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Για τα δεμζνα χζρια ςου, που ζχεισ 
Όποιουσ πολλοφσ αγϊνεσ ςε γνωρίηω, 

Σε λζω γυναίκα. 
 
 

Σε λζω γυναίκα 
Γιατϋ είςαι αιχμάλωτθ. 

 
 

Από το ποίθμα τθσ Κικισ Δθμουλά, 
«Σθμείο Αναγνωρίςεωσ» 
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ΡΟΛΟΓΟΣ 
 

         Ο Οδθγόσ αυτόσ αποτελεί αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ  με κζμα «Παρεμβάςεισ για 
τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και 
επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των κρατουμζνων και 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν» πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία του Ν.Ρ.Ι.Δ. 
ΕΡΑΝΟΔΟΣ, του Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) και τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), με τθν επιςτθμονικι εποπτεία τθσ 
ΕΡΑΝΟΔΟΥ. Οι τρεισ φορείσ ςυνζβαλαν με ευαιςκθςία αλλά και γνϊςθ ςε αυτιν 
τθν προςπάκεια.   

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε από (με αλφαβθτικι ςειρά) τθν ψυχολόγο 
Ζλλθ Ανίτςθ, τθν κοινωνιολόγο Μάρκα Λεμπζςθ και τθ νομικό Μυρτϊ Χατηινα. Τισ 
παραπάνω πλαιςίωςαν οι Edyta Okienska, φοιτιτρια Ιςτορικοφ – Αρχαιολογικοφ, 
Μαρίνα Γραμματικοποφλου, Δικθγόροσ, Βαςιλικι Ηιςθ, Κοινωνικι Επιςτιμονασ. 
Επίςθσ ςτθν ζρευνα ςυνζδραμαν θ ψυχολόγοσ, ςυνεργάτισ του Ονιςιμου Χαρά 
Βλαςτάρθ, θ κοινωνιολόγοσ Ανδρονίκθ Λάππα, ο φοιτθτισ ψυχολογίασ του 
Ραν/μίου Κριτθσ Δθμιτρθσ Αλεξόπουλοσ, θ φοιτιτρια κοινωνιολογίασ του 
Ραν/μίου Κριτθσ Αναςταςία Δενδρινοφ και ο φοιτθτισ του Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου 
Κφπρου Νικόλαοσ Βαρβατάκοσ. Τθν επιςτθμονικι επίβλεψθ τθσ ζρευνασ είχε θ 
Φωτεινι Μθλιϊνθ, Δ.Ν., Δ/ντρια του ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ. 
 Θ ζρευνα αυτι εντάχκθκε ςτο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των 
Φφλων περιόδου 2016 – 2020, το οποίο περιλαμβάνει αφενόσ οριηόντιεσ 
παρεμβάςεισ που καλφπτουν όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ αφετζρου  
κάκετεσ ςτοχευμζνεσ δράςεισ που απευκφνονται ςε γυναίκεσ και άνδρεσ ςτουσ 
τομείσ όπου εντοπίηονται ανιςότθτεσ. Και οι δφο κατευκφνςεισ ςυγκλίνουν ςτθ 
χάραξθ μίασ ενιαίασ γραμμισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και 
διαπνζονται από τισ αρχζσ όπωσ αυτζσ  διατυπϊκθκαν ςτθν Ρλατφόρμα του 
Ρεκίνου του ΟΘΕ το ζτοσ 1995 και τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 
το gender mainstreaming. 

Ανάμεςα ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ που περιζχει τo Εκνικό Σχζδιο 
Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφζροντοσ χάραξθσ και 
εφαρμογισ πολιτικϊν με ευρωπαϊκι διάςταςθ, προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ, αποτελεί θ κοινωνικι ζνταξθ και θ ιςότιμθ μεταχείριςθ 
των γυναικϊν που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ. Σε αυτόν τον άξονα  
προτεραιότθτασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν κατθγορία των γυναικϊν που 
υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ όχι μόνο βάςει του φφλου αλλά και βάςθ τθσ 
ευαλωτότθτασ και τθσ διακινδφνευςθσ ςτο πλαίςιο μίασ ειδικισ κατάςταςθσ που 
βιϊνουν. Μία τζτοια ομάδα αποτελοφν οι κρατοφμενεσ και οι αποφυλακιςμζνεσ 
γυναίκεσ. Στθ ςυνζχεια, υποβλικθκε ερευνθτικι πρόταςθ με κζμα «Παρεμβάςεισ 
για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι 
και επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των κρατουμζνων και 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν» από το αρμόδιο για κζματα επανζνταξθσ  ΝΡΙΔ 
ΕΡΑΝΟΔΟΣ προσ το Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ, το οποίο ενζκρινε τθν 
υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ και τθ χρθματοδότθςι τθσ. 

Και οι τρεισ φορείσ ο κακζνασ από τθν πλευρά του και τθν αρμοδιότθτά του, 
με τθν αγαςτι ςυνεργαςία τουσ, ςυνζδραμαν ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου, το 
οποίο εκτόσ από τα πλοφςια ερευνθτικά πορίςματα περιλαμβάνει και τισ αξιόλογεσ 
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ςυμβολζσ τθσ κοινωνιολόγου Μάρκασ Λεμπζςθ με κζμα: «Κρατοφμενεσ και 
Αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα»,  τθσ νομικοφ Μυρτϊσ Χατηινα με κζμα: 
«Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ για τθν Κρατοφμενθ και Αποφυλακιςμζνθ Γυναίκα» και τθσ 
ψυχολόγου Ζλλθσ Ανίτςθ με κζμα: «Μεκοδολογικά ηθτιματα τθσ ζρευνασ». 
Θερμζσ ευχαριςτίεσ ςτισ εκπροςϊπουσ των παραπάνω φορζων που υποςτιριξαν το 
ζργο και ιδιαίτερα ςτισ Φωτεινι Κοφβελα, Γενικι Γραμματζα Ιςότθτασ των Φφλων, 
Ειρινθ Αγακοποφλου, Ρρόεδρο του ΚΕΘΙ και Χριςτίνα Ηαραφωνίτου, Ρρόεδρο του 
ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ. Στθν κοινι αυτι προςπάκεια ςυνζβαλαν με ψυχι και πνεφμα τα 
ςτελζχθ των παραπάνω φορζων Αγγελικι Ραπάηογλου, Κοινωνιολόγοσ, MSc, 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αντιμετϊπιςθσ Ρολλαπλϊν 
Διακρίςεων τθσ ΓΓΙΦ, θ Μαρία Τϊρου, Νομικόσ, Απόφοιτοσ ΕΣΔΔΑ, ειςθγιτρια 
Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αντιμετϊπιςθσ Ρολλαπλϊν Διακρίςεων τθσ 
ΓΓΙΦ και τθν ψυχολόγο, ςφμβουλο του ΚΕΘΙ  Ειρινθ Μάρθ. Ρολλζσ ευχαριςτίεσ ςτα 
ςτελζχθ τθσ Γενικισ  Δ/νςθσ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κουσ Ι. Σταλίκα και Ι. 
Λαμπράκθ, ςτουσ Δ/ντζσ και τα ςτελζχθ των ΚΚράτθςθσ κουσ Χ. Γιαννακόπουλο, Γ. 
Μακρι, Γ. Ραπαδόπουλο, Μ. Διβριϊτου, Μ. Ρουλίου, Α. Μουτάφθ, Θ. Ηαγοράκθ, Α. 
Γεωργιουδάκθ, Θ. ουςςάκθ και  Ο. Αλοςκόφθ, τθν εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Διαβατϊν 
Μ.  Γκρίηου, τον εκπρόςωπο του Δικτφου Κρατουμζνων και Αποφυλακιςμζνων 
Γυναικϊν Κ. Ρυρουνάκθ που βοικθςαν ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ. Τισ 
κερμότερεσ ευχαριςτίεσ ςτισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ και αποφυλακιςμζνεσ που 
εμπιςτεφκθκαν τισ ιςτορίεσ τουσ με ατόφια αυκεντικότθτα και περιςςι γνθςιότθτα.  
Οδθγόσ αυτόσ ο οποίοσ αποτελεί μία πρϊτθ προςπάκεια ζμφυλθσ προςζγγιςθσ τθσ 
ςωφρονιςτικισ πραγματικότθτασ και τθσ μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ.  Στθν φλθ 
αυτοφ του Οδθγοφ ςκιαγραφείται το ηιτθμα τθσ γυναικείασ εγκλθματικότθτασ, 
παρουςιάηονται οι ερμθνευτικζσ του προςεγγίςεισ, καταγράφεται θ ςωφρονιςτικι 
πραγματικότθτα ςτθν Ελλάδα, δίνεται το ειδικότερο κεςμικό πλαίςιο για τθν 
κρατοφμενθ γυναίκα, αναλφονται τα δεινά του εγκλειςμοφ για τθ γυναίκα 
κρατοφμενθ.  Επιπλζον παρουςιάηεται θ ζρευνα με κζμα «Παρεμβάςεισ για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και 
επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των κρατουμζνων και 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν», θ μεκοδολογία και τα ςυμπεράςματά τθσ. Επίςθσ  ο 
Οδθγόσ περιζχει  προτάςεισ πολιτικισ και καλζσ πρακτικζσ από παραδείγματα του 
εξωτερικοφ. Τζλοσ, ο Οδθγόσ κζλοντασ να ςυμβάλει ςτθν προςπάκεια ενίςχυςθσ  
υποςτιριξθσ των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν περιλαμβάνει 
παράρτθμα με φορείσ ςτουσ οποίουσ μποροφν οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ και 
αποφυλακιςμζνεσ να απευκυνκοφν.  

Ο Οδθγόσ αποτελεί μία μόνον πλευρά τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ  των 
φορζων  θ οποία ςυμπυκνϊνεται χαρακτθριςτικά ςτο εμβλθματικό «Είςαι 
κρατοφμενθ ι αποφυλακιςμζνθ; ΕΧΕΙΣ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ: ΜΡΟΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ» και 
περιλαμβάνει θμερίδεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τα κζματα τθσ ζμφυλθσ 
διάςταςθσ του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ μεταςωφρονιςτικισ αρωγισ, τθν 
ζκδοςθ  «Οδθγοφ δικαιωμάτων κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν», 
κακϊσ και φυλλαδίων ενθμζρωςθσ.  

                                                                     
Ακινα, Οκτϊβριοσ 2018  

Φ. Μθλιϊνθ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

1.Γυναικεία εγκλθματικότθτα 
 

Υπάρχει ςαφισ ποςοτικι διαφοροποίθςθ μεταξφ εγκλθμάτων ανδρϊν και 
γυναικϊν. Μάλιςτα οι Gottfredson και Hirschi αναφζρουν ότι υπάρχει μια «μείηων, 
επίμονθ ςυςχζτιςθ» μεταξφ φφλου και εγκλιματοσ.1 Από τα ερευνθτικά δεδομζνα 
αλλά και τθ ςχετικι επιςτθμονικι βιβλιογραφία προκφπτει ότι θ ζκταςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ των γυναικϊν ςε διεκνζσ επίπεδο είναι γενικά χαμθλι και πολφ 
χαμθλότερθ ςυγκριτικά με εκείνθ των ανδρϊν.2 Θ πραγματικότθτα που 
αποτυπϊνεται από τισ εγκλθματολογικζσ ςτατιςτικζσ καταδεικνφει τθν 
περιοριςμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν εγκλθματικότθτα ςε παγκόςμια 
κλίμακα (τθσ τάξεωσ 1 προσ 7 δθλ μόνο το 15% και λιγότερο, των εγκλθμάτων 
τελοφνται από γυναίκεσ).3 Είναι ενδιαφζρον ότι θ μικρότερθ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ςτθν εγκλθματικότθτα διατθρείται ςχετικά ςτακερι και ςε χαμθλά 
επίπεδα παρά τισ όποιεσ κοινωνικο-οικονομικζσ αλλαγζσ και τθν αποτφπωςθ 
κάποιασ αφξθςθσ τθσ εμπλοκισ τουσ ςτο Σφςτθμα τθσ Ροινικισ Δικαιοςφνθσ.4 Στθν 
Ελλάδα, από τα ερευνθτικά δεδομζνα (κυρίωσ ζρευνεσ αυτοομολογοφμενθσ 
εγκλθματικότθτασ) επιβεβαιϊνεται θ υπόκεςθ ότι θ εγκλθματικότθτα είναι, άλλοτε 
λιγότερο άλλοτε περιςςότερο ανδρικό «προνόμιο». Ανάλογα ςυμπεράςματα 
προκφπτουν και από τα Στατιςτικά τθσ Αςτυνομίασ όπου ο αρικμόσ των 
διαπραχκζντων από γυναίκεσ αδικθμάτων είναι πολφ μικρότεροσ των ανδρϊν5 αλλά 
και από τα Στατιςτικά των Δικαςτθρίων, όπου ο αρικμόσ των γυναικϊν είναι ακόμθ 
μικρότεροσ αποδιδόμενοσ ςτο φιλτράριςμα των διαφόρων ςταδίων του μθχανιςμοφ 
τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ.6 

Από το 1926 ζωσ το 2006, περίοδοσ για τθν οποία υπάρχουν επίςθμα 
δθμοςιευμζνα ςτοιχεία για τουσ καταδικαςκζντεσ ςτθν Ελλάδα, ςε κάκε 100 
καταδικαςμζνουσ θ αναλογία ανδρϊν – γυναικϊν κυμαίνεται μεταξφ 4,9% το 1926 
και 12,3% το 2005.7 

Από τα ερευνθτικά δεδομζνα αλλά και από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία εκτόσ από 
τθν ποςοτικι διαφοροποίθςθ μεταξφ τθσ ανδρικισ και γυναικείασ εγκλθματικότθτασ 
αποτυπϊνεται και μια ποιοτικι διαφοροποίθςθ με τισ γυναίκεσ να φαίνεται ότι 
                                                             
1
 Ππωσ αναφζρεται ςε Vold, G.B., Bernard, T. J., &Snipes, J. B. (1998). Theoretical Criminology, 4

th
 ed., Oxford/New York: Oxford 

University Press. Επίςθσ, βλ. ςχετ. Σπινζλλθ, Κ. Δ. (2014). Εγκλθματολογία. φγχρονεσ και παλαιότερεσ κατευκφνςεισ, 3
θ
εκδ., 

Ακινα: εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 108. 
2
 Βλ. Ηαραφωνίτου, Χ. (2004). Εμπειρικι Εγκλθματολογία, Ακινα: εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 84. Θανοποφλου, Μ., Φρονίμου, 

Ε., & Τςιλιμιγκάκθ, Β. (1997). Αποφυλακιηόμενεσ Γυναίκεσ: Σο δικαίωμα ςτθν επαγγελματικι επανζνταξθ, Ακινα: εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, ς. 3. Γιωτοποφλου-Μαραγκοποφλου, Α. (1991). Οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ Γυναικείασ Εγκλθματικότθτασ. «Μια απόπειρα 
εξιγθςισ τουσ». Στο  Αφιζρωμα ςτθ μνιμθ του Ηλία Δαςκαλάκθ, Ακινα: ΡΑΣΡΕ, ς. 8. 
3
 Βλ. Σπινζλλθ, Κ. (2014). Εγκλθματολογία, φγχρονεσ και παλαιότερεσ κατευκφνςεισ, 3

θ
 εκδ., Ακινα: Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 

109. Morvan, P. (2013). Manuel Criminologie, Paris: Lexis Nexis, ς. 109. 
4
Βλ. Σπινζλλθ, Κ., ό.π., ς. 108. 

5
 Ρρβλ. Οι ςτατιςτικζσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται με επιφυλακτικότθτα διότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αδικθμάτων, ο 

αποκαλοφμενοσ «ςκοτεινόσ αρικμόσ» (dark figure), δεν αναφζρεται ςτισ αρχζσ και κατά ςυνζπεια δεν καταγράφεται ςτα 
επίςθμα ςτοιχεία. Επίςθσ, κατά καιροφσ θ υποεκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτισ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ των φορζων του 
ςυςτιματοσ τθσ Ροινικισ Δικαιοςφνθσ ζχει αποδοκεί ςε κάποιου είδουσ «ιπποτιςμό», τον οποίο πικανόν επιδεικνφουν οι 
φορείσ άςκθςθσ τυπικοφ κοινωνικοφ ελζγχου απζναντι ςτισ γυναίκεσ. Βλ. Μθλιϊνθ, Φ. (2009). Γυναίκα και Φυλακι. Στον Ν. 
Κουράκθ (επιμ.). Ζμφυλθ Εγκλθματικότθτα. Ποινικι και Εγκλθματολογικι Προςζγγιςθ του Φφλου, Ακινα-Κομοτθνι: εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, ς. 578. 
6
 Βλ. Θανοποφλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τςιλιμιγκάκθ, Β., ό.π., ς. 34· Νόβα-Καλτςοφνθ, Χ. (1989). Θ εγκλθματικι 

δραςτθριότθτα τθσ γυναίκασ. Ελλθνικι Επικεϊρθςθ Εγκλθματολογίασ, τ. 3-4, Ιοφνιοσ-Δεκζμβριοσ, ς. 171. Ιδιαίτερα για τθ 
ςχζςθ τθσ γυναίκασ με το ςφςτθμα απονομισ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ βλ. κυρίωσ Feinman, C. (1987). Women in the criminal 
justice system, 2

nd
 ed., New York: Praeger.  Flowers, R. B. (1987). Women and Criminality, New York: Greenwood. 

7
Βλ. ςχετ. Σπινζλλθ, Κ., ό.π., ς. 109. 
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διαπράττουν λιγότερα βίαια εγκλιματα ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ ενϊ είναι 
ςυνικωσ κφματα εγκλθμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ. Στισ περιπτϊςεισ 
ενδοοικογενειακισ βίασ διαγράφεται μια αμφίδρομθ ςχζςθ και μάλιςτα τα 
ερευνθτικά δεδομζνα καταδεικνφουν αυτι τθ ςχζςθ ανάγοντασ τθν 
ενδοοικογενειακι βία ςε κφρια αιτία των ςυηυγοκτονιϊν.8 

Είναι γεγονόσ ότι θ βία δεν είναι το ςτοιχείο εκείνο που κυριαρχεί ςτθ 
γυναίκα που εγκλθματεί. Στθν Ελλάδα, τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άνδρεσ 
διαπράττουν περιςςότερο παραβάςεισ ειδικϊν ποινικϊν νόμων (όπωσ π.χ. 
Ραραβάςεισ του Νόμου περί Ναρκωτικϊν)9, ακολουκοφν μθ βίαιεσ ςυμπεριφορζσ.  

Επίςθσ, οι γυναίκεσ φαίνεται να διαπράττουν κυρίωσ εγκλιματα κατά τθσ 
περιουςίασ, απάτεσ και πλαςτογραφίεσ ενϊ ςπανιότερα διαπράττουν εγκλιματα 
κατά τθσ ηωισ αλλά ακόμα και όταν διαπράττουν εγκλιματα κατά τθσ ηωισ, αυτά 
ζχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά.10 

Ράντωσ, παρά το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ του ςιμερα τελοφν πλζον 
εγκλιματα που ςυναρτϊνται με το νζο ιςότιμο ρόλο τουσ ςτθν κοινωνία, 
εξακολουκοφν να διαπράττουν παραδοςιακά και κάποια εγκλιματα που 
περιςτρζφονται γφρω από τθ μθτρότθτα και τθ γενετιςια ηωι.11 

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι όταν θ γυναίκα εγκλθματεί δεν 
επικεντρϊνεται μόνο ςε μια εγκλθματικι δραςτθριότθτα λιγότερο βίαιθ, αλλά και 
λιγότερο οργανωμζνθ από εκείνθ των ανδρϊν αλλά και όταν καταπιάνεται με αυτι 
τείνει να δζχεται τα λιγότερα κζρδθ από ό,τι ζνασ άνδρασ.12 

Διάφορα ερμθνευτικά ςχιματα ζχουν επιςτρατευκεί  κατά καιροφσ 
προκειμζνου να απαντθκεί το ερϊτθμα τθσ χαμθλισ εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν 
ςτθν εγκλθματικότθτα. Τα ςχιματα αυτά προζρχονται τόςο από τθν παραδοςιακι 
εγκλθματολογία με τισ βιολογικζσ κυρίωσ προςεγγίςεισ, όςο και από τθ ςφγχρονθ 
(κοινωνιολογικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ) και τθ φεμινιςτικι εγκλθματολογία13 με 
τθν εξζλιξθ των ςχετικϊν αναλφςεων να καταδεικνφει αφενόσ τθν αλλαγι τθσ 
οπτικισ αφετζρου του οπτικοφ πεδίου με τθ μεταβλθτι «φφλο» να αποτελεί πλζον 
ςθμαντικι παράμετρο ςτθν εγκλθματολογικι ανάλυςθ με τον P. Morvan να 
υπογραμμίηει ότι θ μεταβλθτι «φφλο» και θ ζλλειψθ ιςότθτασ αποτελοφν ιςχυροφσ 
παράγοντεσ διαφοροποίθςθσ τθσ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ ανδρϊν-γυναικϊν 
αλλά δεν πρζπει να γίνεται και αναγωγι των πάντων ςε αυτά τα ςτοιχεία.14 

Τα τελευταία, βζβαια, χρόνια καταγράφεται και ςτθν Ελλάδα μία αφξθςθ τθσ 
γυναικείασ εγκλθματικότθτασ, αφξθςθ θ οποία αποδίδεται αφενόσ ςτθ μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι τθσ γυναίκασ ςτο «κοινωνικό γίγνεςκαι», αφετζρου ςτθν αλλαγι τθσ 

                                                             
8
 Βλ. Θανοποφλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τςιλιμιγκάκθ, Β., ό.π., ς. 35.Επίςθσ από τα ςυμπεράςματα ςχετικι μελζτθσ του 

ΚΕΘΙπου επιχείρθςε να διερευνιςει το ζγκλθμα τθσ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ με δράςτεσ γυναίκεσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
ενδο-οικογενειακισ βίασ, φαίνεται να επιβεβαιϊνεται θ υπόκεςθ τθσ μετατροπισ του κφματοσ ςε δράςτθ, κυρίωσ ςτισ 
περιπτϊςεισ των γυναικϊν που βιϊνουν κακοποίθςθ από το ςφηυγο/ςφντροφό τουσ με τθ ηιλεια να αποτελεί τθν πιο ςυχνι 
«δικαιολογία» για τθ χριςθ βίασ από το ςφηυγο/ςφντροφο. Αξιοςθμείωτθ είναι, επίςθσ, θ προςπάκεια οριςμζνων γυναικϊν 
να δικαιολογιςουν τθν ψυχολογικι ι/και ςωματικι βία του ςυηφγου τουσ. Βλ. Καρφδθσ, Β.Χ, & Αρτινοποφλου, Β. (επιςτ. 
υπεφκ) (2005). Γυναίκεσ και Ανκρωποκτονία: Ζρευνα ςτισ Γυναικείεσ Φυλακζσ Κορυδαλλοφ, Ακινα: Κζντρο Ερευνϊν για 
κζματα ιςότθτασ, ς. 78. 
9
 Βλ. ςχετ. Σπινζλλθ, Κ., ό. π., ς. 110. 

10
 Στισ ανκρωποκτονίεσ κφματα των γυναικϊν δραςτϊν είναι άτομα του ςυγγενικοφ περιβάλλοντοσ βλ. ςχετ. Μθλιϊνθ, Φ., ό.π.  

11
 Βλ. Σπινζλλθ, Κ., ό. π.. ς. 110. 

12
Βλ. ςχετ. Morvan, P. (2013). Manuel Criminologie, Paris: LexisNexis, ς. 187. 

13
 Βλ. αναλυτικά ςε Αποςπόρθ, Ε. (2009). Εγκλθματολογικι προςζγγιςθ του φφλλου». Σε Ν. Κουράκθ (επιμ.), Ζμφυλθ 

Εγκλθματικότθτα. Ποινικι και Εγκλθματολογικι Προςζγγιςθ του Φφλου, Ακινα-Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ςς. 40-52. 
Σπινζλλθ, Κ., ό. π.,  ςς. 111-112. Χάιδου, Α. (1996). Θετικιςτικι Εγκλθματολογία: αιτιολογικζσ προςεγγίςεισ του εγκλθματικοφ 
φαινομζνου, Ακινα: Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 265-267.   
14

Βλ. Morvan, P., ό. π., ς. 298. 
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εςτίαςθσ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ, το οποίο ακολουκϊντασ τισ επιταγζσ των 
ςφγχρονων τάςεων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν μετά από τισ πιζςεισ του 
φεμινιςτικοφ κινιματοσ, ςτράφθκε ςτθ μελζτθ του εγκλθματικοφ φαινομζνου υπό 
τθν οπτικι του φφλου με τισ μεταβλθτζσ, όπωσ ταυτότθτα και εικόνα, να ειςάγονται 
ςτισ ςχετικζσ αναλφςεισ μζςα ς’ ζναν κόςμο μζςα από τον κακρζφτθ, ςφμφωνα με 
τα λεγόμενα τθσ F. Heidensohn.15 Σφμφωνα με αυτι τθν εξζλιξθ θ επιςτθμονικι 
κοινότθτα οδθγικθκε ςτθν αναδιατφπωςθ των ερωτθμάτων γφρω από τον άξονα 
«φφλο» κυρίωσ ςτθ βάςθ του γιατί οι άνδρεσ εγκλθματοφν περιςςότερο (και όχι 
γιατί εγκλθματοφν λιγότερο οι γυναίκεσ), ποια θ εννοιολογικι διαφοροποίθςθ 
κθλυκότθτασ – αρρενωπότθτασ και ποια θ επίδραςθ του ανδριςμοφ ςτθν 
εγκλθματικότθτα16. Θ ανάλυςθ μάλιςτα κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτο φφλο ωσ 
ςθμαντικό παράγοντα οργάνωςθσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, ςτθν αναγνϊριςθ του 
κρίςιμου ρόλου των εξουςιαςτικϊν ςχζςεων και του περιβάλλοντοσ που 
δθμιουργοφν και βζβαια ςτθ ςθμαςία όλων αυτϊν των παραγόντων ςτθν 
εγκλθματολογικι ςκζψθ και ζρευνα.  

Θ φεμινιςτικι ςκζψθ άςκθςε ςθμαντικι επιρροι ςτθν εγκλθματολογία τόςο 
ςε επίπεδο προςζγγιςθσ του φαινομζνου ειςάγοντασ τον παράγοντα «φφλο» ςτθν 
εν γζνει εγκλθματολογικι ςκζψθ17 και ςτθν ανάδειξθ ςθμαντικϊν πτυχϊν του όπωσ 
είναι θ ςυςχζτιςθ τθσ γυναικείασ εγκλθματικότθτασ με παράγοντεσ όπωσ είναι ο 
νόμοσ, θ δικαιοςφνθ, θ τιμωρία αλλά και θ αποδόμθςθ μυκευμάτων που είχαν να 
κάνουν με τθν ταφτιςθ του φαινομζνου «γυναίκα –εγκλθματίασ» με τθν ψυχικι 
διαταραχι (νόςο).  

 
 

 
2.Σωφρονιςτικι πραγματικότθτα για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ ςτα Καταςτιματα 
Κράτθςθσ τθσ χϊρασ μασ. 
 
Οι γυναίκεσ αποτελοφν ςτακερά μια μικρι μειονότθτα ςτο ςωφρονιςτικό 
ςφςτθμα18, μια ιδιαίτερα ευάλωτθ κατθγορία κρατουμζνων. Σφμφωνα με τα 
ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τθν 01.01.2018 ςε ςφνολο 10.011 κρατουμζνων ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ τθσ 
χϊρασ, οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ (female prisoners) ιταν 551, μόλισ το 5,5% του 
ςυνόλου των κρατουμζνων όπωσ προκφπτει από τον παρακάτω πίνακα ο οποίοσ 
παρουςιάηει τθν αναλογία κρατουμζνων ανδρϊν και γυναικϊν τα τελευταία ζτθ  
όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (βλ. Ρίνακασ 53). 
 
 

                                                             
15

Βλ. Heidensohn, F. (2002). Gender and Crime. Σε M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner(ed.), The Oxford Handbook of Criminology, 
3rd ed, Oxford University Press. Heidensohn, F. (1985). Women and Crime, London: Macmillan Education L.T.D.  
16

 Βλ. Μθλιϊνθ, Φ. (2009). Γυναίκα και Φυλακι. Στον Ν. Κουράκθ (επιμ.). Ζμφυλθ Εγκλθματικότθτα. Ποινικι και 
Εγκλθματολογικι Προςζγγιςθ του Φφλου, Ακινα-Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ς. 581. 
17

 Ζτςι αναδείχκθκαν διαςτάςεισ όπωσ θ ςχζςθ τθσ εγκλθματικότθτασ των γυναικϊν με παραδοςιακοφσ γυναικείουσ ρόλουσ 
και ςυνικειεσ βλ. αναλυτικά ζρευνα Μ. Κρανιδιϊτθ γιατισ κλοπζσ ςτακαταςτιματα. Κρανιδιϊτθ, Μ. (1995). Θ κλοπι ςε 
καταςτιματα. Το φαινόμενο και ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ. Ποινικά Χρονικά, τευχ. 45, Ακινα- Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα. 
Βλ. Ριτςελά, Α. (2010). Tο ςωφρονιςτικό ςφςτθμα γυναικϊν – Αποτελζςματα μιασ διεκνοφσ ζρευνασ. Στο Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν – Τμιμα Νομικισ – Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο Δικονομικϊν Μελετϊν (επιμ.), Σιμθτικόσ  
Σόμοσ Κωνςταντίνου Δ. Κεραμζωσ, ς. 1173 επ. 
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Ρίνακασ 53. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  κατά τθν 1θ 
ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ εκάςτου ζτουσ   (2010-2018) 

 1/1/2010 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2017 1/1/2018 

αρικμόσ 
κρατουμζνων 

11364 12349 12479 9560 10011 

Αρικμόσ 
ανδρϊν 

10810 11772 11917 9033 9460 

αρικμόσ 
γυναικϊν 

554 577 562 527 551 

πθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
ςε www.ministryofjustice.gr 

 
Ανάλογθ είναι θ ςυμμετοχι των κρατοφμενων γυναικϊν ςτον ςυνολικό 

αρικμό των προςωρινά κρατουμζνων. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ οι γυναίκεσ 
προςωρινά κρατοφμενεσ αποτελοφν ζνα κλάςμα τθσ αντίςτοιχθσ ςυμμετοχισ των 
ανδρϊν. Το ςωφρονιςτικό ςφςτθμα απαςχολείται ςχεδόν αποκλειςτικά με άνδρεσ. 
Οι γυναίκεσ αποτελοφν ςτακερά μια μικρι μειονότθτα ςτο ςωφρονιςτικό 
ςφςτθμα19, μια ιδιαίτερα ευάλωτθ κατθγορία κρατουμζνων.  
 
Θ χϊρα μασ διακζτει δφο αυτοτελι κλειςτά (με μζτρα αςφαλείασ και ελζγχου) 
καταςτιματα κράτθςθσ γυναικϊν, όπου και παραμζνει θ ςυντριπτικι πλειονότθτα 
των γυναικϊν κρατουμζνων. Οι περιςςότερεσ γυναίκεσ βρίςκονται ζγκλειςτεσ ςτο 
αυτοτελζσ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν ςτον Ελεϊνα Θθβϊν (Κατάςτθμα 
Κράτθςθσ Τφπου Β’), 356 γυναίκεσ εκ των οποίων 8 ανιλικεσ (ςφμφωνα με τα 
ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ τθν 1θ Iουλίου 2018), κυρίωσ 
καταδικαςκείςεσ. Στο αυτοτελζσ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Κορυδαλλοφ τθν 
ίδια χρονικι περίοδο κρατοφνταν ςυνολικά 167 γυναίκεσ εκ των οποίων 2 ανιλικεσ 
(ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ τθν 1θ Ιουλίου 2018), 
κυρίωσ υπόδικεσ. Επίςθσ, ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν Τμιματα γυναικϊν ςτα 
Καταςτιματα Κράτθςθσ Ανδρϊν που βρίςκονται ςτα Διαβατά Θεςςαλονίκθσ και τθ 
Νεάπολθ Λαςικίου.  

Θ ηωι ςτθ φυλακι χαρακτθρίηεται κυρίωσ από πακθτικότθτα και αδιαφορία 
των κρατουμζνων γυναικϊν, θ οποία δφναται να ερμθνευκεί με βάςθ τα ςτοιχεία 
που αναφζρουν μεγαλφτερθ διάρκεια του μζςου όρου κράτθςθσ των γυναικϊν 
κρατουμζνων και του ιδρυματιςμοφ τον οποίο ςυνεπάγεται αυτι. Επίςθσ, θ εργαςία 
ςτθ φυλακι δεν αφορά όλεσ τισ κρατοφμενεσ.20 

Θ πλειονότθτα των κρατουμζνων γυναικϊν τόςο ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ 
τθσ Θιβασ όςο και ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ του Κορυδαλλοφ απαςχολείται  κυρίωσ 
ςε δευτερεφουςεσ ι βοθκθτικζσ εργαςίεσ (μαγειρεία, κακαριςμόσ των χϊρων, ςε 
εργαςίεσ γραφείου, ςτο φαρμακείο κ.λ.π.). Θ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςε άλλεσ 
παραγωγικζσ τεχνικζσ εργαςίεσ γίνεται ςτο εργαςτιριο ραπτικισ, όπου 
απαςχολοφνται 4 από τισ εργαηόμενεσ πεπειραμζνεσ και 2 μακθτευόμενεσ21 και ςτο 

                                                             
19

 Βλ. Ριτςελά, Α. (2010). Tο ςωφρονιςτικό ςφςτθμα γυναικϊν – Αποτελζςματα μιασ διεκνοφσ ζρευνασ. Στο Εκνικό και 
Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν – Τμιμα Νομικισ – Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο Δικονομικϊν Μελετϊν (επιμ.), Σιμθτικόσ 
Σόμοσ Κωνςταντίνου Δ. Κεραμζωσ, ς. 1173 επ. 
20

 Στο ίδιο, ς. 609. 
21

Το εργαςτιριο υποςτθρίηεται από το Δίκτυο Στιριξθσ Φυλακιςμζνων και Αποφυλακιςμζνων Γυναικϊν και όταν γίνει 
παραγωγικό, ο ευεργετικόσ υπολογιςμόσ θμερομιςκίων από 1 θμζρα εργαςίασ που αντιςτοιχεί με τθ μείωςθ 1 θμζρασ 

http://www.ministryofjustice.gr/
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εργαςτιριο ηωγραφικισ που λειτουργοφν μζςα ςτθ φυλακι (τζτοια δυνατότθτα 
υπάρχει ςίγουρα ςτο κλειςτό κατάςτθμα τθσ Θιβασ). Τα κίνθτρα των κρατουμζνων 
για να εργαςτοφν είναι θ γρθγορότερθ αποφυλάκιςθ, θ εκμάκθςθ κάποιασ τζχνθσ 
και, ςτο μζτρο του δυνατοφ, πιο ευχάριςτθ και δθμιουργικι παραμονι ςτθ φυλακι.  

Οι κρατοφμενεσ τον ελεφκερο χρόνο τουσ παρακολουκοφν τθλεόραςθ ι 
ακοφν ραδιόφωνο, τθλεφωνοφν, διαβάηουν, γραφοφν, ηωγραφίηουν ι δεν κάνουν 
απολφτωσ τίποτα. 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθ φυλακι είναι ζνα ακόμα μεγάλο ηθτοφμενο. 
Ραλαιότερεσ ζρευνεσ καταδεικνφουν ότι θ παρακολοφκθςθ προγραμμάτων 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ αφορά τθ μειονότθτα των κρατουμζνων, μόλισ το 9%.22. 
Θ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ των κρατουμζνων  γυναικϊν εξαντλείται κυρίωσ 
ςε καλλιτεχνικά μακιματα, όπωσ μακιματα ηωγραφικισ, μακιματα μουςικισ (τα 
«Μικρά μουςικά ςχιματα» λειτουργοφν μζςα ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν 
του Ελεϊνα Θιβασ εδϊ και ζξι (6) χρόνια), το εργαςτιρι χειροτεχνίασ 
«Επιςκεπτιριο – Λόγοσ και Φφαςμα» λειτουργεί ςτισ Γυναικείεσ Φυλακζσ αρχικά του 
Κορυδαλλοφ από το 2002, και αργότερα μετά τθ μεταφορά τουσ εκεί, ςτο 
Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελεϊνα Θθβϊν, ςυμπλθρϊνει 15 χρόνια ανελλιποφσ 
λειτουργίασ23 ι μακιματα περιςςότερου τεχνικοφ, πρακτικοφ χαρακτιρα όπωσ θ 
εκμάκθςθ χριςθσ Θ/Υ, πρόγραμμα Barista24 κ.α. Αυτό που αξίηει εδϊ να 
επιςθμάνουμε είναι το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα από αυτά τα προγράμματα 
(καλλιτεχνικά ι τεχνικά) διεξάγονται περιςταςιακά, ςτο πλαίςιο κάποιων 
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ι αποτελοφν πρωτοβουλία οργανϊςεων και 
πρωτοβουλιϊν πολιτϊν ι ςτθρίηονται από αυτοφσ και από εκελοντζσ. Επίςθσ, ςτο 
Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν ςτθ Θιβα λειτουργεί Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 
από το 2005 (αρχικά λειτοφργθςε ζωσ το 2007 ςτισ Γυναικείεσ Φυλακζσ του 
Κορυδαλλοφ και μετά μεταφζρκθκε ςτθ Θιβα) και πρόςφατα ιδρφκθκε και 
μονοκζςιο Δθμοτικό Σχολείο. Τζλοσ, πρόςβαςθ ςε αγροτικζσ φυλακζσ υφίςταται 
πλζον και για τισ (νεαρζσ και ενιλικεσ) γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Ζχουν δθμιουργθκεί 
τριάντα κζςεισ ςτο ΚΚ Ελεϊνα Θθβϊν (αγροτικό τμιμα). 

