαμβανομένων υπόψη -κατά περίπτωση- των πραγματικών συνθηκών 
που επικρατούν σε αυτό.

Η παράδοση ειδών διατροφής σε κρατούμενους/-ες κατά το επισκεπτήριο απαγορεύεται, εκτός 
αν το επιτρέπει ο εσωτερικός κανονισμός του καταστήματος.

Άρθρο 32, παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

13

ΕΝΔΥΣΗ

Κάθε κρατούμενη φέρει την ατομική της ενδυμασία, η οποία πρέπει να είναι ευπρεπής και κα-
θαρή.

Η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί, σε όσες κρατούμενες έχουν ανάγκη, επαρκή ενδυμασία 
και υποδήματα, ανάλογα με την εποχή του έτους. Η ενδυμασία αυτή δεν επιτρέπεται να έχει εξευ-
τελιστικό ή ταπεινωτικό χαρακτήρα, ούτε να φέρει ιδιαίτερα σημεία από τα οποία να προκύπτει η 
ιδιότητα της κρατούμενης.

Οι κρατούμενες που εργάζονται σε εργαστήρια ή απασχολούνται σε άλλες εργασίες δικαιούνται 
να τους παρέχεται κατάλληλος ρουχισμός.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικά τους κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. Η διεύθυνση του κατα-
στήματος χορηγεί τα εν λόγω είδη σε όσες δεν διαθέτουν. 

Άρθρο 33, παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα 
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Όλοι/-ες οι κρατούμενοι/-ες έχουν δικαίωμα στην εντός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, 
άθληση, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση. Η ενασχόληση 
των κρατουμένων με τις παραπάνω δραστηριότητες, η συμμετοχή και η συνεργασία τους σε σχετικά 
προγράμματα -και ιδίως σε εκείνα της 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. Όσοι/-ες έχουν συμπληρώσει την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση με εκπαιδευτικές άδειες.

Κατά τον χρόνο της εκπαίδευσης οι εργασίες που ανατίθενται στην κρατούμενη είναι κατά το 
δυνατό συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσής της. Σε περίπτωση επιτυχούς αποπεράτωσης 
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ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών, τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας, η κρατούμενη δικαιούται να τύχει 
ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής.

Άρθρο 35, παρ. 1, 6, 7 και 8 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Για τη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας των κρατουμένων διατίθεται χρόνος, μίας του-
λάχιστον 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κάθε κρατούμενη έχει δικαίωμα να ενημερώνεται από εφημερίδες, περιοδικά, 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
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Η ψυχαγωγία των κρατουμένων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο 

του καταστήματος. Οι κρατούμενοι/-ες συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις, σε οργάνωση θιάσου, χορωδίες, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων, σε κινηματογρα-
φικές και άλλες προβολές. Όπου είναι δυνατό, λειτουργεί κινηματογράφος μέσα στο κατάστημα.

Άρθρο 38, παρ. 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η θρησκευτική αγωγή είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το δικαίωμα της κρατούμενης να ασκεί 
τα θρησκευτικά της καθήκοντα και να επικοινωνεί με αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος 
ή του δόγματός της. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων καθο-
ρίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος.

Η κρατούμενη κατά την εισαγωγή της στο κατάστημα ερωτάται και δηλώνει, αν το επιθυμεί, το 
θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει.

Άρθρο 39, παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

17

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία ή απασχόληση της κρατούμενης δεν έχει τιμωρητικό ή καταπιεστικό χαρακτήρα. Όσες 
κρατούμενες επιθυμούν, εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
μαθητείας ή εξειδίκευσης που βρίσκονται σε λειτουργία.

Άρθρο 40, παρ. 1, 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η τακτική και απρόσκοπτη επικοινωνία της κρατούμενης με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
αποσκοπεί στην ομαλή διαβίωσή της στο κατάστημα και την ταχύτερη προσαρμογή της στην κοινω-
νική ζωή μετά την απόλυσή της. 

Άρθρο 51, παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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Κάθε κρατούμενη δικαιούται να δέχεται, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, επισκέψεις συγ-

γενών μέχρι τετάρτου βαθμού, διάρκειας το λιγότερο μισής ώρας, καθώς και επισκέψεις του/της 
συνηγόρου της.

Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, μέλη επιστημονικών εταιριών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή 
άλλων συλλόγων επισκέπτονται κρατούμενους/-ες ύστερα από άδεια του Συμβουλίου Φυλακής. 

Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών της κρατούμενης 
με την οικογένειά της ή για τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και με τρίτα πρόσωπα. 

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε ειδικό κατάλληλο χώρο του καταστήματος, στον οποίο υπάρ-
χει μόνον οπτικός έλεγχος. Οι επισκέψεις συζύγων και τέκνων των κρατουμένων πραγματοποιούνται 
σε ιδιαίτερο κατάλληλο χώρο του καταστήματος.

Άρθρο 52, παρ. 1, 2, 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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ΑΔΕΙΕΣ

Στους/στις κρατουμένους/-ες χορηγούνται τακτικές, έκτακτες και εκπαιδευτικές άδειες απουσίας 
από τα καταστήματα κράτησης. Ο χρόνος των αδειών θεωρείται χρόνος έκτισης της ποινής. 

Άρθρο 54, παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα

ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ

Η μεταγωγή κρατουμένων παραγγέλλεται για λόγους: τοποθέτησης σε εργασία, προσωπικούς, οι-
κογενειακούς, εκπαιδευτικούς, υγείας, δικονομικούς ή συναφείς, σχετικούς με την ομαλή λειτουργία 
του καταστήματος κράτησης.

Άρθρο 72 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή της κρατούμενης, 
που πρόκειται να απολυθεί οριστικά, στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό της περιβάλλον. 

Στην παρούσα χρονική στιγμή, έχει ήδη συγκροτηθεί και λειτουργεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του νομικού προσώπου 
είναι η επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακιζομένων, η αποκατάσταση, η οικονο-
μική συμπαράσταση, καθώς και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξής 
τους.

Άρθρο 81, παρ. 1, 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο κατ’ αναλογίαν του άρθρου 81 παράγραφος 2 του παρόντος 
Κώδικα μπορεί να δημιουργούνται ξενώνες για τους/τις οριστικά απολυόμενους/-ες, υπαγόμενοι 
στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του προηγούμενου άρθρου. Στους ξενώνες 
αυτούς, οι παραπάνω μπορούν να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα μέχρι δύο μηνών από 
την αποφυλάκισή τους, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και 
τα σχετικά με τη λειτουργία των ξενώνων, το προσωπικό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 82, παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα
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