Τα ερευνθτικά δεδομζνα τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό δείχνουν 
τθ γενικότερθ απροκυμία των κρατουμζνων να δεςμευτοφν και να 
παρακολουκιςουν ςχολικά μακιματα ι προγράμματα επαγγελματικοφ και 
εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Ρου οφείλεται αυτό; Θα μποροφςε να αποδοκεί από τθ 
μία ςε λόγουσ υποκειμενικοφσ, όπωσ ο ιδρυματιςμόσ, θ εξάρτθςθ από ουςίεσ αλλά 
                                                                                                                                                                              
φυλακισ, κα αντιςτοιχεί με τθ μείωςθ 3 θμερϊν φυλακισ. Αυτό το κίνθτρο είναι πολφ δυνατό γιατί κινθτοποιεί τισ 
κρατοφμενεσ γυναίκεσ. Εάν υπολογιςτεί και το παιδαγωγικό όφελοσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ομάδεσ εργαςίασ, όπου 
μακαίνουν να εργάηονται, να προγραμματίηουν, να παράγουν και να χαίρονται, τα οφζλθ από τθ λειτουργία τουσ 
εργαςτθρίου είναι πολλαπλά. Βλ. περιςςότερα ςεhttps://eleonasnet.wordpress.com/ 
22

 Βλ. Θανοποφλου, Μ, Μοςχοβοφ, Β. (1998). Εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία αποφυλακιςμζνων και ανιλικων 
παραβατϊν. Διερεφνθςθ μιασ βαςικισ διάςταςθσ των προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, Ακινα: ΓΓΛΕ, ς. 72. 
23

 Θ δράςθ ςε χϊρουσ εγκλειςμοφ από τθν ΑΣΙΣ – Κοινωνικι Οργάνωςθ Υποςτιριξθσ Νζων, ζχει ωσ ςτόχο να δθμιουργιςει 
ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, ζκφραςθσ και επικοινωνίασ, ϊςτε ο χρόνοσ του εγκλειςμοφ να μθν κυλά 
ςτθν απομόνωςθ και τθν αδράνεια. Ακόμα, θ ΑΣΙΣ επιχειρεί  να κτίςει μια ςτακερι και μόνιμθ γζφυρα ανάμεςα ςτον 
«περιοριςμό» και τθν ελευκερία, μζςα από τθν άρςθ των προκαταλιψεων και τθν υποςτιριξθ μετά τθν αποφυλάκιςθ. Στόχοσ 
του εργαςτθρίου, που πραγματοποιείται ςε εβδομαδιαία βάςθ, είναι να δίνεται θ ευκαιρία για δθμιουργικι ζκφραςθ ςε όςεσ 
κρατοφμενεσ το επικυμοφν, με ζμφαςθ τόςο ςτθν εκπαίδευςθ ςε τεχνικζσ εργαςίασ με φφαςμα, όςο και  ςτθν επικοινωνία με 
τισ κρατοφμενεσ, τθν υποςτιριξθ και τθν εμψφχωςι τουσ, με βαςικό εκφραςτι τθσ ιδεολογίασ και του τρόπου δουλειάσ τθ 
φράςθ «δεν μποροφμε να φζρουμε τα πάνω κάτω, αλλά μποροφμε να φζρουμε τα μζςα ζξω». Βλ. περιςςότερα ςε 
http://arsis.gr/ekthesi-kouklas-apo-kratoumenes-ton-fylakon-thivas/ 
24

 Το πρόγραμμα υποςτθρίηεται από το Δίκτυο Στιριξθσ Φυλακιςμζνων και Αποφυλακιςμζνων Γυναικϊν. Συμμετζχουν 12 
κρατοφμενεσ για εκπαίδευςθ και επιλζχτθκαν γυναίκεσ που ςφντομα πρόκειται να αποφυλακιςτοφν. Το πρόγραμμα απαιτεί 
30 ϊρεσ. Στο τζλοσ των μακθμάτων και μετά τισ γραπτζσ εξετάςεισ κα χορθγείται ςτισ μακιτριεσ certificate Barista. Με αυτό 
το πτυχίο κα μπορζςουν να εργαςτοφν μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ. Βλ. περιςςότερα ςε  https://eleonasnet.wordpress.com/ 

https://eleonasnet.wordpress.com/
http://arsis.gr/ekthesi-kouklas-apo-kratoumenes-ton-fylakon-thivas/
https://eleonasnet.wordpress.com/
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από τθν άλλθ και ςε λόγουσ αντικειμενικοφσ, που ζχουν να κάνουν με τον 
αποςπαςματικό χαρακτιρα των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που οργανϊνονται ςτον 
χϊρο των φυλακϊν αλλά και με το γεγονόσ ότι τα μακιματα δεν ανταποκρίνονται 
πάντα ςτισ ανάγκεσ των κρατουμζνων25. 

 
3. Εγκλειςμόσ και γυναίκα 
 

Ο επίςθμοσ κοινωνικόσ ζλεγχοσ του εγκλιματοσ ολοκλθρϊνεται ςτθν πλζον 
απόλυτθ μορφι του, με τθν ζκτιςθ τθσ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ποινισ ςτο 
περιβάλλον τθσ φυλακισ.26Θ φυλακι ωσ ςυμπυκνωμζνθ ζκφραςθ τθσ καταςτολισ 
ζχει απόλυτα εξιςωκεί με τθν ίδια τθν ζννοια τθσ ποινισ και παραμζνει κραταιά 
μονοπωλϊντασ τθ ςθμαςία κάκε άλλθσ μορφισ ποινικισ μεταχείριςθσ. Ρρόκειται 
για ζναν «ολοκλθρωτικό», κατά Goffman27, κεςμό, αποκομμζνο από τθν κοινότθτα, 
που θ φπαρξι του ςτθρίηεται ςτον απόλυτο ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ των 
εγκλείςτων. Αποτελεί μια μορφι ζντονθσ αντίδραςθσ ςτο ζγκλθμα και πρόκειται για 
τθ μεταχείριςθ του εγκλθματία ςε κλειςτό περιβάλλον28. 

Είναι ο μόνοσ ίςωσ κεςμόσ που, ενϊ από τθν επόμενθ τθσ γζννθςισ του 
δζχεται τα πυρά τόςο ζντονων κριτικϊν, ζχει καταφζρει να παραμείνει, εδϊ και δφο 
αιϊνεσ, «μακάρια αναλλοίωτοσ» μζςα ςτθν πακολογία του.29 

Ο εγκλειςμόσ αποτελεί ζναν μθχανιςμό κοινωνικοφ αποκλειςμοφ που 
ςυνεπάγεται τθν απομάκρυνςθ των κρατουμζνων από το ευρφτερο κοινωνικό 
περιβάλλον για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, με τον ςυμβολικό κάνατο ωσ επιλογι 
του φυλακιςμζνου ωσ απεγνωςμζνθ μορφι άμυνασ, αυτοπροςταςίασ απζναντι ς’ 
ζνα περιβάλλον που βιϊνεται ςαν ζνα επικίνδυνο και επϊδυνο τραφμα30. 
Ειδικότερα, όμωσ, για τθ γυναίκα ο εγκλειςμόσ ςυνεπάγεται τον ςτιγματιςμό τθσ εισ 
διπλοφν (λόγω φυλάκιςθσ και λόγω φφλου), ο οποίοσ αυξάνει τθν πικανότθτα για 
τθν περικωριοποίθςι τθσ μετά τθν αποφυλάκιςθ τθσ ενϊ θ μεταβολι των 
κοινωνικο-οικονομικϊν ςυνκθκϊν επαυξάνει τον παραπάνω κίνδυνο31. Επίςθσ, ο 
εγκλειςμόσ διακόπτει βίαια τον οικογενειακό κφκλο ηωισ τθσ γυναίκασ, γεγονόσ το 
οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό μιασ και θ γυναίκα ςυναρτά τθ ηωι τθσ ςτενά με 
τθν οικογζνεια.  

Θ προβλθματικι ςχζςθ τθσ γυναίκασ με τθ φυλακι περιςτρζφεται κυρίωσ 
γφρω από τα παρακάτω ερωτιματα: α) τα ςωφρονιςτικά καταςτιματα για τισ 
γυναίκεσ πρζπει να ζχουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, β) οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ 
επειδι είναι αρικμθτικά λιγότερεσ ζχουν τθ κζςθ που τουσ αναλογεί ςτο 
ςωφρονιςτικό ςφςτθμα και γ) οι γυναίκεσ αντιδροφν διαφορετικά ςτα δεινά του 
εγκλειςμοφ, με τον πόνο τθσ φυλάκιςθσ να είναι μεγαλφτεροσ για τισ γυναίκεσ 
κρατοφμενεσ32. 

Δεν κα αναφερκοφμε ςε όλα τα παραπάνω ηθτιματα αυτό, όμωσ, που 
πρζπει να επιςθμανκεί και είναι ςθμαντικό ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ, 
είναι ότι ςχετικά με τον «πόνο» που προκαλεί ο εγκλειςμόσ και αν αυτόσ είναι 

                                                             
25

 Βλ. ςχετ. Θανοποφλου, Μ, Μοςχοβοφ, Β. (1998), ό.π., ςς. 165-168 & Μθλιϊνθ, Φ., ό.π. 611. 
26

 Βλ. Χάιδου, Α. (2002). Σο ςωφρονιςτικό ςφςτθμα ηθτιματα κεωρίασ και πρακτικισ, Ακινα: Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 47. 
27

Βλ. Goffman, E. (1961). Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Others Inmates, New York: Garden City. 
28

 Δαςκαλάκθσ, Θ. (1985).  Η Μεταχείριςθ του Εγκλθματία, Ακινα-Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ς. 40. 
29

 Βλ. Τςαλίκογλου, Φ. (1996). Μυκολογίεσ βίασ και καταςτολισ, Ακινα: εκδ. Ραπαηιςθ. ς. 155 
30

 Στο ίδιο. 
31

 Βλ. Μθλιϊνθ, Φ., ό.π. ς. 593. 
32

  Στο ίδιο. 
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μεγαλφτεροσ για τισ γυναίκεσ ζχει παρατθρθκεί ότι ο πόνοσ είναι κοινόσ και για τα 
δφο φφλα κρατουμζνων. Θ διαφορά που παρατθρείται είναι ότι οι γυναίκεσ ζχουν 
μεγαλφτερθ πικανότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ να μθ λάβουν ποιοτικι 
μόρφωςθ ι εργαςιακζσ ευκαιρίεσ ανάλογεσ με τουσ άνδρεσ ωσ ςφμπτωμα μιασ 
ευρφτερθσ πολιτικισ θ οποία κεωρεί τισ γυναίκεσ που εγκλθματοφν διπλά 
παρεκκλίνουςεσ που χριηουν επιπλζον πίεςθσ για να ςυμμορφωκοφν και να 
αναμορφωκοφν33. 

Με βάςθ τα παραπάνω προτείνεται μια ςωφρονιςτικι πολιτικι πιο φιλικι 
προσ τθσ γυναίκεσ κρατοφμενεσ και θ οποία κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα 
παρακάτω: α) τισ χαμθλζσ επιδόςεισ των γυναικϊν ςτθ ςυνολικι εγκλθματικότθτα, 
β) τισ διαφορζσ ποιοτικισ φφςεωσ των εγκλθμάτων που διαπράττουν οι γυναίκεσ, γ) 
τον ρόλο των γυναικϊν κυρίωσ ωσ βαςικϊν παροχζων φροντίδασ και ωσ εκ τοφτου 
το υψθλό κόςτοσ τθσ φυλάκιςθσ τουσ, δ) το ιςτορικό των ψυχιατρικϊν 
προβλθμάτων (κλονιςμζνθ ψυχικι υγεία) και προθγοφμενων κακοποιιςεϊν τουσ 
και ε) τον παράγοντα «Σταχτοποφτα» για ζναν μικρό αρικμό γυναικϊν34. 

 
4. Θεςμικό πλαίςιο και ελεγκτικοί μθχανιςμοί. 

 
Οι βαςικοί διεκνείσ κανόνεσ ςχετικά με τθν προςταςία των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων των κρατουμζνων οι οποίοι πρεςβεφουν, ςε κεωρθτικό επίπεδο 
τουλάχιςτον, ότι ο ςωφρονιςμόσ ςτοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ τουσ 
επανζνταξθσ, περιλαμβάνουν πλθκϊρα διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν νομοκετικϊν 
κειμζνων. Ενδεικτικά, οι «Ρρότυποι Ελάχιςτοι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για 
τθν μεταχείριςθ των κρατουμζνων» (the United Nations Standard Minimum Rules 
for the Treatment  of Prisoners, 1955), οι «Αρχζσ για τθν προςταςία όλων των 
προςϊπων υπό οποιαδιποτε μορφι κράτθςθσ ι φυλάκιςθσ» των Θνωμζνων Εκνϊν 
(the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention 
or Imprisonment, 1988), οι «Βαςικζσ Αρχζσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων» 
των Θνωμζνων Εκνϊν (the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 1990). 
Επίςθσ, οι «Ευρωπαϊκοί Κανόνεσ Κράτθςθσ» του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (The 
European Prison Rules, υιοκζτθςθ το 1987 και τροποποίθςθ το 2006)35, κακϊσ και θ 
«Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι 
Ταπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ» του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Convention 
for the Prevention of Torture and Inhumanor Degrading Treatment or Punishment, 
υιοκζτθςθ το 1987 και τροποποίθςθ το 2004), από τθν οποία προιλκε θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Ταπεινωτικισ 
Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ (CPT), που λειτουργεί ωσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ36. 

Θ ςυγκεκριμζνθ Επιτροπι είναι αρμόδια να επιςκζπτεται κάκε κράτοσ – 
μζλοσ όπου υπάρχουν άτομα υπό κράτθςθ από δθμόςιο φορζα.  Αποτελεί ζνα 
προλθπτικό μθχανιςμό κατά των βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ μεταχείριςθσ 
και παρακολουκεί τόςο τθν ενεργό ςυμπεριφορά των αρχϊν επιβολισ του νόμου, 
τθ ςυλλογι ιςχυριςμϊν περί βίασ και κατάχρθςθσ εξουςίασ εντόσ των 
ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων όςο και τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ κράτθςθσ,  

                                                             
33

 Στο ίδιο, ς. 595. 
34

 Βλ. περιςςότερα ςε Μθλιϊνθ, Φ., ό.π., ς. 595. 
35

 Council of Europe (2006), European Prison Rules. Ρθγι ςτο: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25 
36

Βλ. 9 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25
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επαλθκεφοντασ εάν τα κράτθ – μζλθ ςυμμορφϊνονται ι όχι με τα πρότυπα που θ 
ίδια ζχει κζςει37. 

Ειδικότερα για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το 
2008, με ψιφιςμά  του ςχετικά με τθν «ιδιαίτερθ κατάςταςθ των γυναικϊν ςτισ 
φυλακζσ και τον αντίκτυπο τθσ φυλάκιςθσ των γονζων ςτθν κοινωνικι και 
οικογενειακι ηωι», προτρζπει τα κράτθ - μζλθ να ενςωματϊςουν τθ διάςταςθ του 
φφλου ςτισ αντεγκλθματικζσ πολιτικζσ τουσ και να ςχεδιάςουν αντίςτοιχα 
ςωφρονιςτικά ςυςτιματα. Τα κράτθ- μζλθ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τθν 
ζμφυλθ διάςταςθ ςτθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τόςο ποςοτικϊν όςο και 
ποιοτικϊν ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ και τισ ανάγκεσ τουσ. Ρροβλζπεται, 
επίςθσ, θ δθμιουργία επιτροπισ ελζγχου και μελζτθσ ςε κάκε κράτοσ - μζλοσ αλλά 
και θ προϊκθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ ςε τοπικό αλλά και εκνικό επίπεδο38. 
Επιπρόςκετα, το 2009, το ευρωπαϊκό παράρτθμα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Υγείασ (World Health Organization Regional Office for Europe) ςε ςυνεργαςία με το 
Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα των Θνωμζνων Εκνϊν (the United 
Nations Office for Drugs and Crime - UNODC) ειςιγαγαν μία Διακιρυξθ για τθν 
υγεία των κρατοφμενων γυναικϊν. 

Επιπλζον, το 2008, δθμιουργικθκαν οι «Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για 
τθ Μεταχείριςθ των κρατοφμενων γυναικϊν και τα μθ ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ 
μζτρα για τισ γυναίκεσ δράςτεσ» (United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) ι Κανόνεσ Μπανγκόκ 
(the Bangkok Rules), οι οποίοι εγκρίκθκαν το Δεκζμβριο του 2010 από τθν Γενικι 
Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν και παρζχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τα 
ςωφρονιςτικά ςυςτιματα ςε όλο τον κόςμο. Οι κανόνεσ αποςκοποφν ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και τθ κζςπιςθ προτφπων. Αποτελοφν χριςιμο εργαλείο για τα 
ςωφρονιςτικά ιδρφματα και τισ οργανϊςεισ, που αςχολοφνται με τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και διεκδικοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ39,40. 

Πλα αυτά τα διεκνι πρότυπα αποτελοφν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ, οι οποίεσ 
πρζπει να ιςχφουν ςε όλα τα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα παγκοςμίωσ και να 
εφαρμόηονται ςε όλουσ/εσ τουσ/τισ κρατοφμενουσ/εσ χωρίσ διακρίςεισ. Οι 
ελεγκτικοί μθχανιςμοί που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν Ευρϊπθ και παγκοςμίωσ, για 
τθν παρακολοφκθςθ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ ςτισ φυλακζσ, κακϊσ και ςε άλλουσ 
τφπουσ κλειςτϊν εγκαταςτάςεων, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνα εργαλείο για 
τθν πρόλθψθ των βαςανιςτθρίων και τθσ κακομεταχείριςθσ των κρατουμζνων και, 
γενικότερα, για τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ ανά πάςα ςτιγμι.  

Κοινι βαςικι πρόβλεψθ πολλϊν διεκνϊν κανόνων για τθν κράτθςθ είναι ότι 
θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ πρζπει να αποτελεί το ζςχατο μζτρο και ςφμφωνα με 
διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το νόμο. Επιπλζον, οι διεκνείσ κανόνεσ τονίηουν 
ότι οι περιοριςμοί που επιβάλλονται ςτουσ κρατοφμενουσ πρζπει να είναι 
                                                             
37

 European Parliament –Think Tank (2017), Prison Conditions in the Member States: Selected European Standards and Best 
Practices. Ρθγι ςτο: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_EN.pdf  
38

Cerezo, A. (2016), Women in Prison in Spain: The Implementation of Bangkok Rules to the Spanish Prison Legislation. 
European Journal on Criminal Policy and Research. 23(2). Ρθγι ςτο: https://www.uma.es/instituto-andaluz-de-
criminologia/navegador_de_ficheros/publicaciones-/descargar/women-prison-Spain.pdf 
39

Van den Bergh, B., Gatherer, A., Fraser, A. and Møller, L., (2011), Imprisonment and women’s health: concerns about gender 
sensitivity, human rights and public health, Bulletin of the World Health Organization, 89 (9): 689–694. Ρθγι ςτο: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/10-082842/en/ 
40

UN Women, ‘Bangkok Rules’ for Women Prisoners, Rights of the Child, Extrajudicial Executions, Death Penalty Moratorium 
among Issues Addressed. Ρθγι ςτο: http://www.un.org/press/en/2010/ga11041.doc.htm 
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απολφτωσ αναγκαίοι και ανάλογοι με το διαπραχκζν αδίκθμα και θ κράτθςθ πρζπει 
να γίνεται ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ κοινωνικι επανζνταξθ. Οι περιςςότεροι 
κανόνεσ και ειδικότερα οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ περιλαμβάνουν λεπτομερείσ 
διατάξεισ, ςχετικά με τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ, τουσ όρουσ φυλάκιςθσ, τθν υγιεινι, τθ 
διατροφι των κρατουμζνων, τθν νομικι τουσ κάλυψθ, τθν επαφι με τον ζξω κόςμο, 
τθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία αλλά και τθν αναψυχι τουσ κακϊσ και πολλζσ άλλεσ 
λεπτομζρειεσ τθσ ηωισ ςτθ φυλακι41. 

Ωσ ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ, το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο 
για τισ Φυλακζσ (European Prison Observatory) είναι ζνα ζργο που ςυντονίηεται από 
τθν ιταλικι Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ Antigone και αναπτφχκθκε με τθν 
οικονομικι ςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι εταίροι που ςυμμετζχουν είναι θ 
Ιταλία (Università degli Studi di Padova), θ Γαλλία (Observatoire international des 
prisons – section française), θ Ελλάδα (Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ), θ 
Λετονία (Latvian Centre for Human Rights), θ Ρολωνία (Foundation for Human 
Rights), θ Ρορτογαλία (ISCTE–Instituto Universitário de Lisboa), θ Ιςπανία 
(Observatory of the Penal System and Human Rights – Universidad de Barcelona) και 
το Θνωμζνο Βαςίλειο (Centre for Crime and Justice Studies). 

Το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο για τισ Φυλακζσ μελετά, μζςω ποςοτικισ και 
ποιοτικισ ανάλυςθσ, τθν κατάςταςθ των ςωφρονιςτικϊν ςυςτθμάτων των κρατϊν- 
μελϊν και των ςυναφϊν ςυςτθμάτων εναλλακτικισ κράτθςθσ, ςυγκρίνοντασ αυτζσ 
τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ με τα διεκνι πρότυπα και τα πρότυπα ςχετικά με τθν 
προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των κρατουμζνων. Δίνει ζμφαςθ ςτισ 
καλζσ πρακτικζσ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ και προωκεί τθν υιοκζτθςθ των αρχϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι 
Ταπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ (CPT)42. 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο για τισ Φυλακζσ διενιργθςε δφο 
μελζτεσ, που παρζχουν μία επιςκόπθςθ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ ςτθν Ευρϊπθ και 
μία ςειρά από ενδιαφζρουςεσ πρακτικζσ ςτθ διαχείριςθ των φυλακϊν. Σφμφωνα 
και με τισ δφο ζρευνεσ, πολλζσ από τισ ςυςτάςεισ των διεκνϊν προτφπων κράτθςθσ 
δεν τθροφνται ευρζωσ ςτα κράτθ – μζλθ που μελετικθκαν. Για παράδειγμα, πολλά 
ςωφρονιςτικά καταςτιματα είναι υπερπλθκι και τα πρότυπα υγιεινισ 
παραβιάηονται ςυχνά. Οι υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ τείνουν επίςθσ να 
είναι κατϊτερεσ από τισ προδιαγραφζσ και ςυχνά παρζχονται από διαφορετικζσ 
αρχζσ από τισ αρμόδιεσ. Ο αρικμόσ των επαγγελματιϊν που εργάηονται ςτισ 
φυλακζσ είναι ςυχνά ανεπαρκισ, μερικζσ φορζσ οδθγϊντασ ςε μεγάλεσ 
κακυςτεριςεισ ςτθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ. Ραρατθρείται, επίςθσ, το φαινόμενο 
το προςωπικό των φυλακϊν να μθν είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο. Οι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και οι ευκαιρίεσ για εργαςία μζςα ςτθ φυλακι είναι περιοριςμζνεσ 
και πολφ ςυχνά τείνουν να είναι επαναλαμβανόμενεσ και δεν εξυπθρετοφν τουσ 
ςκοποφσ τθσ επανζνταξθσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ απζχουν πολφ τόςο ωσ 
προσ το περιεχόμενο όςο και ωσ προσ το επίπεδο μιςκοφ – εφόςον δίνεται- από τθν 
πραγματικι αγορά εργαςίασ43. 
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 Aranda, M. (2015), National monitoring bodies of prison conditions and the European standards. European Prison 
Observatory. Detention conditions in the European Union. Ρθγι ςτο: 
http://www.prisonobservatory.org/upload/National%20monitoring%20and%20EU%20standards.pdf 
43
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Εκτόσ από τα ανωτζρω ηθτιματα, μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί και ςε 
άλλα φαινόμενα, που παρατθροφνται ςτα ευρωπαϊκά ςωφρονιςτικά ςυςτιματα, 
όπωσ θ χριςθ τθσ προφυλάκιςθσ, οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μθτζρεσ – 
κρατοφμενεσ και τα παιδιά τουσ, οι κρατοφμενεσ με αναπθρία και με προβλιματα 
ψυχικισ υγείασ, θ ενςωμάτωςθ των αλλοδαπϊν κρατουμζνων. Επιπλζον, 
αποτελοφν κοινζσ προκλιςεισ θ φπαρξθ διαφορετικϊν νομικϊν ςυςτθμάτων και 
πολιτιςμικϊν παραδόςεων, θ μείωςθ των χρθματικϊν πόρων, θ κακι ςυνεργαςία 
των ςυναρμόδιων φορζων, θ ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για ουςιαςτικό ςεβαςμό 
των δικαιωμάτων των κρατουμζνων και θ περιοριςμζνθ χριςθ των υπθρεςιϊν 
εναλλακτικισ εξωϊδρυματικισ κράτθςθσ και δικαςτικισ επιτιρθςθσ (probation). 

Στισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, δεν προβλζπεται ςτον ίδιο βακμό οφτε εφαρμόηεται 
ςε όλεσ θ χριςθ εναλλακτικϊν ποινϊν για τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ. Θ χριςθ μθ 
ςτερθτικϊν τθσ ελευκερίασ μζτρων ωσ εναλλακτικι λφςθ ςτθν κράτθςθ είναι 
ςθμαντικι τόςο ωσ μζςο για τθ μείωςθ του υπερπλθκυςμοφ των φυλακϊν όςο και 
ωσ εργαλείο για τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των καταδικαςκειςϊν 
γυναικϊν και, ςυνεπϊσ, για τθ μείωςθ τθσ υποτροπισ ςε εκ νζου παραβατικι 
ςυμπεριφορά. Οριςμζνεσ χϊρεσ, όπωσ θ Σουθδία, θ Γερμανία, θ Ολλανδία κάνουν 
ευρεία χριςθ των εξωϊδρυματικϊν ποινϊν, όπωσ θ απόλυςθ υπό όρουσ, θ 
θλεκτρονικι επιτιρθςθ, θ θμιελεφκερθ διαβίωςθ, θ επιβολι προςτίμων, θ 
κοινωνικι εργαςία. Ππου ζχουν εφαρμοςκεί, παρατθρικθκε μείωςθ του αρικμοφ 
των κρατουμζνων γυναικϊν44. Ωςτόςο, ζρευνεσ δείχνουν ότι τζτοια κετικά 
αποτελζςματα προκφπτουν μόνο όταν θ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων για τθν 
κράτθςθ αποτελεί μζροσ μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ μεταρρυκμίςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και πολιτικϊν αποποινικοποίθςθσ. 

 

 
4.1. Προβλζψεισ του  Ελλθνικοφ Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα (ν. 2776/99) για τθ 
γυναίκα κρατοφμενθ 
 

Θ ιδιαιτερότθτα του γυναικείου φφλου επιβάλλει τθ διαφορετικότθτα ςτθ 
ςωφρονιςτικι τουσ μεταχείριςθ. Θ γυναίκα ζχει ιδιαίτερεσ ανάγκεσ που τθν 
κακιςτοφν ευάλωτθ ςε οριςμζνεσ καταςτάςεισ, όπωσ αυτι τθσ φυλάκιςθσ. Ο 
Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τον παράγοντα φφλο, ζχει 
ςυμπεριλάβει οριςμζνεσ ρυκμίςεισ που προβλζπουν τθ διαφορετικι μεταχείριςθ 
των γυναικϊν, αν και ςτο ςφνολο των ρυκμίςεϊν του αναφζρεται γενικά ςτουσ 
κρατοφμενουσ, άνδρεσ και γυναίκεσ χωρίσ διακρίςεισ45. Κανζνα κεφάλαιο του 
Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα δεν αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτισ γυναίκεσ46 παρά τισ 
ομολογουμζνωσ ειδικζσ ανάγκεσ τουσ όςον αφορά ιδίωσ τθ ρφκμιςθ κεμάτων 
εγκυμοςφνθσ και μθτρότθτασ47 αλλά και υγείασ και υγιεινισ48 και ςε οριςμζνα μόνο 
χωρία κάνει λόγο ςυγκεκριμζνα για το γυναικείο φφλο. 
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 Βλ. Μθτροςφλθ, Μ., Φρονίμου, Ε., ό.π., ς. 22.   
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 Σε αντίκεςθ με τθν Επιτροπι για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων θ οποία αφιερϊνει μια ειδικι ενότθτα του «Corpus 
Ρρότυπων Κανόνων» ςτισ γυναίκεσ ςτερθμζνεσ τθσ ελευκερίασ τουσ *CPT/Inf/E (2002) 1+. http://www.cpt.coe.int/lang/grc/grc-
standards.pdf. Βλ. επίςθσ Πιτςελά, Α. (2003). Διεκνι κείμενα ςωφρονιςτικισ πολιτικισ. 921 επ. 
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 Ρεριπτϊςεισ ςτισ οποίεσ γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ κατά τθ γυναικολογικι εξζταςθ και/ι κατά τον τοκετό δζνονται ςε 
κρεβάτια ι άλλα ζπιπλα ι κατ’ άλλον τρόπον δζνονται ςφικτά, είναι πλιρωσ απαράδεκτεσ και κα μποροφςαν να 
αξιολογθκοφν ωσ απάνκρωπθ και ταπεινωτικι μεταχείριςθ *Απόςπαςμα από τθ 10θ ετιςια ζκκεςθ τθσ CPT/Inf (2000) 13, 
παρ. 27+. 
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Ο Ελλθνικόσ Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ μεριμνά και προβλζπει: 
1. Ιςότθτα ςτθ μεταχείριςθ των κρατουμζνων. Συγκεκριμζνα απαγορεφεται κάκε 

δυςμενισ διακριτικι μεταχείριςθ των κρατουμζνων, ιδίωσ εκείνθ που βαςίηεται 
ςτθ φυλι, το φφλο τθν εκνικι ι κοινωνικι καταγωγι, το κριςκευμα, τθν 
περιουςία ι τισ ιδεολογικζσ πεποικιςεισ. Ειδικι μεταχείριςθ των κρατουμζνων 
προβλζπεται όταν δικαιολογείται από τθ νομικι ι πραγματικι κατάςταςθ τουσ, 
όπωσ θ διακριτι μεταχείριςθ υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, 
ανιλικων και ενθλίκων, ανδρϊν και γυναικϊν, ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ι για 
τισ κρθςκευτικζσ ι άλλεσ πεποικιςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι γίνεται υπζρ του 
κρατουμζνου και προσ τθν εξυπθρζτθςθ των ειδικϊν αναγκϊν που απορρζουν 
από τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται (αρ.3).  

2. Ζρευνα νεοειςερχόμενθσ. Ο/θ νεοειςερχόμενοσ/θ υποβάλλεται πάντοτε ςε 
ζρευνα ςωματικι και των ατομικϊν ειδϊν του, θ οποία διεξάγεται ςε ιδιαίτερο 
χϊρο και κατά τρόπο που δεν κίγει τθν αξιοπρζπειά του. Θ ζρευνα μάλιςτα 
διενεργείται από δφο τουλάχιςτον υπαλλιλουσ του ιδίου φφλου με τον 
κρατοφμενο (ν. 2776/99 αρ. 23)49. 

3. Ιδιαίτερα Καταςτιματα Κράτθςθσ. Στο άρκρο 13 του Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα 
προβλζπεται ότι οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ διαβιοφν ςε καταςτιματα κράτθςθσ 
γυναικϊν ι ςε ιδιαίτερα τμιματα άλλων καταςτθμάτων και ςτθν περίπτωςθ 
αυτι απαγορεφεται να επικοινωνοφν με κρατοφμενουσ άλλων κατθγοριϊν. 
Επίςθσ οι κανόνεσ διαβίωςθσ και τα προγράμματα που εφαρμόηονται ςτα 
καταςτιματα ι ςτα ιδιαίτερα τμιματα κράτθςθσ των γυναικϊν προςαρμόηονται 
ςτισ ανάγκεσ του φφλου τουσ. 

4. Τπόδικεσ κρατοφμενεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 15 § 1 ΣΚ, οι υπόδικοι διαμζνουν 
ςε χωριςτά τμιματα των αντίςτοιχων για τθν κατθγορία τουσ καταςτθμάτων 
(γυναικϊν, ανδρϊν) ι ςε ιδιαίτερουσ χϊρουσ, δίχωσ επικοινωνία με τουσ 
λοιποφσ κρατουμζνουσ. Ο διαχωριςμόσ των κρατοφμενων γυναικϊν αναφορικά 
με τθ νομικι τουσ κατάςταςθ (υπόδικεσ/καταδικαςκείςεσ) υφίςταται από το 
τζλοσ του 2004 ςτθν (πρϊθν) Κλειςτι Κεντρικι Φυλακι Γυναικϊν Κορυδαλλοφ, 
ενϊ από το ζτοσ 2008 παραμζνουν βαςικά οι υπόδικεσ ςτο Κατάςτθμα 
Κράτθςθσ Γυναικϊν Κορυδαλλοφ και οι καταδικαςκείςεσ (όπωσ και οι νεαρζσ και 
οι μθτζρεσ με παιδιά) ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελαιϊνα Θθβϊν50, 
ωςτόςο, ο διαχωριςμόσ φαίνεται ςτθν πράξθ να μθν είναι ςχετικά αυςτθρόσ51. 

5. Ανιλικεσ γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Οι ανιλικεσ κρατοφνται ςε χωριςτά τμιματα 
ανιλικων γυναικϊν ςε καταςτιματα κράτθςθσ γυναικϊν ι ςε τμιματα 
κράτθςθσ γυναικϊν ςε καταςτιματα κράτθςθσ ανδρϊν. Ωςτόςο, χριηουν 
ιδιαίτερθσ προςοχισ, προκειμζνου να ςυνεκτιμθκοφν οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και 
τα ςυμφζροντά τουσ52, για να μθ διακινδυνεφςει θ επίτευξθ του ςτόχου τθσ 
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 Θ παράλειψθ να διακζςει το κατάςτθμα κράτθςθσ κεμελιωδϊσ αναγκαία αγακά μπορεί από μόνθ τθσ να ςθμαίνει 
ταπεινωτικι μεταχείριςθ *Απόςπαςμα από τθν 9θ ετιςια ζκκεςθ τθσ CPT/Inf (99) 12, παρ. 30+. Επιπλζον, θ δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ των γυναικϊν κατά πάντα χρόνο ςε εγκαταςτάςεισ υγιεινισ όπωσ και θ χοριγθςθ ειδϊν υγιεινισ ζχουν εξαιρετικι 
ςθμαςία για τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. Θ παράλειψθ χοριγθςθσ τζτοιων βαςικϊν αναγκϊν μπορεί από μόνθ τθσ να 
ιςοδυναμεί με ταπεινωτικι μεταχείριςθ *Απόςπαςμα από τθν 10θ ετιςια ζκκεςθ τθσ CPT/Inf (2000) 13, παρ. 31+.  
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 Βλ. Μθλιϊνθ, Φ., ό.π., ς. 597. 
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 Βλ. Κουλοφρθ, Ν.Κ. (2009). Ειςαγωγι. Ανϊδυνθ φφλαξθ αδρανϊν ανκρϊπων: Ζνασ προοριςμόσ για τισ ελλθνικζσ φυλακζσ; 
Σε: Ν.Κ. Κουλοφρθ (επιμ.), Επι-φυλακι. Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ: Λειτουργία, κατάςταςθ και μεταχείριςθ των 
κρατουμζνων, 11 επ. (34). 
51

 Βλ. ςχετ. Ριτςελά, Α. (2016), ό. π. 
52

 Σφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ CM/Rec (2012) 5 «Ευρωπαϊκόσ Κϊδικασ 
Δεοντολογίασ για το ςωφρονιςτικό προςωπικό» (European Code of Ethics for Prison Staff), το ςωφρονιςτικό προςωπικό πρζπει 
να είναι ευαίςκθτο (sensitive) ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ των ατόμων, όπωσ ανθλίκων, γυναικϊν, μειονοτιτων, αλλοδαπϊν, 
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κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ53. Οι ανιλικεσ κρατοφμενεσ αποτελοφν μια πολφ 
μικρι μειονότθτα τόςο απζναντι ςτουσ άνδρεσ ομολόγουσ τουσ όςο και ςε 
ςφγκριςθ με τισ ενιλικεσ γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Θ μειονοτικι κζςθ των 
ανιλικων κοριτςιϊν ςτο ςωφρονιςτικό ςφςτθμα οδθγεί ςε ακόμθ περιςςότερεσ 
μειονεκτικζσ καταςτάςεισ ςε ςφγκριςθ με τουσ άνδρεσ ομολόγουσ τουσ και τισ 
ενιλικεσ γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Ειδικά καταςτιματα κράτθςθσ για ανιλικεσ και 
εν γζνει για νεαρζσ γυναίκεσ δε λειτουργοφν (και όχι μόνο) ςτθ χϊρα μασ54. 
Σθμαντικό επίςθσ είναι ότι ςτθν ελλθνικι ςωφρονιςτικι πραγματικότθτα, δεν 
ζχει κεςμοκετθκεί οφτε υλοποιείται θ χωριςτι κράτθςθ υποδίκων και 
καταδίκων νεαρισ θλικίασ (εφθβικισ και μετεφθβικισ θλικίασ). Ο 
Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ προβλζπει τθν κατά κανόνα χωριςτι κράτθςθ των 
κρατουμζνων νεαρισ θλικίασ από τουσ λοιποφσ κρατουμζνουσ (άρκρο 12 ΣΚ).Θα 
πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθ χϊρα μασ δε λειτουργεί ειδικό κατάςτθμα 
κράτθςθσ νεαρϊν γυναικϊν οφτε ίδρυμα αγωγισ για κορίτςια ωσ αναμορφωτικό 
μζτρο55. Για τισ νεαρζσ (εφθβικισ και μετεφθβικισ θλικίασ) γυναίκεσ, δθλαδι τισ 
κρατοφμενεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 15ο αλλά όχι και το 21ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ, δεν υπάρχει κανζνα αυτοτελζσ ειδικό κατάςτθμα κράτθςθσ για τθν 
ζκτιςθ του ποινικοφ ςωφρονιςμοφ ι περιοριςμοφ ςε ειδικό κατάςτθμα 
κράτθςθσ νζων και ενδεχομζνωσ τθσ φυλάκιςθσ ι κάκειρξθσ που  επιβλικθκε ςε 
βάροσ τουσ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 127, 130, 131 και 133 ΡΚ56. 

6. Μθτζρεσ κρατοφμενεσ με (ανιλικα) παιδιά. Σφμφωνα με το άρκρο 556 περ. αϋ 
του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, θ εκτζλεςθ τθσ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ 
ποινισ δφναται να αναβλθκεί αν θ γυναίκα που καταδικάςτθκε διανφει τουσ δφο 
τελευταίουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ τθσ ι γζννθςε πρόςφατα, και μζχρι να 
περάςουν 3 το πολφ μινεσ από τον τοκετό. Γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ κα πρζπει, 
ωςτόςο, να φυλακίηονται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Επιπλζον, 
οφείλουμε να τονίςουμε ότι πολφ λίγεσ ειδικζσ διατάξεισ αναφζρονται κυρίωσ 
ςε κζματα εγκυμοςφνθσ και μθτρότθτασ. Σφμφωνα με το άρκρο 32 § 3 ΣΚ, ο 
ιατρόσ του καταςτιματοσ κακορίηει, με γραπτι γνωμάτευςθ, ειδικι δίαιτα ι 
ςυμπλθρωματικι τροφι ςε άτομα ι κατθγορίεσ κρατουμζνων που ζχουν 
ανάγκθ, όπωσ οι αςκενείσ, οι γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ και οι υπεριλικεσ. 
Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ μεταγωγισ υπερθλίκων, γυναικϊν ςε εγκυμοςφνθ, 
αςκενϊν και εφιβων το μζτρο αυτό, δθλαδι θ χριςθ χειροπεδϊν, κατά το 
δυνατόν, αποφεφγεται (βλ. άρκρο 77 § 1 ΣΚ).57 

                                                                                                                                                                              
θλικιωμζνων και αναπιρων, κακϊσ και κάκε άλλου κρατουμζνου που μπορεί να είναι ευάλωτοσ για άλλουσ λόγουσ, και να 
καταβάλλει κάκε προςπάκεια για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τουσ (παρ. 19) όπωσ αναφζρεται ςε Ριτςελά, Α. ό.π. 
53

 Για το δικαίωμα των κρατουμζνων εν γζνει ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ, βλ. Πανοφςθ, Γ. (2014). Θ επανζνταξθ ωσ δικαίωμα; 
Στο ζργο του ιδίου. Σο χρονολόγιο ενόσ εγκλθματολόγου, Ακινα: εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, ς. 167 επ. Γιοβάνογλου, . (2006). 
Θεςμικά προβλιματα τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των αποφυλακιηομζνων , Ακινα-Θεςςαλονίκθ: εκδ. Σάκκουλα, ς. 23 επ. 
54

 Βλ. Ριτςελά, Α. (2016), ό. π. 
55

Λειτουργεί μόνο ζνα ίδρυμα αγωγισ για αγόρια ςτον Βόλο, ςτο οποίο μποροφν να κρατοφνται και άρρενεσ ανιλικοι 
κατθγοροφμενοι ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των μθ ιδρυματικϊν αναμορφωτικϊν μζτρων που τουσ επιβλικθκαν ωσ 
περιοριςτικοί όροι (άρκρο 282 § 2 ΚΡΔ, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4322/2015). Θ τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα 
αγωγισ ζχει αςφαλϊσ ωσ θπιότερο μζτρο ςχζςθ προτεραιότθτασ ζναντι τθσ προςωρινισ κράτθςθσ ςτα ειδικά καταςτιματα 
κράτθςθσ νζων ι διαφορετικά διατυπωμζνο, θ προςωρινι κράτθςθ ςτα ειδικά καταςτιματα κράτθςθσ νζων ωσ επαχκζςτερο 
μζτρο βρίςκεται ςε ςχζςθ επικουρικότθτασ ζναντι τθσ τοποκζτθςθσ ςε ίδρυμα αγωγισ. Βλ. ςχετ. Ριτςελά, Α., ό.π.  
56

 Στο ίδιο. 
57

 Στο ίδιο. 
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Με δεδομζνο ότι ο αποχωριςμόσ των παιδιϊν, ιδίωσ των νθπίων από τθν 
κρατοφμενθ μθτζρα τουσ είναι ιδιαίτερα τραυματικόσ58 και  οι κανόνεσ 
διαβίωςθσ και τα προγράμματα που εφαρμόηονται ςτα καταςτιματα ι ςτα 
ιδιαίτερα τμιματα κράτθςθσ γυναικϊν προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ του φφλου 
τουσ (άρκρο 13 § 2), ο Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ προβλζπει τθν κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ ενόσ ειδικοφ χϊρου του καταςτιματοσ κράτθςθσ ι του τμιματοσ 
ςτο οποίο μζνουν οι μθτζρεσ μαηί τα παιδιά τουσ μζχρι τριϊν ετϊν59. Στθ μθτζρα 
και το παιδί επιτρζπεται να μζνουν μαηί για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Στο 
Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελαιϊνα Θθβϊν λειτουργεί τμιμα μθτζρων 
ανθλίκων60. 

Για τα παιδιά που είναι μεγαλφτερα ςε θλικία των τριϊν ετϊν προβλζπεται θ 
ειςαγωγι τουσ ςε ιδρφματα παιδικισ μζριμνασ που λειτουργοφν υπό τθν 
εποπτεία των Υπουργείων Υγείασ και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, 
εφόςον βζβαια δεν ζχουν κατάλλθλο ςυγγενικό περιβάλλον να αναλάβει τθν 
άςκθςθ τθσ γονεϊκισ μζριμνασ, κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου δικαςτικοφ 
λειτουργοφ και ζπειτα από ακρόαςθ των γονζων (άρκρο 13 § 3 ΣΚ). Σφμφωνα με 
το άρκρο 21 § 3 εδ. 4 ΣΚ, προβλζπεται οι μθτζρεσ που ζχουν μαηί τα βρζφθ τουσ 
να κρατοφνται πάντοτε ςε ατομικά κελιά, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 40 
κυβικϊν μζτρων, και να ζχουν τθν κατάλλθλθ διαρρφκμιςθ61. 

Τζλοσ, απουςιάηει διάταξθ από το ελλθνικό ςωφρονιςτικό δίκαιο που να 
προβλζπει τθν απαγόρευςθ τθσ ποινισ του κλειςτοφ περιοριςμοφ ι θ 
πεικαρχικι απομόνωςθ να εφαρμόηεται ςε εγκυμονοφςεσ, ςε γυναίκεσ με 
βρζφθ και ςε μθτζρεσ που κθλάηουν ςτθ φυλακι (κανόνασ 22)62. Ππωσ, επίςθσ, 
δεν υπάρχει ρφκμιςθ ςτο ελλθνικό ςωφρονιςτικό δίκαιο (βλ. άρκρο 69 ΣΚ για τισ 
πεικαρχικζσ ποινζσ) που να ορίηει ότι οι πεικαρχικζσ κυρϊςεισ για τισ 
κρατοφμενεσ γυναίκεσ δεν επιτρζπεται να περιλαμβάνουν τθν απαγόρευςθ 
επαφισ με τισ οικογζνειεσ τουσ, ιδίωσ με τα παιδιά τουσ (κανόνασ 23)63. 

7. υμφιλίωςθ οικογενειακισ ηωισ και κράτθςθσ. Για τισ γυναίκεσ θ διατιρθςθ των 
οικογενειακϊν ςχζςεων για όςο διάςτθμα είναι ςτθ φυλακι, κρίνεται ςθμαντικό 
για τθν ψυχικι τουσ υγεία. Στον Σ.Κ τα κζματα ςυμφιλίωςθσ των κρατουμζνων 
με τθν οικογζνειά τουσ και τθ ςφςφιξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν με το ευρφτερο 
περιβάλλον64 ρυκμίηονται με τον ίδιο τρόπο και για τα δφο φφλα και 
οργανϊνονται γφρω από τθν επικοινωνία, με τισ επιςκζψεισ ςε ςωφρονιςτικά 
καταςτιματα, τθν αλλθλογραφία, τθν τθλεφωνικι επικοινωνία, τισ άδειεσ και το 

                                                             
58

 Βλ. Θεμελι, Ο. (2010). «Πταν θ μαμά λείπει για δουλειζσ»: Οι ςυνζπειεσ του εγκλειςμοφ ςτα παιδιά των φυλακιςμζνων 
γυναικϊν. Στο Μ. Γαλανοφ (επιμ.), Τιμθτικόσ Τόμοσ Καλλιόπθσ Δ. Σπινζλλθ. Εγκλθματολογικζσ Διεπιςτθμονικζσ Ρροςεγγίςεισ, 
611 επ. (613). 
59

 Στο άρκρο 31 του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Γενικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τφπου Αϋ και Βϋ και ςτο 
ταυτάρικμο άρκρο του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων υπάρχει ζνασ κατάλογοσ 
με τα δικαιϊματα των κρατουμζνων. Σφμφωνα με τθν περ. 24 του υπό ςυηιτθςθ άρκρου 31, αναγνωρίηεται το δικαίωμα των 
κρατουμζνων να ζχουν μαηί τουσ τα παιδιά τουσ, αν είναι μθτζρεσ, μζχρισ ότου γίνει 3 ετϊν. Εφόςον οι ςυνκικεσ το 
επιτρζπουν, μποροφν να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο. Το ςχζδιο του νζου Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα 
προβλζπει τθ δυνατότθτα διαβίωςθσ των παιδιϊν μζχρι τθν θλικία των πζντε ετϊν μαηί με τθ μθτζρα ι τον πατζρα τουσ. Για 
τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ του ςχεδίου Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα όςον αφορά τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ. κορίτςια και γονείσ, βλ. 
υκιϊτου, Α.Π. (2013). Το ςχζδιο του νζου Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα. Εξορκολογοποίθςθ του ςωφρονιςτικοφ μασ ςυςτιματοσ, 
92 επ. 
60

 Για τισ ςυνζπειεσ τθσ φυλάκιςθσ τθσ μθτζρασ, βλ. Μθτροςφλθ, Μ., Φρονίμου, Ζ. (2008), ό. π., ς. 59. 
61

 Βλ. ςχετ. Ριτςελά, Α., (2016), ό.π. 
62

 Βλ. Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ «Μεταχείριςθ των κρατοφμενων γυναικϊν και τα μθ ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ 
μζτρα για τισ γυναίκεσ δράςτεσ» ι Κανόνεσ του Μπανγκόκ όπωσ αναφζρεται ςε Ριτςελά, Α. (2016), ό. π.  
63

 Στο ίδιο. 
64

Βλ.  Σωφρονιςτικό Κϊδικα  Κεφάλαιο 7: άρκρα 51-58. 
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κεςμό τθσ θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ65 να αποτελοφν τα μζςα για τθν επίτευξι 
τθσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω ο Ελλθνικόσ Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ μπορεί να 
απαντά ικανοποιθτικά ςτισ ανάγκεσ των ανδρϊν αλλά οι γυναίκεσ πρζπει να 
αντιμετωπίηονται με ιςότιμο ςεβαςμό, ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. 
Απαιτείται περιςςότερθ προςπάκεια ςε τομείσ όπωσ ενίςχυςθ του ρόλου τθσ 
γυναίκασ ωσ μθτζρασ και ωσ προςϊπου φροντίδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ το 
ενδεχόμενο κακοποίθςθσ ςτο παρελκόν, τισ ανάγκεσ τθσ υγείασ εξαιτίασ τθσ 
κράτθςισ τθσ, και ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν οικοδόμθςθ του αυτοςεβαςμοφ τθσ, 
μζςα από τθν παροχι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τθν απόκτθςθ ι διεφρυνςθ 
των ιδθ υπαρχόντων δεξιοτιτων66. 
 
5. Μεταςωφρονιςτικι μζριμνα για τθν αποφυλακιςμζνθ γυναίκα  
 
5.1 Η κοινωνικι επανζνταξθ ωσ δικαίωμα 
 

Θ κοινωνικι επανζνταξθ κα πρζπει να κεωρθκεί κεμελιϊδεσ  δικαίωμα των 
πολιτϊν. Με  τθν ζννοια αυτι  ωσ κοινωνικι επανζνταξθ κεωρείται  το δικαίωμα των 
πολιτϊν ςτθν ιςότθτα των ευκαιριϊν για επανζνταξθ το οποίο ςυνεπάγεται τθν 
υποχρζωςθ του κράτουσ να εξαςφαλίςει τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που επιτρζπουν τθν 
κοινωνικι επενζνταξθ των αποφυλακιςμζνων. Ωσ εκ τοφτου, θ κοινωνικι επανζνταξθ 
κα μποροφςε να οριςκεί ωσ το κακικον του Κράτουσ να υποβοθκά τον απολυόμενο 
από τθ φυλακι να επανζλκει ςτθν κοινωνικι ηωι, ζχοντασ τθ δυνατότθτα να 
αναδθμιουργιςει τισ οικογενειακζσ, εργαςιακζσ  και κοινωνικζσ του ςχζςεισ με ίςεσ 
ευκαιρίεσ με τον μθ εγκλθματιςαντα.67 

Θ ςυνταγματικι κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ των αποφυλακιηομζνων πολιτϊν 
ςτθν κοινωνικι τουσ ζνταξθ ςτθρίηεται ςτο άρ.25 παρ. 1 του Συντάγματοσ κατϋ 
αναλογικι εφαρμογι για όςα ιςχφουν για τα άτομα με  ςωματικζσ και πνευματικζσ 
ανάγκεσ. Λιγοςτζσ οι αναφορζσ τθσ γραμματολογίασ ςτο «δικαίωμα τθσ κοινωνικισ 
επανζνταξθσ» και όλεσ κάνουν λόγο για μία επζκταςθ του αναγνωριςμζνου 
δικαιϊματοσ για τουσ ςωματικά και πνευματικά κακυςτερθμζνουσ ςτουσ «κοινωνικά 
κακυςτερθμζνουσ». Αυτό ωσ ειδικότερθ ζκφραςθ του δικαιϊματοσ για τθν κοινωνικι 
και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. 68 

Πμωσ  θ κοινωνικι επανζνταξθ ωσ κοινωνικό δικαίωμα αντλεί ζρειςμα και ςτθ 
ςυνταγματικι αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ. Επιπλζον αυτϊν  θ αρχι τθσ αξιοπρζπειασ 
ρυκμίηεται ςτο αρ. 2 παρ. 1 του Συντάγματοσ το οποίο ορίηει ότι «ο ςεβαςμόσ και θ 
προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν τθν πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ 
Ρολιτείασ» ενϊ το αρ. 4 παρ. 1 αναγορεφει τθν  αρχι τθσ ιςότθτασ ωσ βαςικι αρχι τθσ 
κοινωνικισ ςυμβίωςθσ «Οι ζλλθνεσ είναι ίςιοι ενϊπιον του νόμου». Επιπλζον το αρ. 5 
προβλζπει «κακζνασ ζχει δικαίωμα να αναπτφςςει ελεφκερα τθν προςωπικότθτά του 
και να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ Χϊρασ, εφόςον δεν 
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 Βλ. Σωφρονιςτικό Κϊδικα  Κεφάλαιο 8: άρκρα 59-63. 
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 Βλ. ςχετ. Μακρυςοποοφλου, Ρ., ό.π., ς. 45. 
67 Βλ. Σ. Γιοβάνογλου ςελ. 61. 
68

 Βλ. Αλεξιάδθ, Σ. «Θ προςταςία των δικαιωμάτων του ανκρϊπου κατά τθ διάρκεια τθσ ζκτιςθσ τθσ ποινισ, ςε Λ. Α. Σιςιλιάνου 
(επιμ.) 42

ο
 Διεκνζσ Σεμινάριο Εταιρείασ Εγκλθματολογίασ «Θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ ςτο ποινικό ςφςτθμα και τα δικαιϊματα 

του ανκρϊπου» Ι.Μ.Δ.Α. (185 -217): 209, 1991, του ιδίου Θ προςταςία των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτο «Ελάχιςτο 
Ρρόγραμμα» του Κινιματοσ Κοινωνικισ Άμυνασ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Ροινικι Καταςτολι, 29 υπος. 31, 1990.   
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προςβάλλει τα δικαιϊματα των άλλων και δεν παραβιάηει το Σφνταγμα ι τα χρθςτά 
ικθ». Επίςθσ κα μποροφςε επιπλζον να λεχκεί ότι αποτελεί μία κετικι διάκριςθ  υπζρ 
των κοινωνικά αδυνάτων. 

Θ υποχρζωςθ αυτι του κράτουσ κα πρζπει να διατρζχει κάκετα όλεσ τισ πολιτικζσ. 
Για παράδειγμα, κα πρζπει να προβλζπονται ειδικζσ ρυκμίςεισ υπζρ των 
αποφυλακιςμζνων ςτισ προςλιψεισ του Δθμοςίου ι να υποςτθρίηονται προκειμζνου 
να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ ανάλθψθσ δθμόςιων ζργων  με ευεργετικζσ ριτρεσ 
χωρίσ να προςκροφουν αυτζσ οι ανακζςεισ ςτισ διατάξεισ περί ακεμίτου ανταγωνιςμοφ.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάφορα κείμενα κινοφνται ςτο ίδιο μικοσ κφματοσ. Για 
παράδειγμα το Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα ςτο αρ. 10 
παρ. 3 ορίηει ότι το «το ςωφρονιςτικό ςφςτθμα κα κακορίηει τθ μεταχείριςθ των 
κρατουμζνων, θ οποία πρζπει να ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν αναμόρφωςι τουσ και τθν 
κοινωνικι τουσ αποκατάςταςθ». Ειδικότερα  για τουσ ανιλικουσ θ Διεκνισ Σφμβαςθ 
για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (αρ. 40 παρ. 1) ορίηει για τα παιδιά που ζχουν ζλκει ςε 
ςφγκρουςθ με το νόμο το δικαίωμα ςε μεταχείριςθ που να λαμβάνει, εκτόσ των άλλων, 
υπόψθ τθσ και τθν ανάγκθ για επανζνταξθ του παιδιοφ ςτθν κοινωνία.  

Επιπλζον θ Σφςταςθ R (96)8 «Αντεγκλθματικι πολιτικι ςτθν Ευρϊπθ ςε μια εποχι 
αλλαγισ» προβλζπει ότι «ζκαςτο κράτοσ μζλοσ κα πρζπει να εφαρμόηει μία ςυνεπι και 
ορκολογικι αντεγκλθματικι πολιτικι κατευκυνόμενθ προσ τθν πρόλθψθ του 
εγκλιματοσ, που να περιλαμβάνει μ.α….. τθν κοινωνικι επανζνταξθ των εγκλθματιϊν 
και τθν πρόβλεψθ βοικειασ ςτα κφματα».69 

Ραλαιότερα το ζτοσ 1983 θ Επιτροπι Υπουργϊν είχε αναγνωρίςει τθ ςθμαντικι 
ςυμβολι τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθν αντεγκλθματικι πολιτικι με τθ Σφςταςθ No R 
(83) 7 «Θ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν αντεγκλθματικι πολιτικι». Θ Σφςταςθ αυτι 
ςυνιςτά ειδικότερα «τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθν επανζνταξθ των 
κρατουμζνων και τθ ςυνδρομι προσ αυτοφσ ςτο μζτρο του δυνατοφ για να ζρχονται ςε 
επαφι με ιδιϊτεσ που επικυμοφν να τουσ βοθκιςουν (15)», «τθν ενκάρρυνςθ του 
κοινοφ να παίρνει ενεργό μζροσ ςτθ μεταχείριςθ των εγκλθματιϊν ςε κακεςτϊσ 
ελευκερίασ: με δθμιουργία κατάλλθλων δομϊν, όπωσ ςυμβοφλια κοινωνικισ 
επανζνταξθσ, εταιρίεσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και επιτροπζσ βοικειασ προσ τουσ 
εγκλθματίεσ υπό επιτιρθςθ και ςε απόλυςθ υπό όρουσ, με διάκεςθ αυξθμζνων πόρων 
ςτο πλαίςιο αυτϊν των δομϊν προσ χριςθ των εκελοντϊν, με καλφτερθ 
χρθςιμοποίθςθ των ιδιαίτερων ικανοτιτων των εν λόγω εκελοντϊν· πρζπει να 
επιδιϊκεται ο προςδιοριςμόσ του ακριβοφσ ρόλου τουσ ςε ςχζςθ με εκείνον των 
επαγγελματιϊν κοινωνικϊν λειτουργϊν (19)», τθ ςυνεργαςία με τισ εταιρίεσ που 
αςχολοφνται με τθν κοινωνικι επανζνταξθ των εγκλθματιϊν με τθν παροχι προσ αυτζσ 
θκικισ και υλικισ βοικειασ (23). 

Ζνα χρόνο αργότερα θ Σφςταςθ R (84) 10 Σο ποινικό μθτρϊο και θ επανζνταξθ των 
καταδικαςκζντων προςϊπων ςτο ςχετικό κεφάλαιο για τθν κοινωνικι επανζνταξθ (V) 
ςυνιςτά ςτα κράτθ να οργανϊνουν, μζςα ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα, 
δραςτθριότθτεσ που να ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ των δεςμϊν του καταδίκου με τθν 
κοινότθτα για να προωκείται θ κοινωνικι του επανζνταξθ (14).70  

 
 

5.2. Θεςμικζσ προβλζψεισ για τθν Επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων 
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 Βλ. Σ. Αλεξιάδθ, Κείμενα Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ, εκδ. Σάκκουλα Ακινα- Θεςςαλονίκθ 2006, ςελ. 313. 
70

 ό. παρ. ςελ. 169 



23 
 

 
Μολονότι οφτε ο εν ιςχφ Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ (Ν. 2776/99: Γενικζσ Αρχζσ, 

άρκρα 1-7), οφτε ο Ροινικόσ Κϊδικασ (άρκρα 50 επ. περί ποινϊν) αναφζρονται ρθτά 
ι εμμζςωσ ςτον όρο «κοινωνικι επανζνταξθ»71,τόςο θ ςωφρονιςτικι πολιτικι72 
όςο και οι εγκλθματολόγοι73 τθ κεωροφν κρίςιμο (αν όχι αποκλειςτικό) ςκοπό τθσ 
ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ποινισ74. Ο εν ιςχφ μάλιςτα Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ75 
είναι αποτζλεςμα ςυμβιβαςμοφ και ςυγκεραςμοφ διαφορετικϊν κεωρθτικϊν 
απόψεων ςε ςχζςθ με το ςκοπό τθσ φυλάκιςθσ αλλά και αντεγκλθματικϊν και 
κοινωνικϊν πολιτικϊν76. Συγκεκριμζνα ςτο άρκρο 1 του Σ.Κ διαμθνφεται ότι οι 
κανόνεσ του ρυκμίηουν τουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ ποινϊν και μζτρων 
αςφαλείασ κατά τθσ ελευκερίασ, ςφμφωνα με το Σφνταγμα, τισ διεκνείσ ςυβάςεισ, 
τουσ νόμουσ και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατά εξουςιοδότθςι τουσ. 
Το Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα, το οποίο κυρϊκθκε 
από τθν ελλθνικι Ρολιτεία με τον Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25/26.2.97): «Το 
ςωφρονιςτικό ςφςτθμα προβλζπει μεταχείριςθ των κρατουμζνων, ουςιαςτικόσ 
ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ βελτίωςθ και θ κοινωνικι επανζνταξι τουσ...» Άρκρο 10, 
παρ.3. 77 Με άλλα λόγια, θ κοινωνικι επανζνταξθ των κρατουμζνων μετά τθν 
αποφυλάκιςι τουσ αποτελεί επίςθμθ πολιτειακι υποχρζωςθ.  
 

 
5.3. Η κοινωνικι επανζνταξθ και θ εφαρμογι τθσ  
 

Στο εξωτερικό, θ μζριμνα για τουσ αποφυλακιςμζνουσ/εσ ζχει αποκτιςει 
από ετϊν κεφαλαιϊδθ ςθμαςία, ιδίωσ μζςω των κατά τόπουσ Κζντρων για 
Αποφυλακιςμζνουσ78. 

Το Ελλθνικό Κράτοσ προςπάκθςε να οργανϊςει ζναν επιτελικό, ςυντονιςτικό 
φορζα, που κα είχε ωσ κφριο ζργο τθν παροχι ουςιαςτικισ βοικειασ ςε 
κρατουμζνουσ και αποφυλακιηόμενουσ79. Θ βαςικι νομοκετικι ρφκμιςθ υπάρχει 
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ςτο άρκρο 81 παρ. 1 του Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα (ν. 2776/1999), με το οποίο 
προβλζφκθκε θ ίδρυςθ του  φορζα (Ν.Ρ.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα) υπό τθν 
εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ με τθν επωνυμία «ΕΡΑΝΟΔΟΣ». Αποτελεί 
τον πρϊτο και μοναδικό επίςθμο φορζα μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ που 
δθμιουργικθκε ςτθν Ελλάδα. Σφμφωνα με τθν ιδρυτικι τθσ πράξθ (Ρ.Δ. 300/2003) 
ςκοπόσ τθσ είναι θ «θ επαγγελματικι ςυμπαράςταςθ και θ προετοιμαςία και 
προϊκθςθ τθσ εν γζνει κοινωνικισ επανζνταξθσ των κρατουμζνων και 
αποφυλακιηομζνων» (ά. 81 § 2 ΣΚ). Μεταξφ των δράςεϊν τθσ περιλαμβάνεται θ 
ενκάρρυνςθ, θ ενίςχυςθ και θ αξιοποίθςθ κάκε δράςθσ και πρωτοβουλίασ 
ιδιωτικϊν φορζων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι εκελοντικϊν οργανϊςεων που 
αναπτφςςεται ςτον τομζα του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  (ά. 2 περ. γ' του π.δ. 
300/2003 *ΦΕΚ Α' 256+). 

Το ζργο τθσ ΕΡΑΝΟΔΟΥ περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία και υποςτιριξθ των 
αποφυλακιηόμενων ενθλίκων και ανθλίκων ανδρϊν και γυναικϊν για τθν κοινωνικι 
επανζνταξθ και τθν προϊκθςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ρροσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ, ο φορζασ παρζχει ψυχοκοινωνικι, νομικι και επαγγελματικι 
ςυμβουλευτικι και ςτιριξθ των ατόμων που αποφυλακίηονται. 

Γενικότερα θ ΕΡΑΝΟΔΟΣ ςτοχεφει ςτισ παρακάτω δράςεισ: 
 ςτθν εκπόνθςθ, προϊκθςθ, ςυντονιςμό και εκτζλεςθ προγραμμάτων που 

αφοροφν τθν εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν προϊκθςθ 
ςτθν απαςχόλθςθ και τθν οικονομικι ενίςχυςθ κρατουμζνων, 
αποφυλακιηομζνων και ανιλικων παραβατϊν, 

 ςτθ μελζτθ και υποβολι προτάςεων για τθν αναμόρφωςθ του κεςμικοφ 
πλαιςίου που διζπει τθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ των κρατουμζνων 
πριν και μετά τθν απόλυςι τουσ, κακϊσ και τθν προετοιμαςία για τθν 
επανζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τουσ 
περιβάλλον, 

 ςτθν ζρευνα, μελζτθ και υποβολι προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ, 

 ςτθν ενθμζρωςθ των κρατουμζνων και αποφυλακιηομζνων, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, για κζματα που αφοροφν τθ νομικι και 
κοινωνικι τουσ κατάςταςθ, τθν ψυχολογικι τουσ ςτιριξθ και τθν ανάπτυξθ 
κοινωνικισ αρωγισ υπζρ αυτϊν και των οικογενειϊν τουσ, 

 ςτθ μζριμνα για τουσ ανιλικουσ κρατουμζνουσ και τθν εκπόνθςθ ειδικϊν 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, 

 ςτθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ επιχειριςεων και απολυόμενων 
κρατουμζνων ςχετικά με τθν υπάρχουςα προςφορά και ηιτθςθ εργαςίασ. 
Για τον ςκοπό αυτό  θ ΕΡΑΝΟΔΟΣ ςυνεργάηεται με τον ΟΑΕΔ ι  άλλουσ 
αρμόδιουσ φορείσ, 

 ςτθν ενκάρρυνςθ δθμιουργίασ επιχειριςεων ι μονάδων υπό τθν εποπτεία 
τθσ Ρολιτείασ ςτισ οποίεσ κα προςλαμβάνονται κατά προτεραιότθτα 
αποφυλακιηόμενοι, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.) 
από τουσ αποφυλακιηομζνουσ/τισ αποφυλακιηόμενεσ, 
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 ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ για τα προβλιματα 
που αντιμετωπίηουν οι κρατοφμενοι/εσ, οι αποφυλακιηόμενοι/εσ και οι 
ανιλικοι παραβάτεσ, 

 ςτθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ που πρόκειται 
να αποφυλακιςκοφν ι είναι ιδθ αποφυλακιςμζνεσ.  
 
Θ ΕΡΑΝΟΔΟΣ βρίςκεται μόνο ςτθν Ακινα (γεωγραφικόσ περιοριςμόσ) και ςε 

αυτι προςζρχονται οικειοκελϊσ, εφόςον το επικυμοφν, όςοι/εσ αποφυλακίηονται 
(άνδρεσ και γυναίκεσ) από οποιοδιποτε Κατάςτθμα Κράτθςθσ τθσ Ελλάδασ ι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προκειμζνου να λάβουν τθ ςχετικι υποςτιριξθ και τισ 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από τον φορζα. Επιπλζον, ςυμμετζχει και ςυντονίηει ςε 
εκνικό επίπεδο τον ςχεδιαςμό πολιτικϊν και πρωτοβουλιϊν για τθν ομαλι 
επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων και παράλλθλα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ςυμμετζχει ςε fora και επιτροπζσ.  

Εκτόσ, όμωσ, από τθν ΕΡΑΝΟΔΟ, εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ςε κρατοφμενεσ 
και αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ προςφζρουν και ιδιωτικοί μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα φορείσ ι εκελοντικζσ οργανϊςεισ και πρωτοβουλίεσ πολιτϊν. Ενδεικτικά 
κα αναφζρουμε το Δίκτυο Στιριξθσ Φυλακιςμζνων και Αποφυλακιςμζνων 
Γυναικϊν80, το οποίο είναι μία αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρία (ΑΜΚΕ) που κφριο 
ςτόχο ζχει τθν υποςτιριξθ των γυναικϊν που ζχουν βιϊςει ςτο παρελκόν ι βιϊνουν 
εγκλειςμό ςε Καταςτιματα Κράτθςθσ. Με βαςικι αρχι του Δικτφου, το αίςκθμα 
αλλθλεγγφθσ, με όρουσ ιςότθτασ και όχι φιλανκρωπίασ, ςε πρόςωπα που ανικουν 
ςε αυτι τθν ευάλωτθ ομάδα πλθκυςμοφ.  

Το Δίκτυο δφναται να προςφζρει: 
α) υλικι (οικονομικι, ρουχιςμόσ, τρόφιμα, οικιακόσ εξοπλιςμόσ κ.α), 
β) εκπαιδευτικι – επιμορφωτικι (εκπόνθςθ προγραμμάτων με κζματα εκπαίδευςθσ 
Υγείασ και Νομικισ Υποςτιριξθσ, μακιματα, οργάνωςθ ςεμιναρίων, εργαςτθρίων), 
γ) ςυμβουλευτικι (ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, επαφι και εμπλοκι των γυναικϊν 
με δίκτυα ςτιριξθσ κ.α), 
δ) παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν 
ε) λειτουργία ξενϊνα προςωρινισ φιλοξενίασ αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. 
 Ο Σφλλογοσ Συμπαραςτάςεωσ Κρατουμζνων «Ο Ονιςιμοσ»81, που ιδρφκθκε 
το 1982 με ςκοπό να βοθκιςει υλικά και θκικά τουσ άπορουσ φυλακιςμζνουσ, 
αποφυλακιςμζνουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ.  Φροντίηει για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν των κρατουμζνων, των οικογενειϊν τουσ αλλά και των 
αποφυλακιςμζνων, με οικονομικά βοθκιματα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ (τρόφιμα, 
ιματιςμό, πλθρωμι ενοικίων, διαφόρων λογαριαςμϊν, κ.α.). Ο ςφλλογοσ παρζχει 
φιλοξενία για μικρό χρονικό διάςτθμα μετά τθν αποφυλάκιςθ ςε ξενοδοχείο ςτθν 
Ακινα, όςων ατόμων ζχουν πρόβλθμα ςτζγθσ και παράλλθλα παρζχεται δωρεάν 
νομικι κάλυψθ ςε άπορουσ φυλακιςμζνουσ και καταβολι των δικαςτικϊν τουσ 
εξόδων. Επιπλζον, ο Σφλλογοσ ενιςχφει οικονομικά το φιλόπτωχο Ταμείο των 
Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, ϊςτε να βοθκοφνται οι 
άποροι κρατοφμενοι και κρατοφμενεσ.   

                                                             
80

 Βλ. περιςςότερα ςε https://eleonasnet.wordpress.com/ 
81

 Είναι Σωματείο Αναγνωριςμζνο ωσ Ειδικϊσ Φιλανκρωπικό (ΦΕΚ 883/τ.Β/4-12-1989) βλ. περιςςότερα ςε 
http://www.onisimos.gr/.  

https://eleonasnet.wordpress.com/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8t1hMXT2up2x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRncxCR5Ad_ewpZ4qi7oJwjIPrkKa-MHmJRsPP9xEHjP
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Τζλοσ, θ «Ρφλθ Ελευκερίασ»82 που ιδρφκθκε τον Ιοφνιο του 2012 με ςκοπό 
τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κοινωνικά ευπακϊν 
ομάδων κακϊσ και τθ ψυχοκοινωνικι ςτιριξι τουσ προςφζρει υπθρεςίεσ ςτιριξθσ 
του οικείου περιβάλλοντοσ των κρατουμζνων με ιδιαίτερθ μζριμνα ςτα ανιλικα 
μζλθ τθσ οικογζνειασ. Ζχοντασ ιδθ αναπτφξει δεςμοφσ με ξζνεσ οργανϊςεισ και 
φορείσ που ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςε παρόμοιεσ δράςεισ ζχουν ςχεδιάςει τισ 
δράςεισ τουσ χρθςιμοποιϊντασ δοκιμαςμζνεσ λφςεισ, προςαρμοςμζνεσ, όμωσ, ςτα 
ελλθνικά δεδομζνα. Πςον αφορά τισ γυναίκεσ, θ «Ρφλθ Ελευκερίασ» προςφζρει 
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ κρατοφμενων μθτζρων (επαναπροςδιοριςμόσ 
τθσ ταυτότθτασ τουσ ςτο ςωφρονιςτικό πλαίςιο) και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. 

 
 
5.4. Ερευνθτικά δεδομζνα για τθν αποφυλακιςμζνθ γυναίκα 
 

Ο αρικμόσ των αποφυλακιςμζνων ανδρϊν και γυναικϊν δε δφναται να 
προςδιοριςτεί με ακρίβεια οφτε υπάρχουν επίςθμα ςτοιχεία. Ενδεικτικά κα 
αναφζρουμε ότι ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, 
το ζτοσ 2012 αποφυλακίςτθκαν περί τα 6.588 άτομα και το 2013 7.17483 χωρίσ να 
γίνεται διάκριςθ κατά φφλο. Σίγουρα ο αρικμόσ των γυναικϊν που αποφυλακίηονται 
ςτθ χϊρα κάκε χρόνο είναι ςθμαντικά πολφ μικρότεροσ ςε ςφγκριςθ με τον 
αντίςτοιχο αρικμό των αντρϊν. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι από το ςφνολο των 
ωφελοφμενων του ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ (του μοναδικοφ επίςθμου φορζα επανζνταξθσ 
ςτθν Ελλάδα) μζςα ς’ ζνα ζτοσ, μόλισ το 8%-10% είναι γυναίκεσ αποφυλακιςμζνεσ84. 

Σφμφωνα με τισ ετιςιεσ αναφορζσ του ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ οι 
αποφυλακιςμζνοι, τόςο οι άνδρεσ όςο και οι γυναίκεσ, είναι άνκρωποι με ζντονο το 
ςυναίςκθμα τθσ απογοιτευςθσ, τθσ εςωςτρζφειασ, ενίοτε και τθσ 
επιφυλακτικότθτασ προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. Θ παραπάνω εικόνα, ενδεικτικι 
του ιδρυματιςμοφ τουσ ωσ αποτζλεςμα του εγκλειςμοφ και τθσ προςαρμογισ τουσ 
ςτο περιβάλλον τθσ φυλακισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ βαςικϊν κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων δυςχεραίνει τθν, ιδθ, ευάλωτθ κζςθ τουσ ςτθν προςπάκεια τουσ να 
επανενταχκοφν ςτθν κοινωνία, θ οποία μζςα από τισ μεταβολζσ τθσ, απαιτεί από τα 
μζλθ τθσ να ανταποκρίνονται επαρκϊσ ςτουσ κανόνεσ και τισ αξίεσ που αυτι 
υπαγορεφει. Πςον αφορά τθν κοινωνικοοικονομικι τουσ κζςθ, θ πλειονότθτα τουσ 
εντάςςεται ςτα χαμθλότερα κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα και ζχει χαμθλό 
μορφωτικό επίπεδο εικόνα που είναι πιο ζντονθ ςε όςουσ/ όςεσ υπειςζρχεται 
και το ηιτθμα τθσ αλλοδαπότθτασ, ςτθν περίπτωςθ των οποίων, μάλιςτα, κα πρζπει 
να ςυνεκτιμθκεί με τα παραπάνω και θ ζλλειψθ πολλζσ φορζσ νομιμοποιθτικϊν 
εγγράφων και οι παρεπόμενεσ ποινζσ και μζτρα αςφαλείασ (ιςόβια απζλαςθ). Αυτά 
τα δυςμενι χαρακτθριςτικά ζρχονται να προςτεκοφν ωσ  δευτερογενείσ ςυνζπειεσ 
του εγκλειςμοφ ςτθν κοινωνικι, οικονομικι, επαγγελματικι και ψυχολογικι ηωι 
του ατόμου. 
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 βλ. περιςςότερα ςε http://www.freedomgate.gr/index.php/el/ 
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 βλ. Ρίνακασ E24. Κίνθςθ των καταδίκων και λόγοσ αποφυλάκιςθσ (1998 - 2013)  ςε http://www.statistics.gr 
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 Βλ. ςχετ.  Ετιςιεσ Εκκζςεισ Ρεπραγμζνων του φορζα ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ ςε http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-
pepragmenon) 

http://www.freedomgate.gr/index.php/el/
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=3&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_documentID=116191&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_locale=el
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon


27 
 

Μζςα από τθ μελζτθ των ετιςιων  εκκζςεων του φορζα ΝΡΙΔ ΕΡΑΝΟΔΟΣ 
που είναι ανθρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του85και παρά τουσ όποιουσ περιοριςμοφσ 
(μικρό και μθ αντιπροςωπευτικό δείγμα), κα μποροφςε να επιχειρθκεί μια πρϊτθ 
ςκιαγράφθςθ του προφίλ τθσ γυναίκασ αποφυλακιςμζνθσ που ζχει επιςκεφτεί τον 
φορζα και ζχει λάβει το ςφνολο των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Επανόδου κατά 
τα τελευταία ζτθ και θ οποία φαίνεται να είναι Ελλθνίδα (κατά μζςο όρο παραπάνω 
από τισ μιςζσ κάκε ζτοσ), να ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα 36-60 ετϊν, να είναι κατά 
διλωςι τθσ «άγαμθ» ι «διαηευγμζνθ χωρίσ τζκνα».  

Επίςθσ, όςον αφορά το επίπεδο εκπαίδευςθσ είναι χαμθλισ και μζςθσ 
εκπαίδευςθσ. Μετά τθν αποφυλάκιςι τθσ όπωσ θ ίδια αναφζρει αντιμετωπίηει 
ςοβαρά οικονομικά προβλιματα με αποτζλεςμα οι περιςςότερεσ να δθλϊνουν 
φιλοξενοφμενεσ διότι δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να υποςτθρίξουν το δικό τουσ ςπίτι 
με ςθμαντικότερο το πάγιο αίτθμα τθσ εφρεςθσ εργαςίασ και τθσ παροχισ 
οποιαςδιποτε χρθματικισ ενίςχυςθσ και φιλοξενίασ τουλάχιςτον για τον πρϊτο 
καιρό86. 

Θ κοινωνικι επανζνταξθ των κρατουμζνων ωσ προςωπικι διαδρομι δεν 
ταυτίηεται με τθν αποφυλάκιςθ, αφοφ προςδιορίηεται από παράγοντεσ ποικίλουσ 
και ςυχνά αντιφατικοφσ87. Σφμφωνα με τθ ςχετικι επιςτθμονικι εργογραφία και 
ελλθνικι ερευνθτικι εμπειρία, θ γυναίκα μετά τθν αποφυλάκιςθ τθσ ζρχεται 
αντιμζτωπθ με μία ςειρά ςθμαντικϊν προβλθμάτων που αποτελοφν τροχοπζδθ 
ςτθν ομαλι ζνταξι τθσ ςτο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεςκαι. Το κυριότερο 
πρόβλθμα με το οποίο ζρχονται αντιμζτωπεσ οι αποφυλακιςμζνεσ και το οποίο 
αναδεικνφεται ερευνθτικά είναι θ επαγγελματικι τουσ απαςχόλθςθ88.Ζχει 
υποςτθριχκεί ότι θ πολιτιςμικι ςτάκμθ μιασ κοινωνίασ προςδιορίηεται από τθ κζςθ 
των γυναικϊν ςε αυτιν. Δια νόμων προβλζπεται θ πρόςβαςθ και ενεργόσ 
ςυμμετοχι ςτθν οικονομία και τα δθμόςια αγακά να παρζχεται εξίςου ςε άνδρεσ 
και γυναίκεσ89. Είναι γεγονόσ, όμωσ, ότι παρά τθν φπαρξθ του νομοκετικοφ 
πλαιςίου, τθ κεςμοκζτθςθ τθσ ιςότθτασ και παρά τθν αναμφιςβιτθτθ πρόοδο που 
ζχει ςθμειωκεί, θ κακθμερινι ηωι αποδεικνφει ότι υπάρχουν τομείσ όπου ακόμθ 
απαιτείται μεγάλθ προςπάκεια για να αποδειχκεί ςτθν πράξθ ότι θ κοινωνία 
παρζχει ίςεσ ευκαιρίεσ ςε άνδρεσ και γυναίκεσ. Οι δείκτεσ που αναφζρονται ςτθ 
κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν αγορά εργαςίασ δίνουν πλζον άλλθ διάςταςθ ςτθν πολιτικι 
τθσ απαςχόλθςθσ για τισ γυναίκεσ αναδεικνφοντάσ το ςε μείηον κοινωνικό 
πρόβλθμα. 

Για τθν καλφτερθ εκτίμθςθ δε αυτοφ  το προβλιματοσ ςθμειϊνουμε ότι ενϊ 
οι γυναίκεσ αποτελοφν περιςςότερο από μιςό του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ δεν 
ςυμμετζχουν ιςότιμα ςτθν απαςχόλθςθ. Σφμφωνα μάλιςτα με πρόςφατα 
δθμοςιευμζνα ςτοιχεία για τθν Ελλάδα, από τθ Διεκνι Οργάνωςθ Εργαςίασ (ΔΟΕ), 
υπογραμμίηονται τα ακόλουκα: 
–  χάςμα 16 ποςοςτιαίων μονάδων ςχετικά με τθ ςυμμετοχι ςτο εργατικό 
δυναμικό: άνδρεσ 60,1% και γυναίκεσ 44,1% 
–  χάςμα 9,6 ποςοςτιαίων μονάδων ςτθν ανεργία: άνδρεσ 18,8% και γυναίκεσ 28,4%  
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 Βλ. Θεοδωρίδου – Φουντουκίδου, Ρ. (2001). Γυναικεία απαςχόλθςθ και ανεργία, Κακθμερινι, 31 Ιουλίου ςε 
http://www.kathimerini.gr/97342/article/epikairothta/ellada/gynaikeia-apasxolhsh-kai-anergia 

http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon
http://www.kathimerini.gr/97342/article/epikairothta/ellada/gynaikeia-apasxolhsh-kai-anergia


28 
 

– χάςμα 3,3 ποςοςτιαίων μονάδων ςχετικά με τθ ςυνειςφορά ςτθν οικογενειακι 
επιχείρθςθ: άνδρεσ 2,8% και γυναίκεσ 6,1% .90 

Εντονότερο το πρόβλθμα καταγράφεται ςτισ αποφυλακιςμζνεσ, οι οποίεσ 
εκτόσ από το γενικότερο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, ζχουν να αντιμετωπίςουν και το 
χαμθλό τουσ εκπαιδευτικό επίπεδο, τθν ζλλειψθ εξειδίκευςθσ και τα προβλιματα 
ςτζγθσ και εξαρτιςεων που δυναμιτίηουν και κακιςτοφν ζωσ αδφνατθ τθν 
απαςχολθςιμότθτά τουσ91. 

Σε όλο αυτό το πλαίςιο το ςτίγμα τθσ ποινικισ καταδίκθσ δυςκολεφει ακόμθ 
περιςςότερο τθν ζνταξθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. Σε παλαιότερθ ζρευνα, 
με τυχαίο δείγμα φορζων, με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων κατάρτιςθσ 
και απορρόφθςθσ αποφυλακιςμζνων ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ, διαπιςτϊκθκε 
ελλιπισ ευαιςκθτοποίθςθ ι ακόμθ και αρνθτικι ςτάςθ των εργοδοτϊν ςε 
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν αποφυλακιςμζνουσ με τουσ φορείσ, όμωσ, 
κατάρτιςθσ να δθλϊνουν ότι κα προςζφεραν επαγγελματικι κατάρτιςθ και κζςεισ 
εργαςίασ ςε αποφυλακιςμζνουσ92. 

Επίςθσ, πρζπει να προςτεκεί και το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο και θ 
χαμθλι εξειδίκευςθ που διακρίνει το «βιογραφικό» τθσ γυναίκασ κρατοφμενθσ πριν 
από τον εγκλειςμό τθσ και το οποίο δεν αλλάηει κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τθσ, 
κακόςον λίγεσ είναι οι δυνατότθτζσ τθσ απόκτθςθσ ι αναβάκμιςθσ των προςόντων 
και των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων μζςα ςτθ φυλακι. Επίςθσ, παρατθρείται ότι 
τόςο τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ όςο και το ίδιο 
το ςφςτθμα τθσ φυλακισ αναπαράγουν τισ ιςχφουςεσ κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ 
για το γυναικείο φφλο δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των παραδοςιακϊν –
ςτερεοτυπικϊν ρόλων του φφλου. Αυτό αποδεικνφεται από τθ κεματικι των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που επικεντρϊνεται 
κυρίωσ ςτουσ παραδοςιακοφσ ρόλουσ τθσ γυναίκασ (κοπτικι-ραπτικι, χειροτεχνία), 
γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ςφνδεςθ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ93. 

Στθν επαγγελματικι επανζνταξθ των κρατουμζνων θ κοινωνικι εμπειρία και 
θ ποιότθτα ηωισ αναδεικνφονται ςε κρίςιμουσ παράγοντεσ. Θ δυςκολία 
επανζνταξθσ που προκφπτει απ’ όλουσ τουσ παραπάνω παράγοντεσ μπορεί να 
απογοθτεφςει κάποιεσ αποφυλακιςμζνεσ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ, δίχωσ άλλθ 
εναλλακτικι, να ςτραφοφν ςε άλλεσ οικείεσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ πορνεία και 
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 «Ροιεσ είναι οι τάςεισ ςτθ γυναικεία απαςχόλθςθ για το 2017». Στισ 14 Ιουνίου 2017, θ Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ΔΟΕ) 
δθμοςιοποίθςε μελζτθ ςχετικά με τισ τάςεισ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ το ζτοσ 2017. Ρρόκειται για ζνα άκρωσ 
εμπεριςτατωμζνο κείμενο, ςυνολικισ ζκταςθσ 66 ςελίδων ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με χριςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ κζςθ 
των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των ζμφυλων 
ανιςοτιτων, οι οποίεσ εξακολουκοφν να υφίςτανται ςε όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ του πλανιτθ.  
Θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια δράςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων, 
εντάςςεται ςτο κεματικό πεδίο «Γυναίκεσ και Οικονομία» και υλοποιείται ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ όλων των εργαλείων ςτον 
αγϊνα για τθν επίτευξθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, ςφμφωνα και με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (Ατηζντα 2030).  
ςε http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poies-einai-oi-taseis-sti-ginaikeia-apasxolisi-gia-2017/ όπωσ ανακτικθκε 
29/05/2018. 
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 Βλ. Ραραςκευόπουλοσ, Ν., Σπινζλλθ, Κ.Δ. (1995). Ζρευνα για τθν επαγγελματικι ζνταξθ αποφυλακιςμζνων ςτθν αγορά 
εργαςίασ ςτθν Αττικι, Ακινα: Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και 
ΕΚΤ. 
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 Βλ. Τςίγκανου, Ι., Τηωρτοποφλου, Μ, Ηαραφωνίτου, Χ. (2001). Φφλο και κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ, Ακινα: ΚΕΘΙ, ς. 
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χριςθ ουςιϊν κ.λ.π.), επιβεβαιϊνοντασ τθ ςχζςθ ανεργίασ-εγκλθματικότθτασ-
υποτροπισ94. 

Θ προετοιμαςία για τθν αποφυλάκιςθ των κρατουμζνων είναι αναγκαία για 
τθν ομαλι επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία και πρζπει να ξεκινάει μζςα από τθ 
φυλακι (με εξειδικευμζνα προγράμματα και δράςεισ κινθτοποίθςθσ και 
εκπαίδευςθσ με τθν οπτικι του φφλου για τθν περίπτωςθ των γυναικϊν 
κρατουμζνων). Μάλιςτα, οι ίδιεσ οι κρατοφμενεσ ςτθν ζρευνα των Θανοποφλου, 
Μοςχοβοφ προτείνουν για τθν όςο το δυνατό ομαλότερθ επανζνταξι τουσ τθ λιψθ 
διαφόρων μζτρων, όπωσ καλφτερθ ενθμζρωςθ τουσ για προγράμματα κατάρτιςθσ, 
δθμιουργία περιςςότερων κζςεων εργαςίασ μζςα ςτθ φυλακι, υλοποίθςθ 
μεγαλφτερου αρικμοφ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
εξειδίκευςθσ, ίδρυςθ περιςςοτζρων υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ95. 
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 Βλ. ςχετ. Μθλιϊνθ, Φ., ό.π. 614. 
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 Βλ. Θανοποφλου, Μ, Μοςχοβοφ, Β., ό.π. ςς. 156-157. 
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Βϋ Θ ΕΕΥΝΑ 

 
1. Περιοδολόγθςθ.  

 
Στθν Ελλάδα μζχρι και ςιμερα λίγεσ είναι οι ζρευνεσ και οι μελετθτζσ που 

αςχολοφνται με το φαινόμενο τθσ γυναικείασ εγκλθματικότθτασ και τισ 
παραμζτρουσ του χωρίσ μζχρι τϊρα να ζχει επιχειρθκεί μια ςφαιρικι και 
πολυπαραγοντικι εκτίμθςθ του φαινομζνου. Ρραγματικά απουςιάηει μία μελζτθ 
που κα αναλφει ςε βάκοσ όλουσ τουσ παράγοντεσ του προβλιματοσ και μεταβλθτζσ 
όπωσ φφλο, φυλι, περιβάλλον όπωσ κοινι γνϊμθ, απονομι του ςυςτιματοσ 
ποινικισ δικαιοςφνθσ κλπ.96. 

Ανάμεςα ςτισ πιο πρόςφατεσ ερευνθτικζσ απόπειρεσ κρίνεται ςκόπιμο να 
αναφζρουμε τθν ζρευνα του Κακθγ. Γ. Ρανοφςθ το 2003, με βαςικό άξονα τθσ 
ζρευνασ τθν αναηιτθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ, οικογενειακισ, ερωτικισ ηωισ των 
κρατουμζνων γυναικϊν ςτισ Γυναικείεσ Φυλακζσ Κορυδαλλοφ97. Τθν ζρευνα των Μ. 
Μθτροςφλθ και Ε. Φρονίμου98 όπου πραγματεφονται ηθτιματα ςυμφιλίωςθσ 
οικογενειακισ, επαγγελματικισ κοινωνικισ ηωισ και κράτθςθσ των κρατουμζνων 
γυναικϊν. Επίςθσ,  ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει θ ζρευνα των ανκρωποκτόνων 
γυναικϊν των Κακ. Αρτινοποφλου και Β. Καρφδθ99 θ οποία πραγματοποιικθκε από 
το Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ το χρονικό διάςτθμα 2003-2004 και θ 
οποία κατζδειξε εκτόσ από κάποια ειδικά ςυμπεράςματα που είχαν να κάνουν με τθ 
ςυγκεκριμζνθ εγκλθματικι ςυμπεριφορά, ότι οι περιςςότερεσ κρατοφμενεσ δεν 
είχαν καμία προθγοφμενθ εμπλοκι με το ποινικό ςφςτθμα, θ πλειονότθτα πίςτευε 
ότι είχε αδικθκεί από το δικαςτιριο, διλωςαν ςε μικρό βακμό χριςθ ψυχοτρόπων 
ουςιϊν πριν τον εγκλειςμό,  με το ποςοςτό όμωσ αυτό να αυξάνεται μετά τον 
εγκλειςμό. Σχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ ζρευνασ το άμεςο οικογενειακό 
περιβάλλον ςυνζχιηε να τισ ςτθρίηει ςυναιςκθματικά μετά τον εγκλειςμό. Ωσ προσ 
τθν επικοινωνία με το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον οι περιςςότερεσ διλωςαν 
ότι είχαν επιςκεπτιρια ςυχνά και μερικζσ φορζσ, και θ μεγαλφτερθ προςδοκία τουσ 
αναφορικά με το μζλλον, ιταν να είναι κοντά ςτα παιδιά τουσ και να μπορζςουν να 
εργαςτοφν.  

Ενϊ το ηιτθμα τθσ επανζνταξθσ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν και τα 
προβλιματα και τισ προοπτικζσ εξομάλυνςθσ πραγματεφκθκε θ ζρευνα των 
ερευνθτριϊν Μ. Θανοποφλου, Ε. Φρονίμου και Β. Τςιλιμιγκάκθ.100 Σθμαντικι επίςθσ 
θ ζρευνα για τισ ζγκλειςτεσ μθτζρεσ τθσ Κοινωνιολόγου-Εγκλθματολόγου κασ Ρ. 
Μακρυςοποφλου101 το 2013 με τα βαςικά ερευνθτικά ευριματα να μαρτυροφν ότι 
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 Βλ. ενδεικτικά τθ μελζτθ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ των Τςίγκανου, Ι., Τηωρτοποφλου, Μ., & Ηαραφωνίτου Χ., (2001). 
Φφλο και Κοινωνικά Αποκλειςμζνεσ Ομάδεσ", Ακινα: εκδ. ΚΕΘΙ. Ρεριςςότερα για το «φφλο» ςτθν εγκλθματολογία ςε Κουράκθ 
Ν., & Τςουραμάνθ, Χ. (2008). Οδθγόσ Εγκλθματολογικισ Βιβλιογραφίασ, Ακινα -Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ςς. 676-677.  
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 Βλ. Ρανοφςθσ, Γ. (2003). Συναιςκθματικι, οικογενειακι, ερωτικι ηωι κρατουμζνων γυναικϊν ςτθν Ελλάδα. Μια ζρευνα ςτισ 
Γυναικείεσ Φυλακζσ Κορυδαλλοφ. Ποινικι Δικαιοςφνθ, τευχ. 1. 
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 Βλ. Μθτροςφλθ, Μ., & Φρονίμου, Ε. (2008). Οικογενειακι, Κοινωνικι και Επαγγελματικι Επανζνταξθ Ειδικϊν κεμάτων 
Πλθκυςμοφ. Η περίπτωςθ των γυναικϊν κρατουμζνων, ςτθ ςειρά Μελζτεσ, Ζρευνεσ, τευχ. 6, Ακινα: εκδ. ΕΚΚΕ.  
99

 Θ ζρευνα αφοροφςε τθ μελζτθ γυναικϊν κρατουμζνων για ανκρωποκτονία και περιελάμβανε τθ μελζτθ των φακζλων και 
ςυνεντεφξεισ με κρατοφμενεσ. Βλ. Καρφδθσ, Β.Χ, & Αρτινοποφλου, Β., ό. π.,  ςς. 77-82. 
100

 Βλ. Θανοποφλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τςιλιμιγκάκθ, Β. (1997). Αποφυλακιηόμενεσ Γυναίκεσ: Σο δικαίωμα ςτθν 
επαγγελματικι επανζνταξθ, Ακινα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα. 
101

 Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ςτο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ του ΡΜΣ Εγκλθματολογίασ του 
Ραντείου Ρανεπιςτθμίου ιταν θ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ του εγκλειςμοφ ςτθν άςκθςθ του μθτρικοφ ρόλου, τόςο για τισ 
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οι γυναίκεσ που εγκλείονται ςτθ φυλακι, πολφ ςυχνά είναι μθτζρεσ ανιλικων 
παιδιϊν, για τα οποία αποτελοφν τα βαςικά και ίςωσ μοναδικά πρόςωπα φροντίδασ 
και τθν άςκθςθ του μθτρικοφ ρόλου αν και δεν απαγορεφεται, με τθν ειςαγωγι των 
μθτζρων ςτο ςτερθτικό περιβάλλον τθσ φυλακισ εντοφτοισ περιορίηεται, με τθ 
μθτζρα κρατοφμενθ να αγωνίηεται για να προςαρμοςτεί και παράλλθλα να 
διαμορφϊςει τθν άςκθςθ του ρόλου τθσ κάτω από τισ νζεσ ςυνκικεσ.  

Τζλοσ, θ ςθμαντικότερθ ζρευνα καταγραφισ των δθμογραφικϊν 
χαρακτθριςτικϊν και των ςυνκθκϊν κράτθςθσ των κρατουμζνων γυναικϊν αποτελεί 
θ ζρευνα του 1995 του Εργαςτθρίου Ροινικϊν και Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με κζμα: «Το πρόβλθμα τθσ γυναικείασ εγκλθματικότθτασ 
ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα και θ ςχζςθ του με τον υπερπλθκυςμό των γυναικείων 
φυλακϊν»102. 
 

 
 

2. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ. 

 
 Θ παροφςα ζρευνα με κζμα: «Ραρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ 

των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και επαγγελματικι επανζνταξθ 
και προςαρμογι των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν» αποτελεί 
μία επιπλζον προςπάκεια, θ πρϊτθ με τθν ζμφυλθ οπτικι, ςτο χϊρο επικυμϊντασ 
να ςυμβάλει ςτθν καταγραφι τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ και τθν ανάδειξθ των 
αναγκϊν του χϊρου. Θ ζμφυλθ ζρευνα εμφανίηεται και απαςχολεί τουσ 
κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ ςε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόςμιο επίπεδο, τθν 
τελευταία εικοςαετία. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ζμφυλθσ ζρευνασ και εκπαίδευςθσ είναι θ 
επιδίωξθ των πολιτικϊν, πολιτιςμικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν, επιςτθμονικϊν 
και ατομικϊν μελετϊν για τθν ιςότθτα των γυναικϊν. Θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του 
φφλου ςτθν κοινωνικι ζρευνα ςθμαίνει τθν εξζταςθ από τθν οπτικι του φφλου των 
μεταβλθτϊν μίασ κοινωνικισ ζρευνασ, όπωσ οικογενειακι κατάςταςθ, θλικία, 
μορφωτικό επίπεδο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα αφενόσ θ διάςταςθ του φφλου να 
εμπεριζχεται ςτθ κοινωνικι ζρευνα αφετζρου να διατρζχει τισ πολιτικζσ ϊςτε να 
αρκοφν τα ζμφυλα ςτερεότυπα που μπορεί να ελλοχεφουν ςτθν επιςτθμονικι 
ςκζψθ και πρακτικι. 
 Θ ζμφυλθ ζρευνα ζχει δφο κυρίωσ ςτόχουσ: α) τθ διερεφνθςθ των 
διαδικαςιϊν γνϊςθσ, των κεωριϊν και των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων τθσ 
επιςτιμθσ και β) τθ διερεφνθςθ των ςχζςεων των φφλων και των ςχζςεων εξουςίασ 
που αναπτφςςονται μεταξφ των τελευταίων. Θ διάςταςθ του φφλου ςτθν κοινωνικι 
ζρευνα ωσ μεταβλθτι υπαγορεφει, εκτόσ από άλλα και παράλλθλα με τθν ποςοτικι 
ανάλυςθ των δεδομζνων, και τθν ποιοτικι ανάλυςθ αυτϊν. Γι’ αυτό και ςτθρίηεται 
ςε ερευνθτικά εργαλεία, όπωσ θ ανάλυςθ του λόγου των γυναικϊν, όπωσ αυτόσ 

                                                                                                                                                                              
κρατοφμενεσ μθτζρεσ με παιδιά μζςα ςτθ φυλακι, όςο και για τισ κρατοφμενεσ μθτζρεσ με ανιλικα παιδιά εκτόσ φυλακισ. Βλ. 
ςχετ. Μακρυςοποφλου, Ρ. (2013). Γυναικεία Εγκλθματικότθτα και ο Ρόλοσ τθσ Μθτρότθτασ Μζςα από τθ Φυλακι, 
(Διπλωματικι Εργαςία ςτο ΡΜΣ Εγκλθματολογία), Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, Ακινα. 
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 Ειδικότερα, θ ζρευνα πραγματοποιικθκε το χρονικό διάςτθμα Μαϊου-Ιουνίου 1995 υπό τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του 
Κακθγθτι Ν. Κουράκθ και τον ςυντονιςμό τθσ Φ. Μθλιϊνθ με τίτλο «Ζρευνα ςτισ Γυναικείεσ Φυλακζσ Κορυδαλλοφ» βλ. 
περιςςότερα ςτον Ν. Κουράκθ (επιμ.). Ζμφυλθ Εγκλθματικότθτα. Ποινικι και Εγκλθματολογικι Προςζγγιςθ του Φφλου, Ακινα-
Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ςς. 584-588. 
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διαρκρϊνεται είτε άμεςα (ςυνζντευξθ) είτε ζμμεςα (κείμενα, δικαςτικζσ 
αποφάςεισ). 

Θ βιογραφικι προςζγγιςθ των γυναικϊν ζχει αποτελζςει ειδικότερθ 
ερευνθτικι μζκοδο υπαγορευμζνθ από τθν οπτικι του φφλου. Στόχοσ θ προςζγγιςθ 
του υπό ζρευνα υποκειμζνου με βάςθ όλεσ τισ ανκρϊπινεσ εμπειρίεσ, τόςο εκείνεσ 
που ζχουν οικουμενικό χαρακτιρα όςο και εκείνεσ που αφοροφν επιμζρουσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ. Ο ίδιοσ ο λόγοσ των γυναικϊν ζχει αποδειχκεί πολφτιμο 
εργαλείο ανάλυςθσ, προςφζροντασ πλθροφορίεσ για τισ βιωματικζσ εμπειρίεσ των 
γυναικϊν, όπωσ βιϊνονται και περιγράφονται από τισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ, τθ 
δυνατότθτα του αναςτοχαςμοφ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ από το πρίςμα τθσ 
γυναικείασ οπτικισ,  τθν ευκαιρία τθσ αποδόμθςθσ τθσ ρθτορικισ ταυτοτιτων, όπωσ 
«γυναίκα», «κφμα», «εγκλθματίασ», «κρατοφμενθ» κ.ά. 

Ζωσ τϊρα λίγεσ αναλφςεισ περιεχομζνου εμπειριϊν γυναικϊν ζχουν 
προςεγγίςει τα υποκείμενα γυναίκεσ και ζχουν αςχολθκεί με τθν ανάλυςθ των 
εμπειριϊν των γυναικϊν. Θ ανάλυςθ του λόγου και θ αποκάλυψθ των υποκειμζνων 
παίηει ζνα ιδιαίτερο ρόλο ςτθν αναπλαιςίωςθ τθσ εμπειρίασ και τθν τοποκζτθςθ 
του υποκειμζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο. Αλλά κυρίωσ θ 
ανάλυςθ του λόγου αντιμετωπίηει τθ γυναίκα ωσ δρϊν υποκείμενο με επικυμίεσ, 
όνειρα, ςτόχουσ και επιδιϊξεισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν κατανόθςθ των δομικϊν 
χαρακτθριςτικϊν που ςθμαςιοδοτοφν και κακορίηουν τθν ζμφυλθ ταυτότθτα του 
δρϊντοσ υποκειμζνου και βοθκϊντασ ςτθν αποςταςιοποίθςθ από υποκειμενικζσ 
εννοιολογιςεισ και από ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ του 
ζμφυλου υποκειμζνου. Με αυτζσ τισ παραδοχζσ θ ζρευνα αυτι, ςεβόμενθ το δρων 
υποκείμενο «γυναίκα κρατοφμενθ» και «γυναίκα αποφυλακιςμζνθ», χωρίσ να 
αποτελεί μία κατϋ εξοχιν ανάλυςθ λόγου, ςτθρίηεται ςθμαντικά ςτο λόγο των 
γυναικϊν, μεταφζροντασ ατόφια αποςπάςματα των λεγομζνων τουσ. 

2.1 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ: Θ παροφςα ζρευνα επιχειρεί να διερευνιςει το 
προφίλ του πλθκυςμοφ των γυναικϊν που ζχουν εμπλακεί με το ςφςτθμα απονομισ 
ποινικισ δικαιοςφνθσ κακϊσ επίςθσ και τισ ςτάςεισ και τισ απόψεισ τουσ αναφορικά 
με τθν επανζνταξθ, ςτοχεφοντασ ςτθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθ 
ςωφρονιςτικι μεταχείριςθ και τθν μεταςωφρονιςτικι αρωγι των 
αποφυλακιςμζνων. Σκοπόσ είναι θ καταγραφι των υπαρχουςϊν ςυνκθκϊν 
ειδικότερα ςε ςχζςθ με τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι φυλακιςμζνεσ αλλά 
και τισ δυνατότθτεσ που διαπιςτϊνουν. Οι δυνατότθτεσ αναφζρονται ςτο επίπεδο 
προετοιμαςίασ που ςυντελείται εντόσ τθσ φυλακισ ςε ςχζςθ με τθν ψυχοκοινωνικι, 
οικογενειακι και επαγγελματικι επανζνταξθ.   

2.2. Αντικείμενο τθσ ζρευνασ: Αντικείμενο τθσ ζρευνασ αποτελεί θ 
καταγραφι του προφίλ αυτοφ του ειδικοφ πλθκυςμοφ και θ διερεφνθςθ των 
ςτάςεων και των απόψεων του αναφορικά με τισ τρεισ προαναφερκείςεσ 
διαςτάςεισ με ζμφαςθ ςτα προβλιματα, ςτισ δυνάμεισ και ςτισ προτάςεισ που κα 
προκφψουν για βελτίωςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ. Οι τρεισ διαςτάςεισ τθσ 
επανζνταξθσ εξετάηονται ςε δυο φάςεισ τθσ ηωισ μιασ γυναίκασ που ζχει εμπλακεί 
με το ςφςτθμα απονομισ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, εντόσ και εκτόσ τθσ φυλακισ. 
Στθν πρϊτθ φάςθ οι υπό εξζταςθ ζννοιεσ διερευνϊνται ςτο πλαίςιο τθσ φυλακισ.  

Στθ δεφτερθ φάςθ οι τρεισ ζννοιεσ προςεγγίηονται μζςα από τθ ηωι 
γυναικϊν που βρίςκονται εκτόσ τθσ φυλακισ. Σκοπόσ εδϊ είναι να καταγραφοφν τα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αποφυλακιςμζνεσ ςτθν ενταξιακι τουσ πορεία 
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αναφορικά με τουσ υπό εξζταςθ τομείσ αλλά και οι δυνάμεισ που διαπιςτϊνουν 
όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των κρατοφμενων. Συμπλθρωματικά, ςκοπόσ ιταν να 
αξιολογθκεί ο ρόλοσ τθσ φυλακισ τόςο ςτα προβλιματα όςο και ςτισ δυνατότθτεσ. 
Επιπλζον τθσ καταγραφισ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ αντικείμενο τθσ ζρευνασ 
ιταν επίςθσ θ υποβολι προτάςεων για τθ βελτίωςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ 
ψυχοκοινωνικισ, οικογενειακισ και επαγγελματικισ επανζνταξθσ μζςα από τισ 
προτάςεισ, τα όνειρα, τουσ ςτόχουσ και τισ προςδοκίεσ που δθλϊνουν οι 
κρατοφμενεσ και οι αποφυλακιςμζνεσ.  

Για να ςυγκεκριμενοποιθκεί το αντικείμενο τθσ ζρευνασ οι τρεισ τομείσ, τθσ 
ψυχοκοινωνικισ, οικογενειακισ και επαγγελματικισ επανζνταξθσ αναλφκθκαν ςε 
τρεισ χρόνουσ: ςτο παρελκόν, το παρόν και το μζλλον.  Θ χρονικι ανάλυςθ 
επιλζχκθκε λόγω αφενόσ του ςθμαντικοφ ρόλου του προγενζςτερου βίου τόςο ςτο 
ψυχοκοινωνικό όςο και ςτο οικογενειακό αλλά και ςτο εργαςιακό επίπεδο ςτθν 
εξζλιξθ τθσ πορείασ του ατόμου για τθ ηωι μετά τθ φυλακι αφετζρου του 
καταλυτικοφ ρόλου τθσ φυλακισ όπωσ και τθσ ςθμαςίασ των προςδοκιϊν κακϊσ οι 
προςδοκίεσ για τθν εξζλιξθ μιασ κατάςταςθσ κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά του 
ατόμου άρα και τθν εξζλιξθ τθσ ίδιασ τθσ κατάςταςθσ.  

2.3. Εννοιολογιςεισ: Ωσ «πολλαπλι διάκριςθ» νοείται οποιαδιποτε 
διάκριςθ, αποκλειςμόσ ι περιοριςμόσ, ςε βάροσ προςϊπου, που βαςίηεται ςε 
περιςςότερουσ από ζναν λόγουσ (π.χ. φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι εκνοτικισ 
καταγωγισ, γενεαλογικϊν καταβολϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, 
αναπθρίασ ι χρόνιασ πάκθςθσ, θλικίασ, οικογενειακισ ι κοινωνικισ κατάςταςθσ, 
ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν φφλου). 
 Ωσ «επανζνταξθ» ορίηεται το ςυνεχζσ από τθν κράτθςθ ζωσ τθν ομαλι 
μετάβαςθ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι. Θ επανζνταξθ προςεγγίηεται μζςα από τρεισ 
ζννοιεσ: (α) τθν  ψυχοκοινωνικι επανζνταξθ, (β) τθν οικογενειακι επανζνταξθ και 
τθν (γ) επαγγελματικι επανζνταξθ. Ρρόκειται για τρεισ αλλθλζνδετεσ διαςτάςεισ 
που ουςιαςτικά ςυνκζτουν τθν ζννοια τθσ επανζνταξθσ κακϊσ διαδραματίηουν 
κακοριςτικό ρόλο για τθν αποχι από τθν εγκλθματικι δραςτθριότθτα και τθν 
προςαρμογι ςτα δεδομζνα τθσ υπάρχουςασ κοινωνίασ.  

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, ςτθν παροφςα ζρευνα, θ επανζνταξθ, ζννοια που 
αναλφεται ςε τρία αλλθλζνδετα επίπεδα, ψυχοκοινωνικό, εργαςιακό και 
οικογενειακό γίνεται αντιλθπτι μζςα από τθν  πορεία ηωισ που ζχει διανφςει ζνα 
άτομο.  Με αυτόν τον τρόπο, μποροφν για κάκε επίπεδο να διαπιςτωκοφν οι 
ςυνζχειεσ ι οι αςυνζχειεσ που αφοροφν: 
(α) Το είδοσ τθσ ζνταξθσ που είχε πραγματοποιθκεί μζχρι τθ φυλάκιςθ 
(β) Τον τρόπο που ο εγκλειςμόσ αλλά και θ όλθ εμπειρία με το ςφςτθμα απονομισ 
τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ επθρεάηει τθ ηωι ι τισ προςδοκίεσ για τθ ηωι μετά τθ 
φυλακι. 
(γ) Τθν εξζλιξθ τθσ πρϊθν κρατοφμενθσ μετά τθ φυλακι  

2.4. Ραράμετροι: Ρροκειμζνου να καταςτεί μετριςιμθ θ υπό εξζταςθ 
παράμετροσ, κάκε διάςταςθ ζχει περαιτζρω αναλυκεί ςε μετριςιμουσ δείκτεσ. 
Κάκε δείκτθσ εξετάηεται και ςτουσ τρεισ χρόνουσ, δθλαδι τθ ηωι πριν τθ φυλακι, τθ 
ηωι μζςα ςτθ φυλακι και τθ ηωι εκτόσ τθσ φυλακισ ι τισ προςδοκίεσ για τθ ηωι 
εκτόσ τθσ φυλακισ για τθν περίπτωςθ των κρατοφμενων. Η ψυχοκοινωνικι 
επανζνταξθ περιλαμβάνει: τθ λειτουργικότθτα και τθν ψυχολογικι προςαρμογι, τθ 
ςίτιςθ, τθ ςτζγαςθ, τθν πρόςβαςθ ςτθν υγεία, τθ χριςθ ουςιϊν, τθν πλθροφόρθςθ 
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και τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ 
υποςτιριξθσ, το υποςτθρικτικό δίκτυο. Η οικογενειακι επανζνταξθ περιλαμβάνει: 
τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν ανθλικότθτα (εντόσ τθσ φυλακισ), το ςυηυγικό 
ρόλο, το γονεϊκό ρόλο, τισ ςχζςεισ και τθν επικοινωνία με τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Η 
επαγγελματικι επανζνταξθ περιλαμβάνει: τθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία, τθν 
ικανοποίθςθ από τισ απολαβζσ τθσ εργαςίασ, τθν πλθροφόρθςθ για φορείσ 
επαγγελματικι ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ. 

2.5. Οδθγόσ ςυνζντευξθσ: Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκαν δυο 
οδθγοί ςυνζντευξθσ. Ζνασ για κάκε κατθγορία ερωτϊμενων από τισ ομάδεσ ςτόχου 
(κρατοφμενεσ και αποφυλακιςμζνεσ). Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ τθρικθκε θ ίδια 
δομι. Κάκε οδθγόσ είχε ζξι ενότθτεσ με ανοιχτζσ και κλειςτζσ ερωτιςεισ. Το πρϊτο 
ςκζλοσ αφοροφςε ςτθ λιψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα ατομικά ςτοιχεία τθσ κάκε 
ερωτϊμενθσ. Ειδικότερα, αποφαςίςτθκε να ςυλλεχκοφν οι εξισ πλθροφορίεσ: 
θλικία, εκνικότθτα, ςε περίπτωςθ αλλοδαπισ καταγωγισ χρόνια παραμονισ ςτθν 
Ελλάδα, χρόνοσ παραμονισ ςτθ φυλακι και εκτιμϊμενοσ χρόνοσ αποφυλάκιςθσ. Οι 
επόμενεσ πζντε ενότθτεσ δθμιουργικθκαν για να καλφψουν τισ εξισ περιοχζσ: (α) 
ψυχοκοινωνικι επανζνταξθ, (β) οικογενειακι επανζνταξθ, (γ) ποινικό ιςτορικό, (δ) 
εκπαιδευτικι –επαγγελματικι επανζνταξθ και (ε) προςωπικοί ςτόχοι  ι προςδοκίεσ 
μετά τθ φυλακι (για τθν περίπτωςθ των κρατοφμενων).  

Οι ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ διατυπϊκθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
ελαχιςτοποιοφνται οι δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ των ερωτιςεων που μπορεί να 
προζκυπταν από τθν ποικιλομορφία και το μορφωτικό επίπεδο ειδικϊν ομάδων του 
δείγματοσ. Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ κατά τθ διατφπωςθ των ερωτθμάτων ϊςτε να 
διζπονται από ςεβαςμό και διακριτικότθτα για τισ ςυμμετζχουςεσ. Θ καταγραφι 
των πλθροφοριϊν αποφαςίςτθκε να γίνει με γραπτζσ ςθμειϊςεισ.  

Συμπλθρωματικά με τουσ οδθγοφσ ςυνζντευξθσ ετοιμάςτθκαν τα ζντυπα 
ςυναίνεςθσ για τθν κάκε κατθγορία ερωτϊμενων. Κάκε ζντυπο περιλάμβανε 
πλθροφορίεσ αναφορικά με τουσ φορείσ διεξαγωγισ, το αντικείμενο και τουσ 
ςκοποφσ τθσ ζρευνασ. Το κείμενο ζκλεινε με τισ απαραίτθτεσ εγγυιςεισ προσ τισ 
ςυμμετζχουςεσ αναφορικά με τθν τιρθςθ τθσ ανωνυμίασ και τθσ εμπιςτευτικότθτασ 
κατά τθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν.   

2.6. Προι: Οι πλθροφορίεσ και τα προςωπικά δεδομζνα των γυναικϊν που 
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είναι απολφτωσ απόρρθτα. Οι γυναίκεσ που ςυμμετείχαν 
ςτθν ζρευνα ενθμερϊκθκαν για αυτό και υπζγραψαν ζντυπο ςυναίνεςθσ. 

2.7. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Θ διεξαγωγι του εμπειρικοφ μζρουσ 
πραγματοποιικθκε το χρονικό διάςτθμα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ 
(2018) ςτο Κ. Κ. Γυναικϊν Κορυδαλλοφ, ςτο Κ. Κ. Γυναικϊν Ελεϊνα Θιβασ, ςτο Κ. Κ. 
Θεςςαλονίκθσ (Διαβατά) (Τμιμα Γυναικϊν), ςτο Κ. Κ. Νεάπολθσ (Τμιμα Γυναικϊν), 
ςτο Ν.Ρ.Ι.Δ. ΕΡΑΝΟΔΟΣ και ςτο Σφλλογο Επανζνταξθσ Αποφυλακιςμζνων 
«Ονιςιμοσ».  

2.8. Συλλογι υλικοφ: Θ διαδικαςία διεξαγωγισ των ςυνεντεφξεων με τισ 
κρατοφμενεσ ξεκίνθςε μετά από ζγκριςθ τθσ ςχετικισ άδειασ από τθ Γενικι 
Γραμματεία Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ 
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ άδειασ ξεκίνθςαν οι ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των 
κρατουμζνων που ςυμπεριλάμβαναν: Γραπτι και προφορικι ενθμζρωςθ των 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των τεςςάρων καταςτθμάτων κράτθςθσ και προϊκθςθ 
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ανάρτθςθ ςε πολυςφχναςτα ςθμεία εντόσ των φυλακϊν αφίςασ –πρόςκλθςθσ των 
κρατοφμενων για ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα. 

Κατόπιν ακολοφκθςαν επιςκζψεισ των ερευνθτριϊν ςτα τρία Καταςτιματα 
Κράτθςθσ. Τισ θμζρεσ των επιςκζψεων θ κοινωνικι υπθρεςία του κάκε 
καταςτιματοσ καλοφςε τισ κρατοφμενεσ που είχαν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για 
ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. Για τθν διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων τα καταςτιματα 
κράτθςθσ είχαν παραχωριςει ειδικοφσ χϊρουσ, όπωσ θ βιβλιοκικθ ςτο Κ.Κ. 
Γυναικϊν Κορυδαλλοφ και οι αίκουςεσ του Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ του Κ.Κ. 
Γυναικϊν Ελεϊνα Θθβϊν. Στο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Νεάπολθσ τα ερωτθματολόγια 
εςτάλθςαν ςτισ κρατοφμενεσ και ςυμπλθρϊκθκαν από αυτζσ ενϊ οι ςυνεντεφξεισ 
ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Διαβατϊν Θεσ/νίκθσ ζγιναν ςτο Σχολείο Δεφτερθσ 
Ευκαιρίασ και ςε άλλον χϊρο τθσ φυλακισ. 

Οι ςυνεντεφξεισ ξεκινοφςαν με τθν ενθμζρωςθ των κρατοφμενων για τθν 
ταυτότθτα των φορζων, το πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, το αντικείμενο και τουσ 
ςκοποφσ τθσ. Κατόπιν, οι ςυνεντεφκτριεσ προζτρεπαν τισ κρατοφμενεσ να 
διαβάςουν και να υπογράψουν το ζντυπο ενθμερωμζνθσ ςυναίνεςθσ ι το διάβαηαν 
οι ίδιεσ οι ερευνιτριεσ ςε περιπτϊςεισ που κάτι τζτοιο κρινόταν απαραίτθτο. Κατά 
τθ διενζργεια τθσ ςυνζντευξθσ οι ερευνιτριεσ ιταν ευζλικτεσ ωσ προσ τθ ςειρά των 
ερωτιςεων, ενκάρρυναν τισ κρατοφμενεσ να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ, 
τονίηοντασ ωςτόςο παράλλθλα τον προαιρετικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ. Ο 
χρόνοσ διεξαγωγισ  τθσ κάκε ςυνζντευξθσ ποικίλε από 30ϋ ζωσ 60ϋ περίπου λεπτά 
ανάλογα με τθν κρατοφμενθ. Θ περιοριςμζνθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
ευνόθτα αποτελοφςε αναςταλτικό παράγοντα ςτθν επικοινωνία με τισ ερευνιτριεσ. 
Στο τζλοσ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ οι ερευνιτριεσ χορθγοφςαν ςτισ κρατοφμενεσ ζνα 
ενθμερωτικό φυλλάδιο για τισ υπθρεςίεσ τθσ ΕΡΑΝΟΔΟΥ και κάρτα με τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του φορζα. Σε γενικζσ γραμμζσ οι ερωτϊμενεσ ιταν ςυνεργάςιμεσ και 
θ εμπειρία ςυμμετοχισ ςτθν ςυνζντευξθ αξιολογοφνταν ωσ μια κετικι εμπειρία.  

Θ ςυλλογι του υλικοφ με τισ αποφυλακιςμζνεσ ζγινε ςτα γραφεία τθσ 
Επανόδου και εκτόσ αυτϊν. Σθμαντικό ρόλο ςτθ ςυλλογι αυτοφ του υλικοφ ζπαιξαν 
οι ίδιεσ οι αποφυλακιςμζνεσ, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ωσ διαμεςολαβιτριεσ με 
άλλεσ αποφυλακιςμζνεσ, πείκοντασ αυτζσ να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα.  
 

3. Ερευνθτικά Συμπεράςματα  
 

Θ ζρευνα «Παρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν 
ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των 
κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν» επιχείρθςε να διερευνιςει το 
προφίλ του πλθκυςμοφ των γυναικϊν που ζχει εμπλακεί με το ςφςτθμα απονομισ 
ποινικισ δικαιοςφνθσ κακϊσ επίςθσ και τισ ςτάςεισ και τισ απόψεισ του αναφορικά 
με τθν επανζνταξι τουσ ςτοχεφοντασ ςτθν ζνταξθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτθ ςωφρονιςτικι μεταχείριςθ και τθν μεταςωφρονιςτικι αρωγι των 
αποφυλακιςμζνων. 

Θ επανζνταξθ προςεγγίηεται μζςα από τρεισ ζννοιεσ: (α) τθν  ψυχοκοινωνικι 
επανζνταξθ, (β) τθν  οικογενειακι επανζνταξθ και τθν (γ) επαγγελματικι 
επανζνταξθ. Ρρόκειται για τρεισ αλλθλζνδετεσ διαςτάςεισ που ουςιαςτικά 
ςυνκζτουν τθν ζννοια τθσ επανζνταξθσ κακϊσ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο 
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για τθν αποχι από τθν εγκλθματικι δραςτθριότθτα και τθν προςαρμογι ςτα 
δεδομζνα τθσ υπάρχουςασ κοινωνίασ.  

Θ ζρευνα διεξιχκθ κυρίωσ  ςτα δφο αυτοτελι Καταςτιματα Κράτθςθσ ςτα 
οποία φιλοξενείται θ πλειονότθτα των γυναικϊν κρατουμζνων ςτθν Ελλάδα (ςχεδόν 
το 95%) δθλαδι ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Κορυδαλλοφ και ςτο 
Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελεϊνα Θθβϊν. Επίςθσ, ερωτθματολόγια 
ςυμπλθρϊκθκαν από γυναίκεσ κρατοφμενεσ από τα δφο αποκεντρωμζνα 
Καταςτιματα Κράτθςθσ γυναικϊν, τα οποία λειτουργοφν υπό τθ μορφι των 
τμθμάτων γυναικϊν ςε Καταςτιματα Κράτθςθσ ανδρϊν, ςτα Διαβατά 
Θεςςαλονίκθσ και τθ Νεάπολθ Λαςικίου. Ρραγματοποιικθκαν ςυνολικά 135 
ςυνεντεφξεισ με κρατοφμενεσ και ςυμπλθρϊκθκαν 135 ζγκυρα ερωτθματολόγια. Το 
δείγμα ιταν αντιπροςωπευτικό κακϊσ ςτθν ζρευνα ςυμμετείχαν γυναίκεσ από κάκε 
κατθγορία. 

Τθν περίοδο εκείνθ κρατοφνταν ςυνολικά 541 γυναίκεσ. Ειδικότερα ςτο 
αυτοτελζσ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Κορυδαλλοφ τθν χρονικι περίοδο 
υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ κρατοφνταν ςυνολικά 167 γυναίκεσ εκ των οποίων 2 
ανιλικεσ (ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ τθν 1θ Ιουλίου 
2018), κυρίωσ υπόδικεσ. Στο αυτοτελζσ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν ςτον 
Ελαιϊνα Θθβϊν κρατοφνταν 356 γυναίκεσ εκ των οποίων 8 ανιλικεσ (ςφμφωνα με 
τα ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ τθν 1θ Iουλίου 2018), κυρίωσ 
καταδικαςκείςεσ. Στο ιδιαίτερο τμιμα γυναικϊν του καταςτιματοσ κράτθςθσ 
ανδρϊν ςτα Διαβατά Θεςςαλονίκθσ κρατοφνταν τθν θμερομθνία που ζγιναν οι 
ςυνεντεφξεισ 15 γυναίκεσ και ςτο  ιδιαίτερο τμιμα γυναικϊν του καταςτιματοσ 
κράτθςθσ ανδρϊν Νεάπολθσ Λαςικίου τθν ίδια χρονικι περίοδο ιταν 3 γυναίκεσ. 

Οι περιςςότερεσ ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςτο Κατάςτθμα 
Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελεϊνα Θθβϊν ιτοι το 55% του δείγματοσ τθσ ζρευνασ 
προζρχεται από τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν 
Ελεϊνα Θθβϊν, το 33% από γυναίκεσ κρατοφμενεσ του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ 
Γυναικϊν Κορυδαλλοφ, το 10% από γυναίκεσ κρατοφμενεσ του Καταςτιματοσ 
Κράτθςθσ Θεσ/νίκθσ (ΚΚ Διαβατϊν) και το 2% από κρατοφμενεσ του Καταςτιματοσ 
Κράτθςθσ Νεάπολθσ (Βλ. Ρίνακασ 1 και Γράφθμα 1).Επίςθσ, από τισ 74 κρατοφμενεσ 
του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελεϊνα Θθβϊν οι 9 είναι «μωρομάνεσ» και 
οι 5 κρατοφνται ςτο νεοςφςτατο τμιμα τθσ Αγροτικισ Φυλακισ που λειτουργεί 
εκεί.103 
 
 

3.1. Οι Κρατοφμενεσ γυναίκεσ 
 

Θ πλειονότθτα των γυναικϊν ποςοςτό τθσ τάξθσ του 65% που ςυμμετείχε 
ςτθν ζρευνα ιταν θλικίασ μεταξφ 26-45 ετϊν δθλαδι ςε παραγωγικι θλικία, 
ελλθνικισ καταγωγισ (οι αλλοδαπζσ προζρχονται κυρίωσ από τισ όμορεσ 
βαλκανικζσ χϊρεσ που ζχουν παραμείνει μεγάλο διάςτθμα ςτθ χϊρα μασ πριν τθ 
ςφλλθψι τθσ), κάτοικοι κυρίωσ των δφο μεγάλων αςτικϊν κζντρων (Ακινασ και 
Θεσ/νίκθσ) πριν τθν κράτθςι τουσ. 

                                                             
103

 Διευκρινίηεται ότι πρόςβαςθ ςε αγροτικζσ φυλακζσ ζχουν πλζον και οι (νεαρζσ και ενιλικεσ) γυναίκεσ κρατοφμενεσ.  
Ζχουν δθμιουργθκεί τριάντα κζςεισ ςτο Κατάςτθμα τθσ Θιβασ. 
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Ο λόγοσ για τον οποίο βρζκθκαν οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ ςτθ φυλακι 
ποικίλλει. Θ πλειονότθτα των γυναικϊν ποςοςτό τθσ τάξθσ  43,7% που ςυμμετείχε 
ςτθν ζρευνα κρατείται γιατί κατθγορείται ι ζχει καταδικαςτεί για παραβάςεισ 
ςχετικζσ με ναρκωτικζσ ουςίεσ (εμπορία και ςφςταςθ εγκλθματικισ οργάνωςθσ με 
αυτό το ςκοπό, κατοχι, για χριςθ και διακίνθςθ), το 22,96%  για εγκλιματα κατά 
τθσ ιδιοκτθςίασ όπωσ κλοπι (οι περιςςότερεσ 26/135), λθςτεία, υπεξαίρεςθ, 12,6% 
για εγκλιματα κατά τθσ ηωισ (όπωσ ανκρωποκτονία κακοποίθςθ/ςωματικισ 
βλάβθ/παραμζλθςθ ανθλίκου και ςυμπλοκι), το 3,7% για εγκλιματα κατά τθσ 
περιουςίασ (απάτθ), το 2,22% για εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ 
(βιαςμόσ ανθλίκου, ςωματεμπορία), τρεισ γυναίκεσ για εγκλιματα ςχετικά με 
παράνομθ διακίνθςθ μεταναςτϊν και από μία γυναίκα για εγκλιματα κατά τθσ 
προςωπικισ ελευκερίασ, εγκλιματα ςχετικά με τα υπομνιματα,  εγκλιματα ςχετικά 
με το νόμιςμα (παραχάραξθ χαρτονομιςμάτων) και το ζγκλθμα τθσ αντίςταςθσ κατά 
τθσ αρχισ. 

Θ ηωι πριν τθ φυλακι ιταν για το 41% των γυναικϊν  άςχθμθ/ δυςτυχιςμζνθ 
ηωι γεμάτθ δυςκολίεσ, για το  36% πολφ καλι/καλι ηωι,  για το 18% 
ςυνθκιςμζνθ/ιςυχθ ηωι ενϊ μόλισ 5 γυναίκεσ δθλ το 1% παραδζχκθκε ότι ηοφςε 
μία αλλοπρόςαλλθ ηωι «εκτόσ ορίων». Το ζνα τζταρτο των κρατουμζνων (25%) 
παραδζχεται ότι ςτθ φυλακι  δεν κάνει τίποτα ενϊ ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 28% 
αςχολείται με άλλεσ αςχολίεσ όπωσ καφζ, κουτςομπολιό, παίηοντασ παιχνίδια με 
ςυγκρατοφμενεσ, τθν ανατροφι των παιδιοφ/ϊν,  με δουλειζσ και τθν κακαριότθτα 
του καλάμου, τθν παρακολοφκθςθ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, τθν τθλεφωνικι 
επικοινωνία με τα οικεία πρόςωπα. Πλα τα παραπάνω είναι άκρωσ ανθςυχθτικά 
δεδομζνου ότι θ αδράνεια των κρατουμζνων ενιςχφει  τον ιδρυματιςμό τουσ και τθν 
αποδόμθςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ. Πμωσ, ζνα ςεβαςτό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 
19% ςυμμετζχει ςε προγράμματα, ςτο ςχολείο, ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ποςοςτό τθσ τάξθσ του 3% καταπιάνεται με τισ ςπουδζσ και το διάβαςμα ενϊ 
ποςοςτό τθσ τάξθσ του 17% απαςχολείται ςτθ φυλακι (με μεροκάματα δθλαδι με 
ευεργετικό υπολογιςμό τθσ ποινισ), γεγονόσ που εξιςορροπεί λίγο τα πράγματα.  

Το κυριότερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ γυναίκα κρατοφμενθ ςτθ  
φυλακι είναι  θ ςχζςθ τθσ με τθν οικογζνειά τθσ και κυρίωσ το παιδί τθσ  (19%). 
Πςον αφορά τα άλλα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ 
ςτθν φυλακι, όπωσ προζκυψε από τθν ζρευνα, αυτά ζχουν ωσ εξισ κατά ιεραρχικι 
κλίμακα: οι ςχζςεισ με τισ ςυγκρατοφμενεσ απαςχολοφν το 11% των κρατουμζνων, 
οι υπθρεςίεσ υγείασ το 9%, ο ςυνωςτιςμόσ και οι ςχζςεισ με το προςωπικό τθσ 
φυλακισ ςυμμετζχουν από 8% ςτισ προτιμιςεισ των κρατουμζνων, ο ςυγχρωτιςμόσ 
6%, θ ζλλειψθ ιδιωτικότθτασ 5%, θ ποιότθτα του φαγθτοφ 3%, ενϊ το 7% των 
κρατουμζνων διλωςε «δεν ζχω πρόβλθμα». 

Οι κρατοφμενεσ δθλϊνουν ότι προκειμζνου να επιλφςουν τα προβλιματά 
τουσ ζχουν τθ δυνατότθτα να απευκυνκοφν ςτισ ςυγκρατοφμενζσ τουσ, τθν 
Κοινωνικι Υπθρεςία τθσ φυλακισ και το άλλο προςωπικό τθσ φυλακισ ενϊ όςεσ 
διλωςαν ότι δεν απευκφνονται κάπου, δεν το κάνουν από ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ, 
φόβο, ζλλειψθ κατανόθςθσ, δυςκολία επικοινωνίασ με το προςωπικό. 

Θ υγεία των περιςςοτζρων γυναικϊν ιταν ιδθ  κλονιςμζνθ πριν τθν κράτθςι 
τουσ. Αυτά τα προβλιματα, που είναι ςωματικά (ποςοςτό 59%), ψυχολογικά 
(ποςοςτό 22%), ςωματικά και ψυχολογικά (11%) και ψυχιατρικά, επιβαρφνονται 
ςιμερα λόγω τθσ κράτθςθσ. Ραρόλα αυτά οι γυναίκεσ ςτθν πλειονότθτά τουσ 
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δθλϊνουν ότι παρακολουκοφνται από γιατρό και λαμβάνουν φαρμακευτικι αγωγι. 
Οι κρατοφμενεσ που ερωτικθκαν εάν ζχουν αντιμετωπίςει προβλιματα χριςθσ 
ουςιϊν  διλωςαν ότι αντιμετϊπιηαν προβλιματα χριςθσ ςε ποςοςτό  18% ενϊ 
ποςοςτό τθσ τάξθσ του 78% διλωςε ότι δεν αντιμετϊπιηε προβλιματα με τθ χριςθ 
των ουςιϊν. Σχετικά με τθν προςπάκεια τθσ απεξάρτθςθσ όςεσ κρατοφμενεσ 
παραδζχκθκαν ότι προςπάκθςαν ι προςπακοφν, από αυτζσ κάποιεσ ζχουν 
απευκυνκεί ςτα προγράμματα ΚΕΘΕΑ  (44%) – να ςθμειωκεί ότι λειτουργεί 
κοινότθτα ςτο ΚΚράτθςθσ Κορυδαλλοφ και Ελεϊνα Θιβασ, ΟΚΑΝΑ (10%), ΚΚΑΤΚΕΘ 
(3%), 18 ΑΝΩ (3%). 

«Ναι» υπάρχουν ευχάριςτεσ ςτιγμζσ παραδζχεται το 58% των γυναικϊν που 
ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα όπωσ (κατά ιεραρχικι κατάταξθ) το ςχολείο και τα 
εργαςτιρια (25%), οι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ  (19%), οι κεατρικζσ παραςτάςεισ 
και θ χειροτεχνία (13%), το επιςκεπτιριο (7%), θ επικοινωνία με τισ ςυγκρατοφμενεσ 
(5%), θ μουςικι (4%), θ επικοινωνία με τον επαγγελματία,(3%), οι κυρίεσ τθσ 
Τετάρτθσ ςτον Κορυδαλλό και τθσ Ρζμπτθσ ςτθ Θιβα (1%), τα ςεμινάρια (1%) ι 
άλλο (8%). Μάλιςτα οι κρατοφμενεσ προχωροφν ζνα βιμα παρακάτω προτείνοντασ  
για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτάσ του ςτθ φυλακι δραςτθριότθτεσ, εργαςία 
κυρίωσ ςυνδεόμενθ με τα μεροκάματα, προγράμματα εκπαίδευςθσ, βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν κράτθςθσ (διαχωριςμόσ των κρατουμζνων, καλφτερο φαγθτό, κζρμανςθ, 
κακαριότθτα, αγορά προϊόντων, ο προαχλιςμόσ). 

Στθ δφςκολθ αυτι ςυνκικθ θ γυναίκα κρατοφμενθ παίρνει δφναμθ για να 
ξεπεράςει τισ δυςκολίεσ ςτθ φυλακι από τα παιδιά ι τθν οικογζνειά τθσ (30%), από 
κίνθτρα ςτθ φυλακι «κάτι να αςχολοφμαι» (17%), τθν επικοινωνία είτε με τθ μορφι 
του τθλεφωνιματοσ είτε του επιςκεπτθρίου (13% και 4% αντίςτοιχα), τισ 
ςυγκρατοφμενζσ τθσ (12%), τον εαυτό τθσ (10%).  

Θ ζρευνα ςτάκθκε ιδιαίτερα ςτο διάςτθμα μετά τθ φυλακι και τισ ςκζψεισ 
που κάνει θ κρατοφμενθ γυναίκα. Μετά τθ φυλακι το 77% των κρατουμζνων 
γυναικϊν απάντθςε ότι κα ζχει χϊρο να διαμείνει, το 65% ότι κα ζχει γεφματα και 
το 62% πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ υπθρεςίεσ. Από τθν άλλθ μεριά θ μειονότθτα που 
διλωςε ότι δεν κα ζχει ςτζγθ (13%), ςίτιςθ (14%) και δυνατότθτα ςε ιατρικζσ 
υπθρεςίεσ (18%) απαιτεί τθν προςοχι μασ. Το ποςοςτό αυτό τθσ τάξθσ του 15% 
κατά μζςο όρο μασ καλεί ςτο ςχεδιαςμό παρεμβάςεων για τθν εξαςφάλιςθ των 
«αναγκαίων προσ το ηθν».  

Επίςθσ, οι κρατοφμενεσ τθσ ζρευνασ απάντθςαν ότι γνωρίηουν φορείσ που 
μποροφν να απευκυνκοφν μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ για να ηθτιςουν βοικεια με 
επικρατζςτερουσ ςε δθμοφιλία φορείσ τθν Επάνοδο (24%), το Δίκτυο κρατουμζνων 
και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν (18%), τον Διμο (16%). Για άλλουσ φορείσ ζκανε 
λόγο ποςοςτό τθσ τάξθσ του 29% αναφερόμενο ςτον ΟΑΕΔ, τθν Ρρόνοια, τον 
Ερυκρό Σταυρό, το Σφλλογο των Γεωργιανϊν, Σφλλογο Φιλιππινζηων. Γεγονόσ, όμωσ, 
είναι ότι παρά τισ όποιεσ απαντιςεισ για τουσ φορείσ, θ ενθμζρωςθ των 
κρατουμζνων τόςο για τουσ φορείσ όςο και για τισ υπθρεςίεσ που υπάρχουν μετά 
τθν αποφυλάκιςι τουσ είναι ανεπαρκισ γεγονόσ και αποτυπϊνεται ςτο 
εντυπωςιακό ποςοςτό του 66%. Επομζνωσ, χρειάηεται ακόμθ μεγαλφτερθ 
προςπάκεια ςε αυτόν τον τομζα, ιδιαίτερα για τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ 
κρατουμζνων όπωσ είναι οι ρομά και οι αλλοδαποί/ζσ. 

Οι περιςςότερεσ γυναίκεσ πιςτεφουν ότι κα τισ βοθκιςουν να ςτακοφν ςτα 
πόδια τουσ μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ θ δουλειά (44%) και ακολουκοφν όςεσ 
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απάντθςαν ότι προςβλζπουν ςτθν οικογζνεια και τα παιδιά (24%) για βοικεια μετά 
τθν αποφυλάκιςι τουσ. Ζπονται εκείνεσ που κα ικελαν πιο πολλά χριματα (6%) και 
τζλοσ, όςεσ πιςτεφουν ότι τα  επιδόματα κα τισ βοθκιςουν ϊςτε να ςτακοφν ςτα 
πόδια τουσ (2%). Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 15% απάντθςε «άλλο», το 
οποίο περιλαμβάνει ςπίτι, επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ, φορείσ επανζνταξθσ.  

Θ «ςχζςθ» αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ενδυνάμωςθσ και ενκάρρυνςθσ 
τθσ κρατοφμενθσ. Ιδιαίτερα δε θ «ςχζςθ» τθσ κρατοφμενθσ με τθν οικογζνεια και τα 
παιδιά παίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τθσ όςο και 
μετά τθν αποφυλάκιςι τθσ. Πμωσ ςυνολικά 73 από τισ ερωτϊμενεσ, δθλαδι 
ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% αναφζρει ότι δεν ζχει ςφντροφο (διαηευγμζνθ, χιρα, 
άγαμθ, ςε διάςταςθ). Οι υπόλοιπεσ κρατοφμενεσ γυναίκεσ βρίςκονται ςε ςυηυγικι ι 
ςυντροφικι ςχζςθ. Αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι το 81% των ερωτϊμενων 
κρατουμζνων γυναικϊν δθλϊνει ότι ζχει παιδιά με  το 33% εξ αυτϊν να ζχει τρία και 
περιςςότερα από τρία παιδιά και μάλιςτα οι περιςςότερεσ από τισ μθτζρεσ 
κρατοφμενεσ (78%) να είναι μθτζρεσ ανθλίκων, τα οποία διαμζνουν ςιμερα που 
κρατείται κυρίωσ με μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ (πατζρασ, γονείσ, γονείσ εξ 
αγχιςτείασ, αδζλφια ι άλλουσ ςυγγενείσ) που ζχουν αναλάβει τθ φροντίδα τουσ. 
Υπάρχει, όμωσ, και ζνα μικρό ποςοςτό (6% των ερωτϊμενων) των οποίων τα παιδιά 
βρίςκονται ςε ίδρυμα ι ζχουν δοκεί για υιοκεςία.  

Στθν ζρευνά μασ «Παρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και επαγγελματικι επανζνταξθ και 
προςαρμογι των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν»ςυμμετείχαν16 
μθτζρεσ ανιλικων παιδιϊν που κρατοφνται με τα παιδιά τουσ ςτο ειδικό τμιμα που 
υπάρχει για τισ μωρομάνεσ γυναίκεσ ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Γυναικϊν Ελεϊνα 
Θθβϊν. Οι περιςςότερεσ μωρομάνεσ κρατοφμενεσ που φροντίηουν τα παιδιά τουσ 
παραδζχονται  ότι αντλοφν δφναμθ από τθν παρουςία των παιδιϊν τουσ, αποτελοφν 
για αυτζσ πθγι υποςτιριξθσ. Ωςτόςο θ ανατροφι ενόσ παιδιοφ ςτθ φυλακι 
ςυνοδεφεται ςυχνά από ανθςυχία για τθν καταλλθλότθτα των ςυνκθκϊν, τισ 
ςτεριςεισ ςτισ οποίεσ υποβάλλεται το παιδί λόγω του εγκλειςμοφ και 
προβλθματιςμό για τισ παρεμβάςεισ ςτο γονεϊκό ρόλο και τον τρόπο που το ίδιο το 
παιδί βιϊνει τθν εμπειρία τθσ φυλακισ αλλά και άγχοσ για τον μελλοντικό 
αποχωριςμό και αγωνία για το μζλλον. 

Οι ανιλικεσ κρατοφμενεσ, λίγεσ ςτον αρικμό, δεν κρατοφνται ςε χωριςτό 
Κατάςτθμα Κράτθςθσ αλλά ςτο τμιμα με τισ μωρομάνεσ. Στθν ζρευνά μασ 
ςυμμετείχαν 5 ανιλικεσ (14 ζωσ 21 ετϊν), γυναίκεσ οι οποίεσ ιταν όλεσ μθτζρεσ 
ανιλικων παιδιϊν. Τα βαςικά τουσ προβλιματα εντόσ τθσ φυλακισ δεν διαφζρουν 
από αυτά που περιγράφουν οι άλλεσ μθτζρεσ και ςυγκεντρϊνονται γφρω από τθν 
ζλλειψθ των ανιλικων παιδιϊν και τθ ςυναιςκθματικι αναςτάτωςθ που 
προκαλείται από αυτι τθν ζλλειψθ. Οι επιδιϊξεισ τουσ μετά τθ φυλακι επίςθσ δε 
διαφζρουν. Τόςο τα όνειρα όςο και τα πρϊτα βιματα μετά τθ φυλακι κινοφνται 
γφρω από τθν επαναςφνδεςθ με τα παιδιά και τθν υπόλοιπθ οικογζνεια αλλά και 
τθν εξαςφάλιςθ μιασ καλφτερθσ ηωισ για τα παιδιά τουσ. Θ ανιλικθ γυναίκα 
κρατοφμενθ φαίνεται να ωριμάηει νωρίτερα και να μοιράηεται τα ίδια προβλιματα 
και τισ ίδιεσ αγωνίεσ με τθν ενιλικθ γυναίκα κρατοφμενθ. 

Ωσ προσ τισ προςδοκίεσ για τθν επαναςφνδεςθ με τθν οικογζνειά τουσ, 
αρκετζσ από τισ ερωτϊμενεσ (68%) κεωροφν ότι δε κα αντιμετωπίςουν κάποιο 
πρόβλθμα. Θ οικογζνεια περιγράφεται ωσ ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο που 
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αποδζχεται τθν κρατοφμενθ και ανυπομονεί για τθν επιςτροφι τθσ. Ζνα ποςοςτό 
τθσ τάξθσ του 22% των ερωτθκειςϊν γυναικϊν κεωρεί ότι κα αντιμετωπίςει 
δυςκολίεσ. Από αυτζσ, το 8% των ερωτϊμενων εντοπίηει τα προβλιματα ςτθν 
αρνθτικι ι αδιάφορθ ςτάςθ τθσ οικογζνειασ. Τα βαςικά κζματα που αναδφονται 
από τισ περιγραφζσ των ερωτϊμενων είναι θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ, θ επικριτικι 
ςτάςθ  των γονιϊν, θ αδιαφορία, τα προβλιματα ςτθν επικοινωνία λόγω 
διαφορετικισ εξζλιξθσ, ςταςιμότθτασ τθσ κρατοφμενθσ. Το 9% ςε ηθτιματα που κα 
προκφψουν ςτθν επαναςφνδεςθ με τα παιδιά. Οι κφριεσ ανθςυχίεσ των 
κρατοφμενων κινοφνται γφρω από το γεγονόσ ότι δεν ζχουν ανακοινϊςει ςτα παιδιά 
ότι βρίςκονται ςτθ φυλακι και ότι κα πρζπει να ςυηθτθκεί το κζμα τθσ φυλακισ. 
Αγωνιοφν επίςθσ για τθν τφχθ τθσ επιμζλειασ των παιδιϊν και για τθν οικονομικι 
τουσ κατάςταςθ ςε ςχζςθ με τθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ των παιδιϊν και τθν 
ςυγκζντρωςθ τθσ οικογζνειασ. Τζλοσ, ζνα ποςοςτό 4% που αποτελείται από 
αλλοδαπζσ κρατοφμενεσ δθλϊνει ότι φοβάται ότι κα εγκλωβιςτεί ςτθ χϊρα μετά 
τθν αποφυλάκιςθ. 

Οι ςχζςεισ με τθν οικογζνεια κατά τθ φυλάκιςθ διαμορφϊνονται μζςα από 
τθν τθλεφωνικι επικοινωνία και τα επιςκεπτιρια που πραγματοποιοφνται από τα 
μζλθ τθσ οικογζνειασ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των κρατοφμενων αναφζρει ότι ζχει 
κακθμερινι ι ςυχνι τθλεφωνικι επικοινωνία με τα μζλθ τθσ οικογζνειασ (70%) και 
ότι ζχει δεχτεί επιςκεπτιριο από αυτά. Πμωσ, εξίςου αξιοςθμείωτα είναι και τα 
ποςοςτά των κρατουμζνων γυναικϊν που δθλϊνουν ελλείψεισ ςτισ επαφζσ με τθν 
οικογζνεια. Το 28% των κρατουμζνων αναφζρει ότι ζχει αραιι, ςπάνια ι και καμία 
τθλεφωνικι επικοινωνία με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του. Πςον αφορά τα 
επιςκεπτιρια, το 39% δθλϊνει ότι δεν ζχει δεχτεί επιςκζψεισ από κάποιο 
οικογενειακό μζλοσ. Συμπλθρωματικά, από το 60% που αναφζρει ότι ζχει δεχτεί 
επιςκζψεισ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (42%) περιγράφει ότι δζχεται επιςκεπτιρια 
αραιά, ςπάνια ι ότι μια μόνο φορά ζχει δει κάποιο οικογενειακό μζλοσ εντόσ τθσ 
φυλακισ. Οι βαςικοί λόγοι που προβάλλουν οι κρατοφμενεσ για τθν 
προαναφερόμενθ δυςκολία ςτθν επικοινωνία, τθλεφωνικι και δια ηϊςθσ, είναι 
κυρίωσ οικονομικοί.  

Πμωσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που οι 
κρατοφμενεσ αναφζρουν ότι δζχονται επιςκεπτιρια με υψθλότερθ ςυχνότθτα 
περιγράφουν μια ςειρά από προβλιματα που επθρεάηουν αρνθτικά τθν ποιότθτα 
τθσ επικοινωνίασ τθσ ίδιασ με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τθσ. Για οριςμζνεσ 
κρατοφμενεσ θ επαφι με τα ανιλικα παιδιά βιϊνεται ωσ μια ψυχοπιεςτικι 
ςυνκικθ. Τα παιδιά που είναι οφτωσ ι άλλωσ ζνα ευαίςκθτο ηιτθμα πυροδοτοφν 
ςυναιςκιματα και ςκζψεισ που κάποιεσ μθτζρεσ δυςκολεφονται ιδιαίτερα να 
διαχειριςτοφν. Οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ φανερϊνουν ζνα ςθμαντικό ζλλειμμα 
ςτθν επαφι με τθν οικογζνεια κακϊσ θ τθλεφωνικι επικοινωνία και τα 
επιςκεπτιρια, αποτελοφν μθχανιςμοφσ με τουσ οποίουσ οι κρατοφμενεσ διατθροφν 
αυτι τθν επαφι.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των κρατοφμενων γυναικϊν ποικίλλει. Οι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ είναι ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ (ποςοςτό 27%) και 
γυναίκεσ που δεν είχαν καμία μόρφωςθ (ποςοςτό 22%), με μόλισ το 32%να 
παρακολουκεί ι ζχει παρακολουκιςει ςχολείο ςτθ φυλακι. Στθν ερϊτθςθ  
«Γνωρίηετε αν γίνονται εργαςτιρια ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ ςτθ φυλακι», θ πλειονότθτα (ιτοι το 60%) των γυναικϊν απάντθςε ότι 
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γνωρίηει, όμωσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν ζγινε απολφτωσ κατανοθτι ςτισ 
ερωτθκείςεσ θ ζννοια τθσ «επαγγελματικισ κατάρτιςθσ» και για αυτό το λόγο, 
αρκετζσ ζδωςαν παραδείγματα δραςτθριοτιτων που είναι περιςςότερο 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παρά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Επίςθσ, από εκείνεσ 
που γνϊριηαν αυτά τα εργαςτιρια, το 45% απάντθςε ότι παρακολουκοφν, ενϊ το 
43% ζδωςε αρνθτικι απάντθςθ και μάλιςτα κάποιεσ γυναίκεσ εξιγθςαν ότι δεν 
παρακολουκοφν επειδι δεν ζχουν προλάβει να ενθμερωκοφν κακϊσ μόλισ μπικαν 
ςτθν φυλακι ι ότι δεν ζχει νόθμα να παρακολουκιςουν επειδι δεν κα εκτίςουν 
μεγάλθ ποινι. Άλλεσ τόνιςαν τθν γενικότερθ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ. 

Οι γυναίκεσ εντάςςονται ςτα δθμιουργικά εργαςτιρια τθσ φυλακισ για 
διάφορουσ λόγουσ. Συμμετζχουν κυρίωσ για να μάκουν νζα πράγματα ενϊ  οι 
αλλοδαπζσ ι ομά που δεν ζχουν πάει ςτο ςχολείο, για να μάκουν τθ γλϊςςα, να 
γράφουν, να διαβάηουν. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό γυναικϊν (τθσ τάξθσ του 31%) 
πιςτεφει ότι τα εργαςτιρια αυτά κα τισ βοθκιςουν ϊςτε να βγάλουν χριματα μετά 
τθ φυλακι ενϊ το 33% για να αςκιςουν κάποιο επάγγελμα.  

Τζλοσ, οι γυναίκεσ πρότειναν τθ δθμιουργία νζων  εργαςτθρίων που 
κεωροφν χριςιμα ςτθν επαγγελματικι τουσ επανζνταξθ μετά τθν αποφυλάκιςθ ι 
να επαναλθφκοφν παλαιότερα εργαςτιρια που είχαν ςτεφκεί με επιτυχία με 
προτίμθςθ ςτα  επιδοτοφμενα εργαςτιρια ι προγράμματα. 

Θ γυναίκα κρατοφμενθ ςτθν πλειονότθτά τθσ εργαηόταν πριν τθ φυλακι 
(ποςοςτό 87%) ςε διάφορεσ εργαςίεσ, κυρίωσ χειρωνακτικζσ, χαμθλισ εξειδίκευςθσ 
και ευκφνθσ. Ειδικότερα το 18% απάντθςε ότι πριν τθν φυλακι είχε εργαςτεί ωσ 
οικιακι βοθκόσ ι φρόντιηε θλικιωμζνουσ,  το 15% των ερωτϊμενων γυναικϊν είχε 
απαςχολθκεί ωσ μικροπωλιτρια (θ πλειονότθτα  αυτϊν ιταν γυναίκεσ ομά) και 
14% είχε εργαςτεί ωσ υπάλλθλοσ ςε χϊρουσ εςτίαςθσ. Πμωσ, ςτθν ερϊτθςθ «Ροια 
ιταν θ οικονομικι ςασ κατάςταςθ πριν τθν φυλακι. Σασ ζφταναν τα χριματα να 
ηιςετε;» οι απαντιςεισ φαίνεται να μθν ςυνάδουν με τθν πραγματικότθτα 
δεδομζνου ότι πολλζσ ερωτϊμενεσ κυρίωσ ομά, μολονότι απάντθςαν ότι «τα 
ζβγαηαν πζρα», τα χριματα που ζβγαηαν απείχαν πολφ από τθν πραγματικι ηωι και 
τισ απαιτιςεισ τθσ.  

Σε ςχζςθ με τθν εργαςία μζςα ςτθ φυλακι, το 51% των κρατουμζνων 
γυναικϊν απάντθςε ότι εργάηεται μζςα ςτθν φυλακι, με τθν πλειονότθτα ιτοι το 
59% να «κάνει μεροκάματα» ςτθν κακαριότθτα τθσ φυλακισ και με τισ 
περιςςότερεσ εξ αυτϊν (ιτοι το 41%) να κεωροφν ότι αυτι θ εργαςιακι εμπειρία 
δεν κα τισ βοθκιςει ςτθν επαγγελματικι τουσ επανζνταξθ.  

Ρεραιτζρω οι γυναίκεσ δθλϊνουν ότι κζλουν να εργαςτοφν μετά τθ φυλακι 
ςε ποςοςτό 91%, με τισ  περιςςότερεσ γυναίκεσ μάλιςτα (ιτοι το 66%) να κζλουν να 
ςυνεχίςουν τθν ίδια εργαςία που ζκαναν πριν φυλακιςτοφν. Σχετικά με τισ 
δυςκολίεσ που ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίςουν οι γυναίκεσ, οι γνϊμεσ διχάηονται. 
Το 48% των γυναικϊν πιςτεφουν ότι κα αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ όπωσ το ςτίγμα, 
το ποινικό μθτρϊο, θ οικονομικι κρίςθ, θ ανεργία και οι κακζσ πλζον εργαςιακζσ 
ςυνκικεσ ςε αντίκεςθ με το 43% των ερωτϊμενων που κεωρεί ότι δεν κα ζχει 
κανζνα πρόβλθμα και κα υποςτθριχκεί ςτθν αναηιτθςθ τθσ εργαςίασ από 
προςωπικζσ επαφζσ και γνωριμίεσ.  

Δεν κα μποροφςε αυτι θ ζρευνα να μθν διερευνιςει τουσ φορείσ που κα 
μποροφςαν να βοθκιςουν τισ γυναίκεσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ μετά τθν 
αποφυλάκιςι τουσ με τθν πλειονότθτα, ιτοι το 57% να απαντά  αρνθτικά ςτθ 
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ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, γεγονόσ που δείχνει τθν ςχετικι ζλλειψθ ενθμζρωςθσ των 
κρατουμζνων ενϊ ςτο ερϊτθμα  «Τι κεωρείτε ότι κα βοθκοφςε ςτθν αναηιτθςθ 
εργαςίασ μετά τθν αποφυλάκιςθ», υπιρξαν απαντιςεισ που ανζδειξαν τθν 
απαιςιόδοξθ πλευρά των ερωτϊμενων, οι οποίεσ απάντθςαν, ς’ ζνα μικρό αλλά 
ςθμαντικό ποςοςτό 7%,ότι δεν κα τισ βοθκοφςε «τίποτα και κανζνασ». Άλλεσ 
γυναίκεσ κα προςτρζξουν ςτθν οικογζνεια (7%) και τουσ 
γνωςτοφσ/φίλουσ/γνωριμίεσ (13%) ωσ απαραίτθτο κοινωνικό υποςτθρικτικό 
πλαίςιο για τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Ενϊ αρκετζσ γυναίκεσ εναποκζτουν τισ 
ελπίδεσ τουσ ςε φορείσ/ υπθρεςίεσ, ςτουσ Διμουσ όπου κατοικοφν, και ςτθν 
παροχι ςωςτισ εργαςιακισ ςυμβουλευτικισ από ειδικοφσ. 
 
 

3.2. Οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ.    
 

Στθν ζρευνά μασ «Παρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και επαγγελματικι επανζνταξθ και 
προςαρμογι των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν» ςυμμετείχαν 42 
γυναίκεσ αποφυλακιςμζνεσ οι οποίεσ με ϊριμθ και ξεκάκαρθ ματιά πλζον μακριά 
αλλά με ζντονα τα βιϊματα του εγκλειςμοφ ζδωςαν τθν δικι τουσ οπτικι για τθν 
κοινωνικι επανζνταξθ. Ραρατθρϊντασ ςυνολικά  τισ απαντιςεισ των ερωτθκειςϊν, 
πωσ παρά τισ διαφορζσ τουσ ωσ προσ τθν χϊρα καταγωγισ, τθν θλικία και το βιοτικό 
επίπεδο, τα προβλιματα με τα οποία ζρχονται αντιμζτωπεσ οι γυναίκεσ τόςο μζςα 
όςο και ζξω από τθν φυλακι ομοιάηουν μεταξφ τουσ. Ιδιαίτερα φαίνεται να τισ 
απαςχολοφν κυρίωσ οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ κατά τθν κράτθςι τουσ και ςε δεφτερθ 
μοίρα θ ζλλειψθ αρωγισ ςε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο. Πλεσ οι γυναίκεσ 
δείχνουν βακιά επθρεαςμζνεσ από τθν εμπειρία τθσ φυλάκιςθσ, κακϊσ επίςθσ θ 
πλειονότθτά τουσ  φαίνεται να δίνει κακθμερινά ζναν αγϊνα για επιβίωςθ. Οι 
προκλιςεισ που περιγράφονται αναδεικνφουν τα ευρφτερα προβλιματα του 
ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ και τονίηουν τθν 
επιτακτικι  ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των γυναικϊν αυτϊν. Κρίςιμθ 
αναδεικνφεται  θ προετοιμαςία των αποφυλακιςμζνων για τθν κοινωνικι τουσ 
επανζνταξθ  κακϊσ και θ πλαιςίωςι τουσ με τουσ φορείσ μεταςωφρονιςτικισ 
μζριμνασ  ςτουσ οποίουσ μποροφν να αποτανκοφν.  

Οι περιςςότερεσ ερωτθκείςεσ ιταν άγαμεσ μθτζρεσ ανθλίκων παιδιϊν που 
είχαν βιϊςει τον αποχωριςμό του παιδιοφ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ 
και δοκίμαςαν αιςκιματα κλίψθσ, αγωνίασ και εγκαρτζρθςθσ. Οι δφο ερωτθκείςεσ  
γυναίκεσ που ωσ κρατοφμενεσ είχαν ηιςει με το παιδί τουσ ςτθ φυλακι ζδωςαν 
ζμφαςθ ςτισ ςτεριςεισ που ακολουκοφν τον εγκλειςμό  και δυςκολεφουν τθν 
ανατροφι του παιδιοφ μζςα ςτθ φυλακι.  Τα παιδιά των εγκλείςτων γυναικϊν είναι 
πιο ευαίςκθτα και υπολείπονται τόςο ςε κζματα υγείασ και παιδείασ όςο και ςτθν 
κοινωνικι αποδοχι λόγω του ςτίγματοσ. 

Τα προβλιματα αυτά που κινοφνται γφρω από τθ ςχζςθ των γυναικϊν με τα 
παιδιά τουσ οι ερωτθκείςεσ τα αντιμετϊπιςαν και δεφτερθ φορά ωσ 
αποφυλακιςμζνεσ.  Οι ερωτθκείςεσ ανζδειξαν ωσ βαςικό πρόβλθμα ςτθ διαδικαςία  
ανατροφισ των παιδιϊν τουσ τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ενϊ 
δεν παρζλειψαν παράλλθλα το φόβο τθσ απόρριψθσ από το ίδιο τουσ το παιδί.  Ο 
φόβοσ αυτόσ ςυναρτάται με τον μθτρικό ρόλο των γυναικϊν που αποτελεί για αυτζσ 
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αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ. Υπιρξαν και λίγεσ ευτυχϊσ 
γυναίκεσ που είχαν ςτερθκεί τα παιδιά τουσ (ίδρυμα ι ςε άλλο πλαίςιο) λόγω 
οικονομικϊν ι άλλων δυςκολιϊν. 

Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ του εγκλειςμοφ είναι ο αποχωριςμόσ 
από τθν οικογζνεια, παρεπόμενθ ςυνζπεια θ οποία ςυναρτάται κυρίωσ με το 
γυναικείο φφλο, λόγω των ανεπτυγμζνων μθτρικϊν αιςκθμάτων και τθσ διάκεςθσ  
των γυναικϊν για φροντίδα. Σθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ των ςχζςεων των 
κρατουμζνων παίηει θ επαφι με τον ζξω κόςμο είτε με τθ μορφι τθσ τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ είτε με τθ μορφι των επιςκεπτθρίων. Οι ερωτθκείςεσ ςτθν μεγάλθ 
πλειονότθτά τουσ είχαν επιςκεπτιρια  ενϊ όςεσ δεν είχαν απζδωςαν αυτό ςτουσ 
εξισ λόγουσ: δεν είχαν κάποιον οικείο ι οικείοι τουσ ζμεναν μακριά, οι τελευταίοι 
είχαν κόψει τουσ δεςμοφσ με το φυλακιςμζνο τουσ πρόςωπο ι τζλοσ οι ίδιεσ δεν 
επικυμοφςαν να δζχονται επιςκεπτιρια. Αναφορικά δε με το ηιτθμα τθσ 
οικογενειακισ επανζνωςθσ μετά τθν αποφυλάκιςθ τουσ, οι αποφυλακιςμζνεσ 
γυναίκεσ του δείγματοσ αποκρίκθκαν ςτθν πλειονότθτά τουσ πωσ δεν 
αντιμετϊπιςαν ςοβαρό πρόβλθμα, ενϊ όςεσ υποςτιριξαν το αντίκετο κατζδειξαν 
ωσ κφριο πρόβλθμα τθν αμθχανία τθσ πρϊτθσ επικοινωνίασ ι τον φόβο 
ςτιγματιςμοφ των ίδιων και των οικείων τουσ. Οι οικογενειακζσ ςχζςεισ μετά τθν 
αποφυλάκιςθ, ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ των ίδιων των ερωτϊμενων, άλλαξαν 
άλλοτε κετικά και άλλοτε αρνθτικά. 

Πςον αφορά  τθν εκπαιδευτικι και επαγγελματικι επανζνταξθ των 
αποφυλακιςμζνων προζκυψε ότι θ πλειονότθτά των ερωτθκειςϊν  ζχει τελειϊςει 
το Λφκειο, με κάποιεσ πολφ λίγεσ γυναίκεσ να είναι φοιτιτριεσ  ςε ΤΕΙ και ΑΕΙ. 
Υπιρχαν  εργαςτιρια  ςτισ  φυλακζσ,  ωςτόςο πολφ μεγάλο ποςοςτό των 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν, πάνω από το μιςό, δεν τα παρακολουκοφςε, όντασ 
κρατοφμενθ,  γιατί δεν τθν ενδιζφεραν. Αντικζτωσ οι γυναίκεσ εξζφραςαν κετικι 
άποψθ  για τα εργαςτιρια χειροτεχνίασ, ηωγραφικισ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
και εκμάκθςθ αγγλικισ γλϊςςασ.  Σχετικά με τθν εργαςία κατά τθν περίοδο 
φυλάκιςθσ, υπάρχει μία ταφτιςθ όςων εργάςτθκαν πριν τθ φυλάκιςθ με όςεσ 
εργάςτθκαν κατά τθν παραμονι τουσ, με το ποςοςτό να φτάνει το 81%. Μετά τθν 
αποφυλάκιςι τουσ, υπιρξε μία μεταςτροφι τθσ επαγγελματικισ τουσ 
ςταδιοδρομίασ. Ραρ’ όλο που αναηιτθςαν εργαςία με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ 
μζςω διαδικτφου, αγγελιϊν και οργανιςμϊν, αρκετζσ γυναίκεσ αναφζρουν ότι 
αντιμετϊπιςαν πλθκϊρα εμποδίων ςτθν εφρεςθ τθσ. Θ πλειονότθτα παρόλο που 
ζχει εργαςία νόμιμθ με αςφαλιςτικι κάλυψθ δθλϊνει δυςαρεςτθμζνθ με τισ 
οικονομικζσ αποδοχζσ τθσ. Τζλοσ, όςεσ  δεν εργάηονται ςτθν παροφςα περίοδο, 
αναφζρουν ότι ζχουν επιδιϊξει τθν αναηιτθςθ εργαςίασ με ποικίλουσ τρόπουσ και 
ότι υπάρχουν περικϊρια περαιτζρω αναηιτθςθσ ςτο μζλλον με περιςςότερουσ  
τρόπουσ. 

Τζλοσ, θ ζρευνα αυτι διερεφνθςε τουσ ςτόχουσ που είχαν και τα όνειρα  
που  ζκαναν οι ερωτθκείςεσ γυναίκεσ όντασ κρατοφμενεσ, κατζγραψε τθν 
ικανοποίθςθ αυτϊν μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ, ανζδειξε τθν πρόκεςθ 
αλλθλεγγφθσ αυτϊν των γυναικϊν και αναηιτθςε τισ προτάςεισ των ίδιων των 
γυναικϊν για τθ βελτίωςθ τθσ μεταςωφρονιςτικισ πραγματικότθτασ. Στο 
μεγαλφτερο βακμό οι απαντιςεισ των ερωτθκειςϊν γυναικϊν απεικονίηουν  μια 
κετικι αντιμετϊπιςθ και μία αιςιόδοξθ οπτικι τθσ πραγματικότθτασ. Ο τρόποσ που 
φαντάηονταν τθ ηωι τουσ,  όντασ κρατοφμενεσ, φαίνεται να εναρμονίηεται λίγο ι 
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πολφ με τθν τωρινι τουσ κακθμερινότθτα και τθν προςπάκειά τουσ  να 
μετατρζψουν τα όνειρα τουσ και  τουσ ςτόχουσ τουσ ςε κίνθτρα ενδυνάμωςθσ και 
ενκάρρυνςθσ ςτθν δφςκολθ πορεία για μία όςο το δυνατόν πιο γριγορθ και ομαλι 
κοινωνικι επανζνταξθ. Κφριο μζλθμά τουσ είναι θ εργαςιακι τουσ αποκατάςταςθ, θ 
ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του και θ φροντίδα τθσ υγείασ τουσ χωρίσ να 
παραγνωρίηεται θ οικογενειακι αποκατάςταςθ. Οι περιςςότερεσ ερωτθκείςεσ  
τονίηουν τθν ανάγκθ που ζχουν για ομαλι επαναςφνδεςθ με τουσ δικοφσ τουσ 
ανκρϊπουσ (ςυντρόφουσ/ ςυηφγουσ και τα παιδιά τουσ) θ οποία μπορεί να 
αποτελζςει το εφαλτιριο για μία καινοφργια ηωι. Τζλοσ, αναγνωρίηεται από τισ 
ερωτθκείςεσ ωσ άμεςθ ανάγκθ θ επίλυςθ των διάφορων νομικϊν ηθτθμάτων που 
τισ  απαςχολοφν  προκειμζνου να μθν αντιμετωπίςουν παρόμοια ηθτιματα ςτο 
μζλλον. Ωςτόςο, δε λείπουν και οι απαντιςεισ των γυναικϊν που αποτυπϊνουν μία 
λιγότερο αιςιόδοξθ ςκζψθ, με τισ ςυγκεκριμζνεσ γυναίκεσ να μθν ζχουν τθ διάκεςθ 
και τθ ψυχολογία να αρχίςουν να ονειρεφονται και προτιμοφν να μθν κζτουν 
μεγάλουσ ςτόχουσ για τθν ςυνζχεια γεγονόσ που πρζπει να μασ προβλθματίςει και 
να μασ κινθτοποιιςει για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και των ςχεδιαςμό  
παρεμβάςεων. 
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Γ’  ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
 

Κατϋ αρχιν οι πολιτικζσ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ βαςικζσ 
αρχζσ που προκφπτουν από τουσ βαςικοφσ διεκνείσ κανόνεσ οι οποίοι πρεςβεφουν, 
ςε κεωρθτικό επίπεδο τουλάχιςτον, ότι ο ςωφρονιςμόσ ςτοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ 
τθσ κοινωνικισ  επανζνταξθσ των αποφυλακιςμζνων, περιλαμβάνουν πλθκϊρα 
διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν νομοκετικϊν κειμζνων. Ενδεικτικά, αναφζρονται οι 
«Ρρότυποι Ελάχιςτοι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν μεταχείριςθ των 
κρατουμζνων» (the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment  of 
Prisoners, 1955), οι «Αρχζσ για τθν προςταςία όλων των προςϊπων υπό 
οποιαδιποτε μορφι κράτθςθσ ι φυλάκιςθσ» των Θνωμζνων Εκνϊν (the Body of 
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment, 1988), οι «Βαςικζσ Αρχζσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων» των 
Θνωμζνων Εκνϊν (the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 1990). Επίςθσ, 
οι «Ευρωπαϊκοί Κανόνεσ Κράτθςθσ» του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (The European 
Prison Rules, υιοκζτθςθ το 1987 και τροποποίθςθ το 2006)104, κακϊσ και θ 
«Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι 
Ταπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ» του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Convention 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
υιοκζτθςθ το 1987 και τροποποίθςθ το 2004), από τθν οποία προιλκε θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Ταπεινωτικισ 
Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ (CPT), που λειτουργεί ωσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ105. 

Ειδικότερα για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το 
2008, με ψιφιςμά  του ςχετικά με τθν «ιδιαίτερθ κατάςταςθ των γυναικϊν ςτισ 
φυλακζσ και τον αντίκτυπο τθσ φυλάκιςθσ των γονζων ςτθν κοινωνικι και 
οικογενειακι ηωι», προτρζπει τα κράτθ - μζλθ να ενςωματϊςουν τθ διάςταςθ του 
φφλου ςτισ αντεγκλθματικζσ πολιτικζσ τουσ και να ςχεδιάςουν αντίςτοιχα 
ςωφρονιςτικά ςυςτιματα. Τα κράτθ- μζλθ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τθν 
ζμφυλθ διάςταςθ ςτθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τόςο ποςοτικϊν όςο και 
ποιοτικϊν ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ και τισ ανάγκεσ τουσ. Ρροβλζπεται, 
επίςθσ, θ δθμιουργία επιτροπισ ελζγχου και μελζτθσ ςε κάκε κράτοσ - μζλοσ αλλά 
και θ προϊκθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ ςε τοπικό αλλά και εκνικό επίπεδο106. 
Επιπρόςκετα, το 2009, το ευρωπαϊκό παράρτθμα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Υγείασ (World Health Organization Regional Office for Europe) ςε ςυνεργαςία με το 
Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα των Θνωμζνων Εκνϊν (the United 
Nations Office for Drugs and Crime - UNODC) ειςιγαγαν μία Διακιρυξθ για τθν 
υγεία των κρατοφμενων γυναικϊν. 

Επιπλζον, το 2008, δθμιουργικθκαν οι «Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για 
τθ Μεταχείριςθ των κρατοφμενων γυναικϊν και τα μθ ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ 
μζτρα για τισ γυναίκεσ δράςτεσ» (United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) ι Κανόνεσ Μπανγκόκ 
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(the Bangkok Rules), οι οποίοι εγκρίκθκαν το Δεκζμβριο του 2010 από τθν Γενικι 
Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν και παρζχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τα 
ςωφρονιςτικά ςυςτιματα ςε όλο τον κόςμο. Οι κανόνεσ αποςκοποφν ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και τθ κζςπιςθ προτφπων. Αποτελοφν χριςιμο εργαλείο για τα 
ςωφρονιςτικά ιδρφματα και τισ οργανϊςεισ, που αςχολοφνται με τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και διεκδικοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ107,108. 

Κοινι βαςικι πρόβλεψθ πολλϊν διεκνϊν κανόνων για τθν κράτθςθ είναι ότι 
θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ πρζπει να αποτελεί το ζςχατο μζτρο και ςφμφωνα με 
διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το νόμο. Επιπλζον, οι διεκνείσ κανόνεσ τονίηουν 
ότι οι περιοριςμοί που επιβάλλονται ςτουσ κρατοφμενουσ πρζπει να είναι 
απολφτωσ αναγκαίοι και ανάλογοι με το διαπραχκζν αδίκθμα και θ κράτθςθ πρζπει 
να γίνεται ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ κοινωνικι επανζνταξθ. Οι περιςςότεροι 
κανόνεσ και ειδικότερα οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ περιλαμβάνουν λεπτομερείσ 
διατάξεισ, ςχετικά με τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ, τουσ όρουσ φυλάκιςθσ, τθν υγιεινι, τθ 
διατροφι των κρατουμζνων, τθν νομικι τουσ κάλυψθ, τθν επαφι με τον ζξω κόςμο, 
τθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία αλλά και τθν αναψυχι τουσ κακϊσ και πολλζσ άλλεσ 
λεπτομζρειεσ τθσ ηωισ ςτθ φυλακι109. 
  Από τθ διεκνι πρακτικι προκφπτουν προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τόςο για τισ κρατοφμενεσ όςο και για τισ 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ. Οι απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ απαιτοφν πολιτικι 
ςυνοχι και ευαιςκθτοποίθςθ, ςχεδιαςμό και εφαρμογι των ςωφρονιςτικϊν 
ςυςτθμάτων μζςα από μία ζμφυλθ και ανκρωποκεντρικι οπτικι, κατάλλθλθ 
εκπαίδευςθ και αλλαγι νοοτροπίασ του προςωπικοφ που εργάηονται ςτο ποινικό 
και ςωφρονιςτικό ςφςτθμα και μια πραγματικι δζςμευςθ για ιςότθτα και κοινωνικι 
δικαιοςφνθ110. Είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει ολιςτικι αντιμετϊπιςθ και 
ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, ιδίωσ μεταξφ των δικαςτικϊν 
αρχϊν, τθσ αςτυνομίασ, των ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων και των υπθρεςιϊν υγείασ 
και κοινωνικισ πρόνοιασ είτε είναι κρατικζσ υπθρεςίεσ είτε οργανϊςεισ τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν111. 

Το πιο βαςικό από όλα, όμωσ, είναι να αναγνωριςτεί και να λθφκεί υπ’ όψιν 
ότι οι κρατοφμενεσ και αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ από 
αυτζσ των ανδρϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ αντιμετϊπιςι τουσ πρζπει να είναι 
προςαρμοςμζνθ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ γυναικείασ φφςθσ τουσ αντί για 
μία άκριτθ υιοκζτθςθ πρακτικϊν που προζρχονται από ζναν ανδροκρατοφμενο 
χϊρο, όπωσ είναι αυτόσ των φυλακϊν. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι 
ςτόχοι, κα πρζπει να λθφκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα όπωσ θ ατομικι αξιολόγθςθ των 
αναγκϊν τθσ κάκε κρατοφμενθσ και αποφυλακιςμζνθσ γυναίκασ, ο εξατομικευμζνοσ 
ςχεδιαςμόσ τθσ ζκτιςθσ ποινισ και τθσ προετοιμαςίασ αποφυλάκιςθσ, θ ςυμμετοχι 
τθσ ςε κεραπευτικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων εκιςμοφ κακϊσ και 
ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και κζςεισ εργαςίασ εντόσ και εκτόσ φυλακισ. 
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Δεδομζνου ότι οι γυναίκεσ ςυνικωσ καταδικάηονται και κρατοφνται για 
χαμθλισ επικινδυνότθτασ αδικιματα, κα ζπρεπε πρϊτα να εξετάηεται και να 
εξαντλείται θ δυνατότθτα ζκτιςθσ εναλλακτικϊν ποινϊν και ο εγκλειςμόσ να 
χρθςιμοποιείται μόνο ωσ ζςχατο μζςο ςωφρονιςμοφ. Επιπλζον, κα ζπρεπε ςε κάκε 
ςωφρονιςτικό ςφςτθμα να γίνεται κατθγοριοποίθςθ των κρατοφμενων γυναικϊν 
ανάλογα με τθ νομικι τουσ κατάςταςθ αλλά και με το διαπραχκζν αδίκθμα, ϊςτε οι 
υπόδικεσ να μθν κρατοφνται μαηί με τισ καταδικαςκείςεσ ςε ςκλθρότερα κακεςτϊτα 
κράτθςθσ από όςο αναλογεί ςτο αδίκθμα που διζπραξαν112. Ειδικι μζριμνα πρζπει 
να λαμβάνεται για τισ ζγκυεσ κρατοφμενεσ και, αν είναι δυνατόν, να αποφεφγεται ο 
εγκλειςμόσ. Αντίςτοιχα, το ςυμφζρον του παιδιοφ είναι το πιο βαςικό κριτιριο τόςο 
για τθν απόφαςθ να παραμείνει ςτθ φυλακι με τθ μθτζρα του όςο και για τισ 
ςυνκικεσ κράτθςθσ μθτζρασ και παιδιοφ113. 

Χρειάηεται λεπτομερισ και εμπεριςτατωμζνθ εξζταςθ των γυναικϊν κατά 
τθν πρϊτθ είςοδο ςτθ φυλακι και τακτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ, 
καλφπτοντασ το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό, εργαςιακό και εκπαιδευτικό 
τουσ υπόβακρο, τθν τρζχουςα κατάςταςθ υγείασ αλλά και το ιατρικό τουσ ιςτορικό, 
περιςτατικά βίασ που ενδεχομζνωσ ζχουν υποςτεί, τθ χριςθ ουςιϊν. Με βάςθ αυτι 
τθν αξιολόγθςθ αναγκϊν κα πρζπει να ςχεδιάηεται τόςο θ ζκτιςθ τθσ ποινισ όςο και 
θ επερχόμενθ αποφυλάκιςθ. Οι υπθρεςίεσ προετοιμαςίασ για τθν αποφυλάκιςθ 
καλό είναι να ςυνεργάηονται άμεςα με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ εκτόσ 
φυλακισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ πρόςβαςθσ και τθσ περίκαλψθσ 
μετά τθν αποφυλάκιςθ114. 

Πλεσ αυτζσ οι υπθρεςίεσ, όμωσ, πρζπει να αξιολογοφνται ανά τακτά 
διαςτιματα προκειμζνου να εξυπθρετοφν όςο το δυνατόν καλφτερα τισ 
κρατοφμενεσ και αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ. Για να ςυμβεί αυτό και για να 
εξάγονται αςφαλι ςυμπεράςματα ενδείκνυται θ ενδελεχισ ζρευνα και θ 
καταγραφι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ζμφυλα 
χαρακτθριςτικά, ϊςτε να αποτελζςουν τθ βάςθ ςχεδιαςμοφ των ςωφρονιςτικϊν 
πολιτικϊν και ςυςτθμάτων. Ρροφανϊσ, για αυτό το ςκοπό, κρίνεται αναγκαία θ 
ςυνεχισ εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα φφλου του προςωπικοφ – 
ςωφρονιςτικοφ και μθ – που εργάηονται ςτισ φυλακζσ115.Απαραίτθτθ, βζβαια, 
πρζπει να κεωρθκεί και θ ςωςτι διαχείριςθ οικονομικϊν πόρων για τθν καλφτερθ 
διοίκθςθ των ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων και ωσ εκ τοφτου για τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν κράτθςθσ αλλά και για τθν προετοιμαςία αποφυλάκιςθσ των γυναικϊν, 
μζςα από προγράμματα επανζνταξθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ116. 
 Μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα ςωφρονιςτικά 
ςυςτιματα είναι να καταφζρουν να διατθριςουν το ςωφρονιςτικό τουσ χαρακτιρα 
και να μθν προςδιορίηονται απλά ωσ χϊροι τιμωρίασ. Ζτςι, οι ςυνκικεσ κράτθςθσ 
των κρατοφμενων γυναικϊν αποτελοφν δείγμα πολιτιςμοφ και παίηουν πολφ 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν επανζνταξι τουσ. Ιδιαίτερα θ επαφι με τον κόςμο εκτόσ 
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φυλακισ, πολφ ςυχνά, κινθτοποιεί τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ και τισ αναςφρει από 
τθ ςτατικότθτα του εγκλειςμοφ.  

Ρροτείνεται, λοιπόν, τα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα να καταβάλουν 
μεγαλφτερθ προςπάκεια για τθ διευκόλυνςθ και διατιρθςθ των οικογενειακϊν 
δεςμϊν με τακτικζσ επιςκζψεισ των μελϊν τθσ οικογζνειασ και ειδικά των παιδιϊν, 
με ςυηυγικζσ επιςκζψεισ χωρίσ επιτιρθςθ και με αξιολόγθςθ αυτϊν των 
επιςκζψεων ϊςτε να βελτιϊνονται κάκε φορά και περιςςότερο. Θ διακοπι τθσ 
επαφισ με τθν οικογζνεια ωσ τιμωρία πρζπει να απαγορευκεί ςε όλα τα 
ςυςτιματα. Ειδικζσ προβλζψεισ πρζπει να γίνονται για τισ αλλοδαπζσ κρατοφμενεσ, 
των οποίων οι οικογζνειεσ ςυνικωσ είναι δφςκολο να τισ επιςκεφκοφν117.Τζλοσ, 
ενδείκνυται θ περιοριςμζνθσ και ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χριςθ του διαδικτφου, 
όχι μόνο για εκπαιδευτικοφσ και επαγγελματικοφσ λόγουσ, αλλά και για τθν 
διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ των κρατουμζνων με τισ οικογζνειζσ τουσ118. 
 Εκτόσ από τθν επαφι με τον κόςμο ζξω από τθν φυλακι, θ υγεία των 
κρατοφμενων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν, επίςθσ, αποτελεί αντιπροςωπευτικό 
δείγμα τθσ ποιότθτασ ενόσ ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. Χωρίσ εξαίρεςθ, όλα τα 
ςωφρονιςτικά ιδρφματα οφείλουν να προβλζπουν και να αντιμετωπίηουν τα 
προβλιματα ςωματικισ αλλά και ψυχικισ υγείασ των κρατοφμενων γυναικϊν 
κακϊσ και ηθτιματα χριςθσ ουςιϊν ι/ και αλκοόλ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και το 
ιατρικό ιςτορικό των γυναικϊν. Το προςωπικό πρζπει να είναι κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο και να ςυνεργάηεται με τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ φυλακισ 
ϊςτε θ γυναίκα να εξακολουκιςει να περικάλπεται και να τθσ χορθγείται κεραπεία 
και μετά τθν αποφυλάκιςι τθσ119. 

Απαιτείται πρόλθψθ και ειδικι κεραπεία των κρατοφμενων γυναικϊν που 
ζχουν προςβλθκεί από τον ιό HIV, από θπατίτιδα C και άλλα ΣΜΝ, με μεκόδουσ που 
δεν προκαλοφν τον κοινωνικό αποκλειςμό των αςκενϊν. Επιπλζον, ιδιαίτερθ 
προςοχι πρζπει να δίνεται ςτισ υγειονομικζσ ανάγκεσ και τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ 
των εγκφων, των ανιλικων και των θλικιωμζνων κρατοφμενων γυναικϊν120. Τζλοσ, 
ςχετικά με τθν χριςθ ουςιϊν και αλκοόλ, όλα τα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα 
οφείλουν να υλοποιοφν, ςε ευρεία κλίμακα, κεραπευτικά προγράμματα 
υποκατάςταςθσ, προγράμματα ανταλλαγισ ςυριγγϊν και να δίνουν κίνθτρα ςτισ 
κρατοφμενεσ για να ςυμμετζχουν ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ. 

Σχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των 
κρατοφμενων γυναικϊν ςυνιςτάται θ δθμιουργία και εφαρμογι κατάλλθλων 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα παρζχουν ςτισ κρατοφμενεσ τα απαραίτθτα 
μακθςιακά και τεχνικά εφόδια ϊςτε να μποροφν να ςυνεχίςουν τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και να επιβιϊςουν ςτθν αγορά εργαςίασ μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ. 
Για να είναι πιο επιτυχισ αυτι θ διαδικαςία, προτείνεται οι διοικιςεισ των 
ςωφρονιςτικϊν ςυςτθμάτων να ενκαρρφνουν τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ να 
ςυμμετζχουν και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ τισ ιδζεσ των ίδιων των κρατοφμενων, 
οι οποίεσ ωσ αποδζκτεσ οφείλουν να ζχουν τον πρϊτο λόγο. Επιπλζον, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα πρζπει να είναι ευζλικτα και προςαρμοςμζνα ςτισ 
ανάγκεσ των κρατοφμενων μθτζρων, οι οποίεσ κρατοφνται μαηί με τα παιδιά τουσ 
και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνεσ για τθν φροντίδα τουσ. Τζλοσ, ενδείκνυται θ 
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ελεγχόμενθ χριςθ του διαδικτφου τόςο για εκπαιδευτικοφσ όςο και για 
επαγγελματικοφσ λόγουσ κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ ότι τα μακιματα εντόσ φυλακισ 
αναγνωρίηονται από τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα εκτόσ αυτισ. 

Θ εργαςία μζςα ςτθν φυλακι, ζρευνεσ δείχνουν ότι βοθκάει ιδιαίτερα ςτθν 
επανζνταξθ των κρατοφμενων γυναικϊν, παρζχοντάσ τουσ επαγγελματικζσ 
δεξιότθτεσ, και από τθν άλλθ, προςφζροντάσ τουσ τθν δυνατότθτα να περνοφν 
δθμιουργικό χρόνο και να αιςκάνονται ότι κάνουν κάτι χριςιμο. Για αυτό ακριβϊσ 
το λόγο, τα προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ όπωσ και οι κζςεισ εργαςίασ 
εντόσ φυλακισ πρζπει να είναι ςχετικζσ με τισ κζςεισ ςτθν πραγματικι αγορά 
εργαςίασ εκτόσ φυλακισ και οι εργαηόμενεσ κρατοφμενεσ να αμείβονται αναλόγωσ. 
Τα ςωφρονιςτικά ιδρφματα είναι ςκόπιμο να ςυνεργάηονται με επιχειριςεισ και 
φορείσ εκτόσ φυλακισ ϊςτε να προετοιμάηουν τισ γυναίκεσ για τθν αποφυλάκιςι 
τουσ και θ μετάβαςθ ςτον εργαςιακό ςτίβο να είναι πιο ομαλι. 

Τζλοσ, αποδεικνφεται εξαιρετικά ςθμαντικι θ εξαςφάλιςθ ςτζγθσ των 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν, πριν ακόμα αποφυλακιςτοφν, ϊςτε να μειϊνονται οι 
κίνδυνοι εμφάνιςθσ φαινομζνων υποτροπισ ςε παραβατικι ςυμπεριφορά ακριβϊσ 
λόγω ζλλειψθσ ςτακερισ διαμονισ και αςφαλοφσ διαβίωςθσ. Θ ςυνεργαςία των 
ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ ςτζγαςθσ κρίνεται 
απολφτωσ απαραίτθτθ και αποτελεί μία τακτικι που πρζπει να ακολουκιςουν όλεσ 
οι χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ121. 

Ζτςι μόνο, ςταδιακά και με τθν κατάλλθλθ ςτιριξθ, κα μπορζςει θ 
αποφυλακιςμζνθ πλζον γυναίκα να επανενταχκεί ςτον κοινωνικό ιςτό και να 
ςυνεχίςει τθ ηωι τθσ, αποτινάςςοντασ το ςτίγμα τθσ φυλακιςμζνθσ. 

Σε όρουσ τθσ ελλθνικισ ςωφρονιςτικισ πραγματικότθτασ οι προτάςεισ 
βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των κρατουμζνων γυναικϊν ςυνίςτανται ςε 
λφςεισ που διαρκρϊνονται ςε τρία επίπεδα: 
 
Βραχυπρόκεςμεσ:  

 Βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ των κρατουμζνων γυναικϊν και 

κυρίωσ του επιςκεπτθρίου και των ςυνκθκϊν του προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται όχι μόνο θ ςυχνότθτα αλλά και θ ποιότθτα τθσ 

επικοινωνίασ.  

 Βελτίωςθ του φαγθτοφ, τθσ κζρμανςθσ, τθσ κακαριότθτασ, τθσ 

αγοράσ προϊόντων, του προαχλιςμοφ.  

 Ρροβλζψεισ για δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν προκειμζνου 

οι μθτζρεσ κρατοφμενεσ να παρακολουκοφν προγράμματα ςτθ 

φυλακι.  

 Φπαρξθ μόνιμου γιατροφ, περιςςότερων ψυχολόγων 

 Ρεριςςότερα προγράμματα, κζςεισ εργαςίασ, ςτακερι 

ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των κρατουμζνων.  

 Ειδικότερεσ παρεμβάςεισ για τισ γυναίκεσ με ιςτορικό 

κυματοποίθςθσ 

 Υποςτιριξθ των μθτζρων κρατουμζνων ςτο μθτρικό τουσ ρόλο  
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 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των ΚΚράτθςθσ και των εμπλεκομζνων 

φορζων ςε κζματα φφλου και διακρίςεων πάςθσ φφςεωσ.   

 Εκςυγχρονιςμόσ και ενίςχυςθ του υπάρχοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για άρςθ ςτερεοτφπων και 

προκαταλιψεων. 

 

 
Μεςοπρόκεςμεσ:  

 Δθμιουργία δομϊν και υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων ειδικά για τθ 

γυναίκα κρατοφμενθ. Τα παραδείγματα από το εξωτερικό είναι 

ποικίλα και μποροφν να εφαρμοςτοφν.  

 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι εξειδικευμζνων παρεμβάςεων ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ των γυναικϊν (ανιλικεσ, μθτζρεσ με παιδιά εκτόσ 

φυλακισ, αςκενείσ, υπεριλικεσ, απζλπιδεσ κλπ). 

 Θ αλλαγι του ιςχφοντοσ Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα ο οποίοσ δεν  

αφιερϊνει κανζνα κεφάλαιο αποκλειςτικά ςτισ γυναίκεσ122 παρά τισ 

ομολογουμζνωσ ειδικζσ ανάγκεσ τουσ όςον αφορά ιδίωσ τθ ρφκμιςθ 

κεμάτων εγκυμοςφνθσ και μθτρότθτασ123 αλλά και υγείασ και 

υγιεινισ124 και μόνον ςε οριςμζνα μόνο χωρία  περιλαμβάνει  

ρυκμίςεισ που αφοροφν το γυναικείο φφλο. 

 
Μακροπρόκεςμεσ:  

 Ρολιτικζσ για τθ γυναίκα κρατοφμενθ, όπωσ προςτατευμζνα 

διαμερίςματα, κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ κλπ.  

 Ευρεία εφαρμογι εναλλακτικϊν ποινϊν  

 Ραρεμβάςεισ ςτθν αςτυνομία και τα δικαςτιρια  για γυναίκεσ με 

μικρζσ παραβάςεισ,  

 Ρρογράμματα πρόλθψθσ,  

 Ρρογράμματα ςτθν κοινότθτα,  

 Συνζργεια και ςυνεργαςία των φορζων του ςυςτιματοσ απονομισ 

ποινικισ δικαιοςφνθσ και των δομϊν που αφοροφν τισ γυναίκεσ (πχ. τα 

ςυμβουλευτικά κζντρα τθσ ΓΓΙΦ). Είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει ολιςτικι 

αντιμετϊπιςθ και ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, 

ιδίωσ μεταξφ των δικαςτικϊν αρχϊν, τθσ αςτυνομίασ, των ςωφρονιςτικϊν 
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ιδρυμάτων και των υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ είτε είναι 

κρατικζσ υπθρεςίεσ είτε οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.  

Το πιο βαςικό από όλα, όμωσ, είναι να αναγνωριςτεί και να λθφκεί υπ’ όψιν 
ότι οι κρατοφμενεσ και αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ από 
αυτζσ των ανδρϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ αντιμετϊπιςι τουσ πρζπει να είναι 
προςαρμοςμζνθ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ γυναικείασ φφςθσ τουσ αντί για 
μία άκριτθ υιοκζτθςθ πρακτικϊν που προζρχονται από ζναν ανδροκρατοφμενο 
χϊρο, όπωσ είναι αυτόσ των φυλακϊν. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι 
ςτόχοι, κα πρζπει να λθφκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα όπωσ θ ατομικι αξιολόγθςθ των 
αναγκϊν τθσ κάκε κρατοφμενθσ και αποφυλακιςμζνθσ γυναίκασ, ο εξατομικευμζνοσ 
ςχεδιαςμόσ τθσ ζκτιςθσ ποινισ και τθσ προετοιμαςίασ αποφυλάκιςθσ, θ ςυμμετοχι 
τθσ ςε κεραπευτικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων εκιςμοφ κακϊσ και 
ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και κζςεισ εργαςίασ εντόσ και εκτόσ φυλακισ. 

 
Ανάλογα για τον τομζα τθσ  μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ ςτθν Ελλάδα 

προτείνονται λφςεισ που διαρκρϊνονται ςε τρία επίπεδα: 

 

Βραχυπρόκεςμεσ.  
 Κατάρτιςθ ενόσ ςχεδίου ζκτιςθσ τθσ ποινισ, προςανατολιςμζνου ςτισ 

ανάγκεσ τθσ κρατοφμενθσ με βάςθ τισ δυνατότθτεσ του υπάρχοντοσ 

ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και ςτόχο τθν ομαλότερθ ζνταξθ τθσ ςτθν 

κοινωνία, με τον ςχεδιαςμό ς’ ζνα πρϊτο ςτάδιο κατά τθν ζκτιςθ τθσ ποινισ 

και ς’ ζνα δεφτερο ςτάδιο τθ μετάβαςθ τθσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Ειδικότερα για τισ γυναίκεσ, κα μποροφςε να περιλθφκεί ςτθν προετοιμαςία 

για τθν αποφυλάκιςθ το μοντζλο ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ (μοντζλο τθσ 

εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ) που ακολουκοφν εξειδικευμζνοι φορείσ 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν με τθν οπτικι του φφλου125. 

 Ραρεμβάςεισ οι οποίεσ κα καλφπτουν τουσ πζντε τομείσ αναγκϊν των 

γυναικϊν: 1)  φροντίδα των παιδιϊν και ανάπτυξθ των γονικϊν δεξιοτιτων, 

2) υγειονομικι περίκαλψθ, ςυμβουλευτικι και κεραπεία για τθν 

ουςιοεξάρτθςθ, 3) αρωγι για κζματα ςτζγαςθσ και μεταφοράσ, 4) 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και 5) κοινωνικι ςτιριξθ. 

 
Μεςοπρόκεςμεσ.  
 Δθμιουργία δομϊν και υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων ειδικά για τθ γυναίκα 

κρατοφμενθ. Τα παραδείγματα από το εξωτερικό είναι ποικίλα και μποροφν 

να εφαρμοςτοφν.  

 Δθμιουργία δικτφου υπθρεςιϊν, ςυντονιςμόσ και ςυνζργειεσ μεταξφ των 

εμπλεκόμενων φορζων. 

                                                             
125

 Βλ. ςχετ. Μθλιϊνθ, Φ., ό.π. ς. 616, Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (2003). Οδθγόσ υμβουλευτικισ Γυναικϊν, Ακινα: 
ΚΕΘΙ. Για ςυμβουλευτικι των κρατουμζνων γυναικϊν βλ. Τςιλιμιγκάκθ, Β. (2008). Θ ομάδα ςτιριξθσ κρατουμζνων γυναικϊν 
ωσ εργαλείο κοινωνικισ τθσ ζνταξθσ, ςε Βιδάλθ, Σ. & Ηαγοφρα, Ρ. (επιμ.) υμβουλευτικι και Φυλακι, ςειρά: Εργαςτιριο 
Ροινικϊν και Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν, τευχ. 10, Ακινα-Κομοτθνι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, ςς. 169-178. 
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 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι εξειδικευμζνων παρεμβάςεων ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ των γυναικϊν (ανιλικεσ, μθτζρεσ με παιδιά, αςκενείσ, υπεριλικεσ, 

απζλπιδεσ κλπ 

 
Μακροπρόκεςμεσ.  
 Λειτουργία δθμοςίων δομϊν (εντόσ και εκτόσ τθσ φυλακισ) με εξειδικευμζνο 

προςωπικό  

 Αλλαγι αντιλιψεων και κοινι γλϊςςα και δράςθ υπό τθν οπτικι του φφλου. 
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Δϋ ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΟΥΜΕΝΘ ΚΑΙ ΑΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΘ ΓΥΝΑΙΚΑ.  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΡΑΚΤΙΚΘ 

 
 

Ραρά τθ διαφορετικότθτα που επιφυλάςςουν τα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα 
ςτισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ το προφίλ των κρατουμζνων γυναικϊν ομοιάηει. Ο μζςοσ 
όροσ θλικίασ των κρατουμζνων γυναικϊν  είναι τα τριάντα ζτθ. Τα εγκλιματα για τα 
οποία κρατοφνται είναι κυρίωσ παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ για τα ναρκωτικά. Σε 
χϊρεσ (όπωσ θ Φινλανδία) όπου ο αρικμόσ των κρατουμζνων γυναικϊν είναι μικρόσ 
τότε παρατθρείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των κρατουμζνων να κρατείται για 
ςοβαρά και βίαια εγκλιματα. Επίςθσ παρατθρείται ότι πολλζσ κρατοφμενεσ 
γυναίκεσ είχαν πριν τθν εμπλοκι τουσ με το νόμο προβλιματα κακοποίθςθσ και 
βίασ, πολλά προβλιματα ψυχικισ υγείασ και ευρεία χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν. 
 

1. Καλζσ πρακτικζσ για τθν κρατοφμενθ γυναίκα.  

Οι πολιτικζσ για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ διακρίνονται ςε πολιτικζσ μθ 
ιδρυματικζσ και πολιτικζσ ιδρυματικζσ. Σε επίπεδο εξωιδρυματικϊν μζτρων ςτα 
διάφορα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα παρατθρείται  μία ευρεία χριςθ των 
εξωιδρυματικϊν ποινϊν. Θ απόλυςθ υπό όρουσ, θ θμιελεφκερθ διαβίωςθ, θ 
θλεκτρονικι επιτιρθςθ αποτελοφν τισ ςυνθκζςτερεσ εξωιδρυματικζσ ποινζσ που 
εφαρμόηονται για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Θ ευρεία χριςθ αυτϊν οδιγθςε, ςτισ  
χϊρεσ όπου εφαρμόςτθκαν εκτενϊσ, ςε μία δραςτικι μείωςθ του αρικμοφ των 
κρατουμζνων γυναικϊν. Για παράδειγμα θ Σουθδία από το ζτοσ 1997 κεςμοκζτθςε 
μζτρα όπωσ θ εντατικι παρακολοφκθςθ και θ θλεκτρονικι επιτιρθςθ τα οποία 
εφαρμόηονται κατά κόρον. Θ ευρεία αυτι εφαρμογι επζφερε τθ μείωςθ του 
αρικμοφ των κρατουμζνων γυναικϊν κατά 250-300 κάκε ζτοσ.  Κοινόσ γνϊμονασ 
όλων αποτελεί αφενόσ το μικρό ποςοςτό των γυναικϊν ςτο χάρτθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ αφετζρου το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ αποτελοφν 
ςτθν πλειονότθτά τουσ μθτζρεσ και φροντιςτζσ άλλων ατόμων.  Για αυτό οι 
περιςςότερεσ παρεμβάςεισ εςτιάηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτο ςχεδιαςμό δράςεων 
με προλθπτικό και κοινοτικό χαρακτιρα.  

Οι κοινοτικζσ παρεμβάςεισ αποτελοφν τρόπο αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 
του προβλιματοσ τθσ εγκλθματικότθτασ αλλά και τθσ κράτθςθσ των γυναικϊν. Τα 
αρμόδια ςυμβουλευτικά κζντρα γυναικϊν, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ κεςμικοφσ 
παράγοντεσ (απεξάρτθςθσ, πρόνοιασ, ψυχικισ υγείασ κλπ) και τισ εκελοντικζσ 
οργανϊςεισ λειτουργϊντασ ςε ζνα ςυμπλθρωματικό πλζγμα κα ςυμβάλουν ςτθν 
καλφτερθ προςταςία των γυναικϊν. Ειδικότερεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να 
προβλεφκοφν για ειδικζσ ομάδεσ γυναικϊν νζεσ, μετανάςτριεσ, κφματα βίασ.126 

Ζρευνεσ δείχνουν ότι  οι επιδράςεισ του τραφματοσ, τθσ ψυχικισ 
αςκζνειασ, τθσ γονεϊκισ ευκφνθσ, τθσ φτϊχειασ και των μθ υγιϊν ςχζςεων απαιτοφν 
οι εγκλθματολογικζσ παρεμβάςεισ να ςυνδυάηονται με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ υποδεικνφοντασ τθν αλλαγι προσ τθν κατεφκυνςθ 
τθσ ςυνζργειασ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν απεξάρτθςθσ, εργαςίασ, εκπαίδευςθσ, 

                                                             
126

  Reforming Women’s Justice. Final report of the Women’s Justice Taskforce, Prison Reform Trust  



54 
 

ψυχικισ υγείασ, παιδικισ φροντίδασ. Αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ παρατθροφνται ςε 
πολλά προγράμματα προετοιμαςίασ για τθν αποφυλάκιςθ.127   

Θ ζγκαιρθ παρζμβαςθ είναι ςθμαντικι προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ το πρόβλθμα τθσ διαγενεακισ εγκλθματικότθτασ. Οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ  (όπωσ των νεαρϊν 
μθτζρων, παιδιϊν και οικογενειϊν) κα πρζπει να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. 
Επίςθσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται με το ςχολείο, τισ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, 
απεξάρτθςθσ και τθσ άλλεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ.  

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτο 
ςχεδιαςμό προγραμμάτων που αφοροφν τισ γυναίκεσ αποτελεί ο κοινωνικόσ 
ςτιγματιςμόσ. Ο κοινωνικόσ ςτιγματιςμόσ εξαιτίασ τθσ φυλάκιςθσ μπορεί να είναι 
δυςμενζςτεροσ για τισ γυναίκεσ οι οποίεσ βιϊνουν ζναν διπλό κοινωνικό 
ςτιγματιςμό τόςο εξαιτίασ του φφλου τουσ όςο και εξαιτίασ του εγκλειςμοφ τουσ. 
Επίςθσ δεν κα πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι θ γυναίκα δράςτισ  ςυχνά 
ζχει υπάρξει κφμα ενδοοικογνειακισ βίασ, αντιμετωπίηει ςοβαρά προβλιματα 
ψυχικισ υγείασ ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παρουςιάηει μακθςιακά προβλιματα. 
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ  οι γυναίκεσ κφματα βίασ κα πρζπει να υποςτθρίηονται 
από εξειδικευμζνα προγράμματα ςυμβουλευτικισ και κεραπείασ και εφόςον αυτά 
δεν υπάρχουν ςτθ φυλακι οι κρατοφμενεσ να διαςυνδζονται με φορείσ και 
υπθρεςίεσ αναλόγου περιεχομζνου εκτόσ φυλακισ. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ των 
γυναικϊν με προβλιματα ψυχικισ υγείασ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ κα πρζπει να 
προβλζπεται  κατάλλθλθ αγωγι και κεραπεία. «Φροντίδα και όχι φυλακι» κα 
πρζπει να είναι θ βαςικι κατεφκυνςθ μεταχείριςθσ των γυναικϊν με παρελκόν 
κακοποίθςθσ, ψυχιατρικά προβλιματα ι άλλεσ δυςκολίεσ.   

Μία ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν ομαλι επανζνταξθ των γυναικϊν 
αποτελεί θ δζςμευςθ τθσ γυναίκασ ςε μία ςχζςθ και θ ανάλθψθ τθσ ςχετικισ 
φροντίδασ και ευκφνθσ. Για αυτό το λόγο θ κράτθςθ των γυναικϊν ςτθ φυλακι ζχει 
όχι μόνον  οικονομικό κόςτοσ αλλά και κοινωνικό το οποίο είναι πιο «δαπανθρό». 
Στισ παραμζτρουσ του οικονομικοφ κόςτουσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί αφενόσ το 
κόςτοσ των δικαςτθρίων και του ςυςτιματοσ απονομισ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, 
των κζςεων εργαςίασ ςτθ φυλακι, των παρεμβάςεων ςτθν κοινότθτα, τθσ απϊλειασ 
ειςοδιματοσ από τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, τουσ φόρουσ κλπ. αφετζρου 
το οικονομικό κόςτοσ που ζχει το ζγκλθμα ςτα κφματα. Στο κοινωνικό κόςτοσ τθσ 
εγκλθματικότθτασ των γυναικϊν ςυμπεριλαμβάνονται ο αποχωριςμόσ μθτζρασ – 
παιδιοφ, θ απομάκρυνςθ των παιδιϊν από το ςπίτι, οι καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του 
εγκλειςμοφ τθσ μθτζρασ ςτα παιδιά τθσ, ο αυτοτραυματιςμόσ, θ απϊλεια τθσ ςτζγθσ 
και των προςωπικϊν αντικειμζνων των κρατουμζνων, θ απομάκρυνςθ από το ςπίτι 
και τθν κοινότθτα, θ δυςκολότερθ απεξάρτθςθ από τισ ουςίεσ και θ υποτροπι ςτθν 
εγκλθματικότθτα. Αντικζτωσ θ μθ φυλάκιςθ των γυναικϊν ζχει άμεςα οικονομικά 
οφζλθ όπωσ μειωμζνθ υποτροπι και μείωςθ του κόςτουσ από τθ μθ διάπραξθ 
εγκλθματικϊν πράξεων, ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ, των προςωπικϊν δεξιοτιτων και 
τθσ εργαςιακισ απαςχόλθςθσ.  

Στα κοινωνικά οφζλθ προςμετρϊνται: θ μειωμζνθ ςωματικι και 
ψυχολογικι βλάβθ, θ ςυνζργεια από τθν κάλυψθ πολλαπλϊν αναγκϊν, θ ενίςχυςθ 
τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτονομίασ, θ δυνατότθτα τθσ κοινωνικισ 
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 P. Van Voorthis “On behalf of Women Offenders. Women’s Place in the Science of Evidence – Based Practice”, American 
Society of Criminology, Criminology @ Public Policy, vol. 11, issue 2, 111- 145, ςελ. 131, www.uc.edu/womenoffenders 
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επανζνταξθσ. Διάφορεσ μελζτεσ κόςτουσ δείχνουν τθ μεγάλθ απόκλιςθ του κόςτουσ 
τθσ φυλάκιςθσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν ποινϊν. Για παράδειγμα ο 
Οργανιςμόσ New Economics Foundation (NEF) ζδειξε ότι κάκε μία αγγλικι λίρα που 
επενδφεται ςε εναλλακτικά μζτρα που υποςτθρίηουν τισ γυναίκεσ   κατά τθν 
κράτθςι τουσ δίνει επιπλζον 14 λίρεσ κοινωνικισ αξίασ για τισ γυναίκεσ παραβάτεσ 
και τα παιδιά τουσ, τα κφματα τθσ εγκλθματικότθτασ και το κοινωνικό ςφνολο ενϊ θ 
αξία αυτϊν των πλεονεκτθμάτων ςε βάκοσ δεκαετίασ ξεπερνά τα 100 εκατομμφρια 
λίρεσ. Επιπλζον αυτϊν των οικονομικϊν ωφελειϊν το κοινωνικό κόςτοσ τθσ 
φυλάκιςθσ των γυναικϊν είναι πολφ μεγαλφτερο. Αυτό προκφπτει από τθ ςθμαντικι 
επιδείνωςθ τθσ υγείασ των παιδιϊν, τθν αυξθμζνθ πικανότθτα τα παιδιά των 
κρατουμζνων να μθν ζχουν τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ ι απαςχόλθςθ, 
το μεγάλο κίνδυνο να καταλιξουν ςτθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν.   

Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ  για το ςχεδιαςμό παρεμβάςεων που 
αφοροφν γυναίκεσ αποτελεί το ςφςτθμα απονομισ ποινικισ δικαιοςφνθσ το οποίο 
κα πρζπει να είναι λαμβάνει υπόψθ του τθν ιδιαιτερότθτα τθσ γυναίκασ 
κρατοφμενθσ. Οι επαγγελματίεσ που ςτελεχϊνουν το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να 
είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι ςε κζματα ςχετικά με τθν εγκλθματικότθτα και τθν 
κράτθςθ των γυναικϊν. Για παράδειγμα ςτθ Μ. Βρετανία υλοποιείται  για τισ 
γυναίκεσ πρόγραμμα διαςφνδεςθσ με τα δικαςτιρια με τίτλο: «Μαηί».  Το «Μαηί» 
(Δουλεφοντασ για τθν ευθμερία), ζνα εκνικό φιλανκρωπικό ίδρυμα για τθν ψυχικι 
υγεία, χρθματοδοτείται από το Ταμείο Ραρακολοφκθςθσ Αποφυλακιςμζνων του 
Λονδίνου (London Probation Trust), τουσ Φορείσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ (Primary 
Care Trusts), τισ τοπικζσ αρχζσ και φιλανκρωπικά ςωματεία, προκειμζνου να 
προςφζρει εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτουσ παραβάτεσ με προβλιματα ψυχικισ 
υγείασ και πολλαπλζσ ανάγκεσ. Το «Μαηί» προςφζρει μια υπθρεςία διαςφνδεςθσ με 
το Δικαςτιριο, 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα, ςε ευάλωτεσ γυναίκεσ που εμφανίηονται 
ςτο δικαςτιριο. Θ υπθρεςία αυτι αξιολογεί κάκε υπόδικθ κρατοφμενθ που 
εμφανίηεται ςτο δικαςτιριο. Θ επαγγελματίασ μετά τθν αξιολόγθςθ, κάνει τθ 
διαςφνδεςθ με φορείσ, παρζχει αναφορζσ και ςυςτάςεισ ςτο δικαςτιριο και 
παραπζμπει ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ. Με τθ κζςπιςθ μιασ ςτενισ ςχζςθσ εργαςίασ 
με τισ γυναίκεσ και με τθν πρόςκλθςθ προσ αυτζσ να απευκυνκοφν ςτθν υπθρεςία 
«Μαηί» -ςυμπεριλαμβανομζνων γυναικϊν που ζχουν αποφυλακιςτεί με όρουσ- θ 
επαγγελματίασ του «Μαηί», «φιλτράρει» αιτιματα του δικαςτθρίου για ψυχιατρικι 
αξιολόγθςθ. Θ αρχικι αξιολόγθςθ τθσ ψυχικισ υγείασ θ οποία περιλαμβάνει τθν 
εκτίμθςθ για τθν αναγκαιότθτα μίασ ενδελεχοφσ ψυχιατρικισ αξιολόγθςθσ   γίνεται 
προκειμζνου να αποφεφγονται περιττά αιτιματα για τζτοιου είδουσ αξιολογιςεισ 
αλλά και περιττι χριςθ τθσ προςωρινισ κράτθςθσ. Το πρόγραμμα υποςτθρίηει 
επίςθσ τθν αναςτολι τθσ κράτθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςταδίου προετοιμαςίασ 
τθσ  αναφοράσ αξιολόγθςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι θ όποια καταδίκθ ςε 
κοινοτικι εργαςία αντιμετωπίηει τόςο τθν παραβατικι ςυμπεριφορά όςο και τισ 
ανάγκεσ υγείασ των γυναικϊν μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου ςχεδίου ποινισ.  
Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου χρόνου λειτουργίασ του προγράμματοσ (Ιοφνιοσ 2009 
ζωσ Μάιοσ 2010) αξιολογικθκαν 112 γυναίκεσ και 57 από αυτζσ είτε 
αποφυλακίςτθκαν με εγγφθςθ, είτε αφζκθκαν ελεφκερεσ, κατόπιν απόφαςθσ  θ 
οποία ακολοφκθςε ςχετικι ςφςταςθ των επαγγελματιϊν του «Μαηί».  Θ ομάδα 
μείωςθσ των υποτροπϊν ςτο Tower Hamlets, υπολόγιςε ότι υπιρξε μία μείωςθ τθσ 
τάξθσ του 40% ςτον αρικμό των γυναικϊν τθσ περιοχισ αυτισ που μπικαν ςτθ 
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φυλακι κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο. Ραρόλο που δεν είναι δυνατό αυτι θ 
μείωςθ να αποδοκεί αποκλειςτικά ςτο «Μαηί», δίνει αρκετζσ ενδείξεισ ότι οι 
υπθρεςίεσ που παρζχονται από το πρόγραμμα αυτό ςτισ γυναίκεσ  είχαν ςθμαντικά 
αποτελζςματα.   

Οι κοινοτικζσ παρεμβάςεισ αποτελοφν τρόπο αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 
του προβλιματοσ τθσ εγκλθματικότθτασ αλλά και τθσ κράτθςθσ των γυναικϊν. Τα 
αρμόδια ςυμβουλευτικά κζντρα γυναικϊν, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ κεςμικοφσ 
παράγοντεσ (απεξάρτθςθσ, πρόνοιασ, ψυχικισ υγείασ κλπ) και τισ εκελοντικζσ 
οργανϊςεισ λειτουργϊντασ ςε ζνα ςυμπλθρωματικό πλζγμα κα ςυμβάλουν ςτθν 
καλφτερθ προςταςία των γυναικϊν. Ειδικότερεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να 
προβλεφκοφν για ειδικζσ ομάδεσ γυναικϊν νζεσ, μετανάςτριεσ, κφματα βίασ.128 

Ζρευνεσ δείχνουν ότι  οι επιδράςεισ του τραφματοσ, τθσ ψυχικισ 
αςκζνειασ, τθσ γονεϊκισ ευκφνθσ, τθσ φτϊχειασ και των μθ υγιϊν ςχζςεων απαιτοφν 
οι εγκλθματολογικζσ παρεμβάςεισ να ςυνδυάηονται με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ υποδεικνφοντασ τθν αλλαγι προσ τθν κατεφκυνςθ 
τθσ ςυνζργειασ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν απεξάρτθςθσ, εργαςίασ, εκπαίδευςθσ, 
ψυχικισ υγείασ, παιδικισ φροντίδασ. Αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ παρατθροφνται ςε 
πολλά προγράμματα προετοιμαςίασ για τθν αποφυλάκιςθ.129   

 Ζνα άλλο αξιόλογο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα με τίτλο: 
«Επανζνωςθ» (Re-Unite Λονδίνο). Το πρόγραμμα αυτό για το οποίο ςυνεργάηονται 
διάφοροι φορείσ (όπωσ «Commonweal Housing», «Στζγαςθ για Γυναίκεσ», 
«Γυναίκεσ ςτθ Φυλακι») ςτοχεφει ςτθν ςτζγαςθ και τθν υποςτιριξθ τόςο των 
γυναικϊν όςο και των παιδιϊν τουσ, που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα μποροφςαν 
να είναι άςτεγα μετά τθν αποφυλάκιςθ τθσ μθτζρασ τουσ. Οι γυναίκεσ που 
επελζγθςαν για το πρόγραμμα «Επανζνωςθ» κατά τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ 
υλοποίθςισ του, προζρχονταν από διάφορεσ φυλακζσ. Το πρόγραμμα τουσ παρείχε 
διαμονι για διάςτθμα ζωσ δφο χρόνια (με ςυμπλθρωματικι βοικεια για να βρουν 
ςτζγθ και μετά από αυτι τθ περίοδο). Αυτό που διακρίνει το πρόγραμμα 
«Επανζνωςθ» είναι τόςο ο ςτόχοσ του· οι γυναίκεσ χριςτριεσ των υπθρεςιϊν του 
και τα παιδιά τουσ όςο οι πρακτικζσ διευκολφνςεισ για τισ επωφελοφμενεσ όπωσ  
βοικεια για τθ μεταφορά των υπαρχόντων τουσ ςτον παρεχόμενο τόπο διαμονισ, 
διαςφνδεςθ με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν όπωσ θλεκτρικζσ εταιρείεσ και τα 
ςχετικά, βοικεια για τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν τουσ ι διευκόλυνςθ ςτθ 
πρόςβαςθ ςε ςυμβουλευτικι για δάνεια, προςωπικζσ ςυμβουλζσ και υποςτιριξθ. 
Το ςυνολικό κακαρό κόςτοσ του προγράμματοσ «Επανζνωςθ» για 2 χρόνια είναι 
32.206 ςτερλίνεσ ανά χριςτθ των υπθρεςιϊν (και για τα παιδιά τθσ). Από αυτό το 
ποςό, οι 14.825 ςτερλίνεσ ιταν για ςυμβουλευτικι και υποςτιριξθ. 

Ραρόλο που οι αξιολογθτζσ του προγράμματοσ προειδοποίθςαν ότι θ 
πραγματικι διαφορά που ζκανε το πρόγραμμα «Επανζνωςθ» μπορεί να 
υπολογιςτεί μόνο κεωρθτικά,  αφοφ δεν υπάρχει ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα 
αναφοράσ για ςκοποφσ ςφγκριςθσ, υπολογίηουν ότι θ μζςθ εξοικονόμθςθ ανά 
χριςτθ του προγράμματοσ μζςω μείωςθσ των ποςοςτϊν υποτροπισ ςτθ διάπραξθ 
εγκλθμάτων, είναι 279.248 ςτερλίνεσ38.   
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Society of Criminology, Criminology @ Public Policy, vol. 11, issue 2, 111- 145, ςελ. 131, www.uc.edu/womenoffenders 



57 
 

 
Σε επίπεδο κράτθςθσ των γυναικϊν θ ςωφρονιςτικι πολιτικι για τισ γυναίκεσ κα 
πρζπει να ςτθρίηεται ςε ζνα μοντζλο φυλάκιςθσ ςχεδιαςμζνο ειδικά για τισ 
κρατοφμενεσ γυναίκεσ. Με άλλουσ όρουσ μία γυναικοκεντρικι ςωφρονιςτικι 
πολιτικι επιτάςςει το ςχεδιαςμό μζτρων τα οποία κα αφοροφν αποκλειςτικά τθ 
γυναίκα κρατοφμενθ και όχι τον κρατοφμενο που τυχαίνει να είναι γυναίκα.130  
Σε ζνα  τζτοιο μοντζλο πολιτικισ οι γυναίκεσ:  

 Θα πρζπει να αιςκάνονται αςφαλείσ 

 Να μθν εκτίκενται κατά τθσ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ από 

φυςικό, ψυχικό ι ςυναιςκθματικό κίνδυνο 

 Να αιςκάνονται ότι θ ιδιαιτερότθτά τουσ είναι αποδεκτι 

 Να ζχουν τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ προκειμζνου να μθν 

προςφεφγουν ςε πράξεισ αυτοκαταςτροφικζσ 

 Να υποςτθρίηονται ϊςτε να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςε 

πιεςτικά οικογενειακά προβλιματα (κυρίωσ με τα παιδιά) 

 Να ζχουν επαρκι επαφι με τα παιδιά τουσ. 

  
Μάλιςτα το ςωφρονιςτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ενκαρρφνει τθν 

αυτοδυναμία των κρατουμζνων γυναικϊν με ευκαιρίεσ πολιτιςτικζσ, εκπαιδευτικζσ, 
κεραπευτικζσ, δθμιουργικζσ, να υποςτθρίηει και να αναπτφςςει τθ λειτουργικότθτα 
των ςχζςεϊν τουσ  και κυρίωσ να αναπτφςςει τθν αυτοεκτίμθςθ των γυναικϊν. Προι 
υλοποίθςθσ αυτισ τθσ πολιτικισ αποτελοφν θ εκτίμθςθ των αναγκϊν των 
κρατουμζνων γυναικϊν, θ κατθγοριοποίθςι τουσ ανάλογα με αυτι τθν εκτίμθςθ, θ 
τιρθςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ και κακαριότθτασ αλλά και ειδικότερθ μζριμνα των 
προβλθμάτων υγείασ των γυναικϊν. Σθμαντικότεροσ, όμωσ, όροσ αποτελεί θ 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ και θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε κζματα φφλου και 
κράτθςθσ γυναικϊν.  
 

Σε μία ςυνολικι εκτίμθςθ τθσ ςωφρονιςτικισ πολιτικισ που εφαρμόηεται από 
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ παρατθρείται ότι θ πολιτικι 
αυτι κινείται ςτουσ εξισ  άξονεσ:  
 
 Α) τθν πρςβαςιμότθτα των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, 

 Β) τθ χωρθτικότθτά τουσ, 

 Γ) το επιςκεπτιριο, 

 Δ)τισ ςυνκικεσ υγιεινισ. 

 
Θ κάκε χϊρα ζχει υιοκετιςει διαφορετικι πολιτικι κατεφκυνςθ για τθ 

μεταχείριςθ των κρατουμζνων γυναικϊν. Πμωσ, όλεσ οι χϊρεσ προςπακοφν να 
απαντιςουν ςτο ερϊτθμα πϊσ να διαχειριςτοφν μία μειονότθτα (γυναίκεσ) ςε ζνα 
ςφςτθμα – ςωφρονιςτικό, το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο για τον κφριο αποδζκτθ του – 
τον άνδρα. Ακόμθ και οι  χϊρεσ όπωσ οι ΘΡΑ και θ Ν. Ηθλανδία, οι οποίεσ δεν ζχουν 
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περιλάβει ςτθν ςωφρονιςτικι τουσ πολιτικι ςθμαντικζσ διαφοροποιθτικζσ 
ρυκμίςεισ για άνδρεσ και γυναίκεσ κρατοφμενουσ  ςτθν ουςία ζχουν μεταφζρει το 
ςωφρονιςτικό κακεςτϊσ που ζχουν ςχεδιάςει για τουσ άνδρεσ κρατοφμενουσ ςτθν 
κράτθςθ των γυναικϊν, με αντιφατικζσ ςυνζπειεσ για τθν απομάκρυνςθ των 
γυναικϊν από τθν οικία τουσ. Άλλεσ πάλι χϊρεσ όπωσ θ Ιςπανία ζχουν ακολουκιςει 
το υβριδικό ςφςτθμα ςτθν κράτθςθ των γυναικϊν προβλζποντασ  μικρζσ γυναικείεσ 
πτζρυγεσ ςτισ ανδρικζσ φυλακζσ. Το ςφςτθμα αυτό διαςφαλίηει μεν τθν εγγφτθτα 
των γυναικϊν ςτον τόπο διαμονισ τουσ μειϊνοντασ τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ 
απομάκρυνςθσ από το οικογενειακό και ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον (όπωσ θ 
περικωριοποίθςθ, θ μείωςθ των εκπαιδευτικϊν ι επαγγελματικϊν δυνατοτιτων, θ 
δυςχζρανςθ του επιςκεπτθρίου κλπ), όμωσ επιφυλάςςει λίγεσ παροχζσ για τισ 
γυναίκεσ κρατοφμενεσ γεγονόσ το οποίο προβλθματίηει ςε μία μακροπολιτικι 
οπτικι (πχ. ςε περίπτωςθ δθμιουργίασ μίασ αμιγοφσ γυναικείασ φυλακισ θ 
πρακτικι αυτι των ιςςονων ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ  μπορεί να αποβεί ςε βάροσ 
των γυναικϊν). 

Το Σωφρονιςτικό ςφςτθμα του Καναδά αποτελεί το καλφτερο παράδειγμα 
εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ γιατί ειςιγαγε ρυκμίςεισ για τθν εξειδικευμζνθ 
μεταχείριςθ των γυναικϊν. Στον Καναδά, χϊρα των μεγάλων αποςτάςεων, οι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ κρατοφνται πολφ κοντά ςτα ςπίτια τουσ. Οι κρατοφμενοι 
ςφμφωνα με το Καναδικό Σωφρονιςτικό Σφςτθμα μποροφν να εξζρχονται από τα 
καταςτιματα κράτθςθσ ενϊ ακόμθ είναι κρατοφμενοι, να διαμζνουν ςε αυτόνομεσ 
μονάδεσ, να δζχονται οικογενειακζσ επιςκζψεισ. Θ εμπειρία, όμωσ, διδάςκει ότι οι 
αλλαγζσ προκειμζνου να επιτφχουν το ςκοπό τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται και 
από ανάλογεσ αλλαγζσ ςε ςτάςεισ, απόψεισ, αντιλιψεισ. Θ παλαιομοδίτικθ 
νοοτροπία των υπαλλιλων τορπιλίηει τθν αποτελεςματικότθτα των νομοκετικϊν 
προβλζψεων. Γι αυτό κα πρζπει οι αλλαγζσ αυτζσ να ςυνδυάηονται με τθν 
ενθμζρωςθ – εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν που κα τισ υλοποιιςουν. Τα παραδείγματα 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ςτθ Δανία μολονότι οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ 
κρατοφμενοι διαβιοφν ςτα ίδια καταςτιματα131 μποροφν  να ςυμβάλουν ςτθν 
αποτελεςματικότερθ επίλυςθ των προβλθμάτων. 

Το μζγεκοσ των τμθμάτων των φυλακϊν ςτα οποία κρατοφνται οι γυναίκεσ 
κρατοφμενεσ (είτε είναι αμιγείσ γυναικείεσ φυλακζσ είτε είναι παραρτιματα των 
ανδρικϊν φυλακϊν) διαφζρει διεκνϊσ. Πμωσ, κατά μζςο όρο ςτθν Δυτικι Ευρϊπθ 
αυτά τα γυναικεία τμιματα είναι χωρθτικότθτασ περίπου 60 γυναικϊν. Στθν ΘΡΑ, 
για παράδειγμα υπάρχει θ μεγαλφτερθ γυναικεία φυλακι χωρθτικότθτασ 2.032 
κρατουμζνων ενϊ ςχεδόν ανάλογθσ δυναμικότθτασ είναι και θ γυναικεία φυλακι 
τθσ ωςίασ (με ικανότθτα να κρατιςει 2.000 κρατοφμενεσ γυναίκεσ).  

Θ αςφάλεια των γυναικείων φυλακϊν αποτελεί ζνα ακόμθ ηιτθμα ςτο 
ςωφρονιςτικό ςχεδιαςμό για τθ γυναίκα κρατοφμενθ. Τα περιςςότερα ςυςτιματα 
αςφαλείασ των γυναικείων φυλακϊν είναι δανειςμζνα ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί για 
τουσ άνδρεσ κρατοφμενουσ. Πμωσ, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι 
γυναίκεσ κρατοφμενεσ  διαβιοφν ςε ςκλθρότερα κακεςτϊτα κράτθςθσ από τουσ 
άνδρεσ. Ζρευνεσ ςτθν Αυςτραλία  (κατά τθσ διάκριςθσ των δφο φφλων) 
επιβεβαίωςαν τθ διαπίςτωςθ ότι οι γυναίκεσ υφίςτανται ςε όρουσ αςφαλείασ μία 
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αδικαιολόγθτα (από το αδίκθμα, τθν επικινδυνότθτα) διακριτικι, αυςτθρότερθ δθλ. 
μεταχείριςθ από τουσ άνδρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ. Θ 
γυναικοκεντρικι ςωφρονιςτικι πολιτικι υπαγορεφει τθν υιοκζτθςθ νζων εργαλείων 
για τθν κατθγοριοποίθςθ και το διαχωριςμό των γυναικϊν κρατουμζνων.  

Το επιςκεπτιριο φαίνεται να ζχει μια μεγαλφτερθ πολιτιςμικι απόχρωςθ. Οι 
προβλζψεισ του επιςκεπτθρίου αντανακλοφν τισ πολιτιςμικζσ διαφοροποιιςεισ των 
χωρϊν. Άλλεσ νομοκεςίεσ (πχ. Γαλλία, Δανία) προβλζπουν ότι θ ςυνεφρεςθ 
αποτελεί  δικαίωμα του κρατουμζνου και γι αυτό το λόγο επιτρζπουν το ιδιωτικό 
οικογενειακό επιςκεπτιριο  και τισ ςυηυγικζσ ςυνευρζςεισ. Με αυτι τθν ζννοια οι 
γυναίκεσ απολαμβάνουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ επιςκεπτθρίου με τουσ άνδρεσ. Πμωσ, θ 
οργάνωςθ του επιςκεπτθρίου διαφζρει. Σε κάποιεσ χϊρεσ υπάρχει ειδικόσ χϊροσ 
επιςκεπτθρίου για τισ ςυηυγικζσ επιςκζψεισ ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ (όπωσ Δανία) οι 
γυναίκεσ μποροφν να επιςκζπτονται τουσ άνδρεσ κρατοφμενουσ, ςυηφγουσ τουσ. 
Εξάλλου ςε άλλεσ χϊρεσ  υπάρχουν διαφορετικζσ προβλζψεισ για τισ γυναίκεσ με 
παιδιά ςτθ φυλακι. Για παράδειγμα ςτθν Αυςτραλία  θ Κυριακι είναι θμζρα 
οικογενειακισ επίςκεψθσ και οι οικογζνειεσ παραμζνουν όλθ τθν θμζρα μαηί ενϊ 
ςτθ Σουθδία υπάρχει ζνα διαμζριςμα ςτθ φυλακι όπου τα παιδιά μποροφν να 
παραμείνουν με τθν κρατοφμενθ μθτζρα τουσ όλο το βράδυ. 132    

Οι ςυνκικεσ υγιεινισ αποτελοφν ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα γυναικεία 
καταςτιματα κράτθςθσ. Θ υγεία των γυναικϊν αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 
πολιτιςμοφ του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. Τα ςωφρονιςτικά καταςτιματα 
ρυκμίηουν τα ηθτιματα υγείασ των γυναικϊν προςφεφγοντασ ςτο Εκνικό Σφςτθμα 
Υγείασ. Πμωσ κάποιεσ πολιτείεσ (Ν. Ουαλία) τελευταία ζχουν οργανϊςει ειδικζσ 
υπθρεςίεσ υγείασ για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ. Ειδικότερα προβλζπεται θ Τγεία τθσ 
Δικαιοςφνθσ (Justice Health) ζνασ οργανιςμόσ ο οποίοσ παρζχει υπθρεςίεσ υγείασ 
ςτουσ κρατοφμενουσ, αποφυλακιςμζνουσ  και τισ οικογζνειζσ τουσ. Θ Τγεία τθσ 
Δικαιοςφνθσ εκπλθρϊνει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςυμβάλλοντασ ςτθν 
αναβάκμιςθ του κακεςτϊτοσ υγείασ αυτισ τθσ ομάδασ ενϊ παράλλθλα 
ελαχιςτοποιεί τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ φυλάκιςθσ ςτα άτομα, τισ οικογζνειζσ 
τουσ και τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Επίςθσ ςε μερικζσ φυλακζσ υπάρχουν ιδιαίτερεσ 
προβλζψεισ για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ οι οποίεσ είναι ψυχικά αςκενείσ ι 
παρουςιάηουν άλλεσ διαταραχζσ. Στον Καναδά, για παράδειγμα, μολονότι 
εφαρμόηεται το ςφςτθμα τθσ διαςποράσ των κρατουμζνων γυναικϊν ςτα 
καταςτιματα των ανδρϊν υπάρχουν δφο φυλακζσ για τισ γυναίκεσ που 
αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα υγείασ. Ανάλογα  ιςχφουν και ςτθν 
Αυςτραλία.  

Ειδικά προγράμματα ζχουν ςχεδιαςτεί για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ όπωσ 
προγράμματα για τισ τοξικομανείσ γυναίκεσ άλλα προγράμματα ςυμβουλευτικισ για 
τθ διαχείριςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ,  μετατραυματικϊν περιςτατικϊν. Μάλιςτα 
τα προγράμματα αυτά (τα οποία υλοποιοφνται κυρίωσ ςτον Καναδά) ζχουν 
ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ και κρίνονται κετικά από αυτζσ. 
Επίςθσ εφαρμόηονται  εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν 
προςόντων και των δεξιοτιτων των κρατουμζνων όπωσ και ειδικά προγράμματα για 
τθν εκμάκθςθ γλϊςςασ για τισ αλλοδαπζσ κρατοφμενεσ. 
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 Γενικότερα ςτθ Σουθδία ενκαρρφνεται το επιςκεπτιριο. Ο κρατοφμενοσ εκεί διευκολφνεται να ζχει όςο περιςςότερεσ 
επιςκζψεισ μπορεί ο ίδιοσ και επιτρζπει ο κανονιςμόσ και οι τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ του καταςτιματοσ. 
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Επίςθσ, ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ των γυναικείων φυλακϊν ποικίλει ανά 
χϊρα. Στισ πιο ςφγχρονεσ εκδοχζσ του ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ προβλζπει ιδιαίτερεσ 
πτζρυγεσ για γυναίκεσ οι οποίεσ είναι πικανόν να αποπειρακοφν να αυτοκτονιςουν 
(N. Zθλανδία), μικρζσ αυτόνομεσ οικιακζσ μονάδεσ (Καναδάσ, Αυςτραλία), 
διαμερίςματα με βεράντα (Γερμανία), αλλά και φυλακζσ με δωμάτια μουςικισ, 
πλυντιριο (με πλθρωμι) και κιπο (Halle Γερμανία, Αυςτραλία). Ο αρχιτεκτονικόσ 
ςχεδιαςμόσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ των γυναικϊν ςυναρτάται με το 
οικονομικό κόςτοσ τθσ κράτθςισ τουσ. Οι μικρζσ αυτόνομεσ ςωφρονιςτικζσ μονάδεσ 
είναι θ καλφτερθ λφςθ και, ίςωσ, θ αποτελεςματικότερθ, κρινόμενθ με τουσ 
αρικμοφσ τθσ υποτροπισ. Πμωσ, το κόςτοσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, ςτελζχωςθσ 
περιςςότερων καταςτθμάτων είναι πολφ δαπανθρό και ωσ εκ τοφτου δεν είναι 
ςυμφζρον.  

Το κακεςτϊσ κράτθςθσ των γυναικϊν ςιμερα κινείται ςε μία λογικι αυτο-
εξυπθρζτθςθσ. Σφμφωνα με αυτιν τθν τάςθ θ οποία πρεςβεφει μία ευρφτερθ τάςθ 
αποϊδρυματοποίθςθσ τθσ κράτθςθσ των γυναικϊν και τον ενςτερνιςμό ενόσ 
προτφπου αυτοδιαχείριςθσ, θ κράτθςθ των κρατουμζνων γυναικϊν ςτθρίηεται ςτθν 
οργάνωςθ ενόσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ  μικρϊν αυτόνομων μονάδων. Στισ μονάδεσ 
αυτζσ οι γυναίκεσ ηουν ςε μικρζσ ομάδεσ ζχουν δικό τουσ προχπολογιςμό, 
καταςτιματα, κουηίνα, φροντίηουν μόνεσ τουσ τθν κακαριότθτά τουσ. Αυτό το 
κοινοτικό ςφςτθμα αποτελεί ςε πολλζσ  περιπτϊςεισ (όπωσ για τον Καναδά και τθν 
Αυςτραλία) το αποτζλεςμα πολλϊν αλλαγϊν του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. 
Πμωσ ςε άλλεσ χϊρεσ αυτό το πρότυπο τθσ αυτοδιαχείριςθσ αποτελεί τθν κεντρικι 
φιλοςοφία του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμόηεται τόςο για τισ γυναίκεσ 
όςο και για τουσ άνδρεσ κρατοφμενουσ.   

Θ μεταχείριςθ τθσ γυναίκασ – μθτζρασ αποτελεί μία ιδιαίτερθ παράμετρο τθσ 
ςωφρονιςτικισ πολιτικισ για τθ γυναίκα κρατοφμενθ. Θ παράμετροσ αυτι ζχει 
διάφορεσ εκφάνςεισ: τθν ζγκυο κρατοφμενθ, τθ μθτζρα με το παιδί ςτθ φυλακι, τθ 
μθτζρα με το παιδί εκτόσ φυλακισ. Οι πολιτικζσ των διαφόρων χωρϊν για αυτό το 
ηιτθμα ποικίλλουν τόςο ωσ προσ τα όρια θλικίασ όςο και ωσ προσ τισ μεκόδουσ. Ζνα 
είναι γεγονόσ ότι ςε κάκε χϊρα λαμβάνεται ειδικι μζριμνα γι αυτι τθν κατθγορία 
των κρατουμζνων γυναικϊν. Ειδικότερα παρατθρείται ότι ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ 
τθσ Δ. Ευρϊπθσ και ςε οριςμζνεσ πολιτείεσ των ΘΡΑ επιτρζπεται θ παραμονι των 
παιδιϊν με τισ μθτζρεσ τουσ. Το όριο τθσ θλικίασ μζχρι το οποίο αυτά παραμζνουν 
ςτθ φυλακι διαφζρει. Στθ Γερμανία και ειδικότερα ςτθν περιφζρεια του Landen τα 
παιδιά μποροφν να μείνουν ςτθ φυλακι μζχρι τθν θλικία των ζξι ετϊν, ςτθν Ιςπανία 
μζχρι τα τρία του χρόνια, ςτθ Δ. Αυςτραλία μζχρι τα τζςςερα ςε κάποιεσ φυλακζσ 
ενϊ ςτθ Σουθδία μζχρι τουσ δϊδεκα μινεσ. Επίςθσ διαφζρει ο τρόποσ που 
λαμβάνεται θ απόφαςθ για τθν παραμονι ι όχι του παιδιοφ ςτθ φυλακι. Για 
παράδειγμα,  ςτθ Σουθδία όπου θ γυναίκα κρατοφμενθ μπορεί να κρατιςει το παιδί 
τθσ μζχρι τθ θλικία των 12 μθνϊν θ απόφαςθ αυτι δεν είναι αποκλειςτικά δικι τθσ 
υπόκεςθ. Θ Τοπικι Κοινωνικι Υπθρεςία αποφαςίηει από κοινοφ με τθν  Εκνικι 
Υπθρεςία των Φυλακϊν και τουσ Επιμελθτζσ Κοινωνικισ Αρωγισ, για το εάν κα 
παραμείνει το παιδί ςτθ φυλακι με τθ μθτζρα του. Σε περίπτωςθ που το παιδί 
παραμείνει ςτθ φυλακι τότε προβλζπεται θ κράτθςθ   μθτζρασ – παιδιοφ (όπωσ ςτο 
Hinseberg μία μεγάλθ κλειςτι γυναικεία φυλακι όπου υπάρχουν διαμερίςματα με 
κιπουσ για τα παιδιά). Σε άλλεσ χϊρεσ (Γερμανία) θ δυνατότθτα παραμονισ του 
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παιδιοφ μαηί με τθ μθτζρα ςτθ φυλακι – ςυνικωσ ςε ανοικτι φυλακι-παρατείνεται 
μζχρι τθν θλικία των ζξι ετϊν, όταν ξεκινά το ςχολείο.   

Πμωσ, ςε όλεσ τισ χϊρεσ υπάρχει ειδικι μζριμνα για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 
κρατουμζνων μθτζρων. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ ζχουν ειδικοφσ χϊρουσ ςτθ φυλακι 
(μονάδεσ ι διαμερίςματα κατάλλθλα διαμορφωμζνα με μικροφσ κιπουσ και 
παιχνίδια) όπου οι μθτζρεσ κρατοφνται μαηί με τα παιδιά τουσ ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ 
τα παιδιά πθγαίνουν εκτόσ φυλακισ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ προκειμζνου οι 
μθτζρεσ να εργάηονται (Γερμανία). Το πιο παιδοκεντρικό ςφςτθμα παρατθρείται ςτθ 
φυλακι Frontenberg τθσ Γερμανίασ όπου 16 μθτζρεσ ηουν με τα παιδιά τουσ θλικίασ 
ζωσ 6 ετϊν ςε αυτοεξυπθρετοφμενα διαμερίςματα όπου το προςωπικό τουσ 
επιςκζπτεται διακριτικά και χωρίσ τθν επίςθμθ περιβολι (φόρμεσ εργαςίασ).  

Για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ με παιδιά εκτόσ φυλακισ οργανϊνονται 
δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ του γονεϊκοφ ρόλου και τθσ διατιρθςθσ ι ανάπτυξθσ τθσ 
ςχζςθσ μθτζρασ παιδιοφ. Εκτόσ από τα προγράμματα ςυμβουλευτικισ για το 
γονεϊκό ρόλο, τα προγράμματα διαχείριςθσ του αποχωριςμοφ μθτζρασ παιδιοφ 
υλοποιοφνται και άλλεσ δράςεισ. Μία από αυτζσ θ οποία εφαρμόηεται ςτθν Αριηόνα 
προβλζπει ζνα ευρφ δίκτυο το οποίο βοθκά τουσ κρατοφμενουσ να διατθριςουν τθ 
ςχζςθ με τα παιδιά τουσ. Μεταξφ άλλων ο τοπικόσ Οργανιςμόσ Σωφρονιςτικισ 
Ρολιτικισ παρζχει ακόμθ και πρακτικζσ πλθροφορίεσ ςε ςυγγενείσ κρατουμζνων για 
τθ μετακίνθςι τουσ (όπωσ εάν  πρόκειται να επιςκεφκοφν γυναίκεσ ςτθ φυλακι με 
αυτοκίνθτο κα μποροφςαν να μοιραςτοφν τα ζξοδα μετακίνθςθσ με ςυγγενείσ 
άλλων κρατουμζνων) λειτουργϊντασ διαμεςολαβθτικά μεταξφ των κρατουμζνων 
γυναικϊν και των ςυγγενϊν τουσ (κυρίωσ των παιδιϊν τουσ) προκειμζνου να 
ανακερμανκοφν οι ςχζςεισ των κρατουμζνων γυναικϊν. Επίςθσ το πρόγραμμα αυτό 
προβλζπει τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν των κρατουμζνων γυναικϊν που ζχουν 
ιδιαίτερα προβλιματα όπωσ τοξικοεξάρτθςθσ, υγείασ, οικονομικισ ζνδειασ κλπ. 
 

2. Καλζσ πρακτικζσ για τθν αποφυλακιςμζνθ γυναίκα.  

Τα προγράμματα που απευκφνονται ςε γυναίκεσ αποφυλακιηόμενεσ και 
αποφυλακιςμζνεσ κα πρζπει να δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον παράγοντα «φφλο» 
που ςχετίηεται κυρίωσ με τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν, των παραγόντων 
κινδφνου και τθ δεκτικότθτα τθσ ίδιασ τθσ γυναίκασ.  

Οι βαςικότερεσ ανάγκεσ των αποφυλακιηομζνων γυναικϊν αφοροφν κυρίωσ 
τουσ εξισ τομείσ:  

 τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ: γονικι ιδιότθτα, ςχζςεισ με 
ςυηφγουσ, ςυντρόφουσ, παιδιά, ευκφνεσ φροντίδασ 

 τθν υγειονομικι τουσ περίκαλψθ: κζματα ςωματικισ και ψυχικισ 
υγείασ και  ειδικότερα απεξάρτθςθ από ουςίεσ 

 τθ ςτζγαςι τουσ: υπθρεςίεσ ςτζγθσ,  

 τθν εκπαίδευςθ,  κατάρτιςθ, απαςχόλθςθ: ευκαιρίεσ απόκτθςθσ ι   
αναβάκμιςθσ  δεξιοτιτων και απαςχόλθςθσ  

 τθν κοινωνικι τουσ υποςτιριξθ: τθ διαςφνδεςι τουσ με κοινωνικά 
δίκτυα.  

 
Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά αυτά διάφορα προγράμματα αναπτφςςονται για 

τθν επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. Κοινόσ γνϊμονασ όλων αποτελεί 
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αφενόσ το μικρό ποςοςτό των γυναικϊν ςτο χάρτθ τθσ εγκλθματικότθτασ αφετζρου 
το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ αποτελοφν ςτθν πλειονότθτά τουσ μθτζρεσ 
και φροντιςτζσ άλλων ατόμων.  Για αυτό οι περιςςότερεσ παρεμβάςεισ εςτιάηουν το 
ενδιαφζρον τουσ ςτο ςχεδιαςμό δράςεων με προλθπτικό και κοινοτικό χαρακτιρα 
όπωσ παρουςιάςτθκαν παραπάνω.  

Τα προγράμματα προετοιμαςίασ για τθν αποφυλάκιςθ βαςίηονται ςτθν 
παροχι πλθροφοριϊν αλλά και γνϊςεων προκειμζνου θ κρατοφμενθ να είναι 
πλιρωσ ζτοιμθ για τθν κοινωνικι τθσ επανζνταξθ. Θ φυλάκιςθ αποκόβει τον 
κρατοφμενθ από το οικογενειακό και κοινωνικό τθσ περιβάλλον ενϊ προςκζτει 
προβλιματα υγείασ, ιδρυματιςμό, περικωριοποίθςθ. Για τθν άμβλυνςθ ι ακόμθ και 
τθν πρόλθψθ όλων αυτϊν των δυςμενϊν ςυνεπειϊν υλοποιοφνται προγράμματα 
παρζμβαςθσ με κφρια ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ των οικογενειακϊν ςχζςεων, τθν 
απαςχόλθςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ φροντίδα τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ, τθ 
δθμιουργικι απαςχόλθςθ. 

Οι παρεμβάςεισ αυτζσ τελευταία γίνονται μζςω θλεκτρονικϊν εργαλείων. Στθ 
χϊρα μασ υλοποιείται πειραματικά ςε 10 Καταςτιματα Κράτθςθσ το ζργο 
«Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθ διαςφνδεςθ των αποφυλακιηομζνων με τθν 
κοινωνία» με το οποίο οι κρατοφμενοι ςυμπολίτεσ μασ οι οποίοι εκτίουν το 
τελευταίο τμιμα τθσ ποινισ τουσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τισ δυνατότθτεσ 
που ζχουν μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ ςτουσ τομείσ ςτζγθ, ςίτιςθ, απαςχόλθςθ, 
υγεία, πρόνοια, εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ μζςω μία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ οι 
πλθροφορίεσ τθσ οποίασ ανανεϊνονται και επικαιροποιοφνται ςχεδόν 
κακθμερινά.133 

Για να είναι ουςιαςτικι θ κοινωνικι επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων 
γυναικϊν και να μθν υπάρχουν φαινόμενα υποτροπισ και επανάλθψθσ τθσ 
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, οι παρεμβάςεισ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν 
ςυμβουλευτικι ςε ςχζςθ με το ζγκλθμα, ςτθν ςωςτι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
ψυχικισ υγείασ και εκιςμοφ, ςτθν παροχι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ςτθν 
παροχι βοικειασ ςε ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ. Θ προετοιμαςία αυτι πρζπει να 
πραγματοποιείται πριν τθν αποφυλάκιςθ αλλά και μετά από αυτι. Δεν αρκοφν, 
βζβαια, μόνο οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ. Είναι πολφ ςθμαντικι και θ 
αποδοχι των αποφυλακιςμζνων από τθν ίδια τθν κοινωνία. Απαιτοφνται δράςεισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ ϊςτε οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ να μθν τιμωροφνται δεφτερθ 
φορά λόγω κοινωνικϊν προκαταλιψεων. 

Οι παρεμβάςεισ για τθν προετοιμαςία τθσ αποφυλάκιςθσ και τθσ 
επανζνταξθσ των κρατοφμενων γυναικϊν πρζπει να βαςίηεται ςε εξατομικευμζνθ 
αξιολόγθςθ των κρατοφμενων γυναικϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ, τθν ζκτιςθ 
ποινισ, το είδοσ του αδικιματοσ. Τα ευρωπαϊκά ςωφρονιςτικά ςυςτιματα 
προβλζπουν τζτοιου είδουσ παρεμβάςεισ αλλά διαφοροποιείται ο βακμόσ 
παρζμβαςθσ και ο χρόνοσ εφαρμογισ τουσ134. 

Θ διαδικαςία επανζνταξθσ πρζπει να γίνεται ςταδιακά. Συνικωσ, 
περιλαμβάνει το πρϊτο ςτάδιο εντόσ του καταςτιματοσ κράτθςθσ, όπου θ 
κρατοφμενθ, ακόμθ, γυναίκα προετοιμάηεται. Σε δεφτερο ςτάδιο, ακριβϊσ μετά τθν 
αποφυλάκιςθ, τα ςωφρονιςτικά και μεταςωφρονιςτικά ςυςτιματα καλοφνται να 
                                                             
133

 Το ζργο αφορά ςτθν υλοποίθςθ του υποζργου1 που ζχει ωσ αντικείμενο τθν «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για τθ διαςφνδεςθ των αποφυλακιηομζνων με τθν κοινωνία» και του υποζργου 2 με κεματικι 
«Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για τθν διαςφνδεςθ των αποφυλακιηομζνων με τθν κοινωνία», Ψθφιακι Σφγκλιςθ»  
134
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καλφψουν τισ πρϊτεσ βαςικζσ ανάγκεσ των άρτι αποφυλακιςμζνων γυναικϊν, όπωσ 
ςτζγθ, τροφι, κζματα υγείασ, οικονομικι βοικεια. Ρολλζσ φορζσ τα ίδια τα 
καταςτιματα κράτθςθσ, κατά τθν αποφυλάκιςθ, παρζχουν ςτισ γυναίκεσ ειςιτιρια 
για να μεταβοφν ςτον τόπο διαμονισ τουσ ι ςτο μζροσ όπου επικυμοφν να 
διαμείνουν. Θ τρίτθ φάςθ περιλαμβάνει τθν προςαρμογι πια ςτο κοινωνικό 
γίγνεςκαι. Εδϊ απαιτείται και θ εμπλοκι τθσ ίδια τθσ κοινωνίασ, ςε ςυνδυαςμό με 
τθν παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, μζςα από τθ ςυνεργαςία όλων των 
αρμόδιων φορζων, κυβερνθτικϊν και μθ. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθν υγεία των αποφυλακιςμζνων 
γυναικϊν. Ρριν τθν αποφυλάκιςθ τουσ, οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ που χριηουν 
υγειονομικισ περίκαλψθσ και φροντίδασ, κα πρζπει να παραπζμπονται ςτισ 
αντίςτοιχεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ φυλακισ, ϊςτε να ςυνεχίηεται θ 
κεραπεία τουσ, εφόςον, βζβαια, ςυναινοφν και οι ίδιεσ για τθν παραπομπι αλλά 
και για τθ μεταφορά των ιατρικϊν αρχείων τουσ. Θα πρζπει να προβλζπεται και θ 
παροχι φαρμάκων, ειδικά για τισ γυναίκεσ με ψυχικζσ αςκζνειεσ και θ κατάλλθλθ 
κεραπευτικι μζκοδοσ για τισ τοξικοεξαρτθμζνεσ γυναίκεσ ϊςτε να μθν κάνουν 
υποτροπι μετά τθν αποφυλάκιςθ. Ζρευνεσ δείχνουν ότι κατά τισ πρϊτεσ δφο 
εβδομάδεσ μετά τθν αποφυλάκιςθ, οι γυναίκεσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτεσ, αν δεν 
βρίςκονται ςε υποςτθρικτικό πλαίςιο είτε από τθν οικογζνεια τοφσ είτε από 
κοινωνικοφσ φορείσ, και τα ποςοςτά αυτοκτονιϊν είναι υψθλά135. 

Θ οικογζνεια των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν, όπωσ και το φιλικό τουσ 
περιβάλλον παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςπάκεια επανζνταξισ τουσ. 
Σφμφωνα με μελζτεσ, εκτόσ από τθν εφρεςθ εργαςίασ, θ υποςτιριξθ από τθν 
οικογζνεια είναι ζνασ από τουσ πιο βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν επιτυχθμζνθ 
επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. Θ παροχι αδειϊν από τθν φυλακι 
και θ επαφι με τθν οικογζνεια, κατά το επιςκεπτιριο, ςυνειςφζρουν ςτο να μθν 
διαρραγοφν οι οικογενειακοί δεςμοί. Αυτό αφορά όχι μόνο τισ κρατοφμενεσ 
γυναίκεσ αλλά και αυτζσ που εκτίουν τθν ποινι τουσ ςε κάποιο κεραπευτικό 
πρόγραμμα απεξάρτθςθσ ι προςφζροντασ κοινωφελι εργαςία.  

Σε πολλά ευρωπαϊκά ςωφρονιςτικά ςυςτιματα, οι υπθρεςίεσ δικαςτικισ 
επιτιρθςθσ  μετά τθν αποφυλάκιςθ (probationservices) αποτελοφν πολφ ςυχνι 
πρακτικι. Ππου λειτουργοφν τζτοιεσ υπθρεςίεσ, βοθκοφν τισ αποφυλακιςμζνεσ να 
ξαναχτίςουν τισ οικογενειακζσ τουσ ςχζςεισ, να αποκτιςουν κάποιεσ δεξιότθτεσ, να 
επαναπροςδιορίςουν τθ ηωι τουσ με τθν κατάλλθλθ ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ. Στισ 
χϊρεσ που δεν υπάρχουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ, οι οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των 
πολιτϊν αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Σε οριςμζνεσ χϊρεσ, όπωσ το Θνωμζνο 
Βαςίλειο, προβλζπονται αμιγϊσ γυναικείεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ (Women’s 
Community Services), όπου παραπζμπονται οι γυναίκεσ αντί για υπθρεςίεσ 
δικαςτικισ επιτιρθςθσ.  

Ο ςυντονιςμόσ όλων των ςυναρμόδιων εμπλεκόμενων φορζων είναι 
απαραίτθτοσ για να είναι αποδοτικζσ οι υπθρεςίεσ και να αντιμετωπίηουν 
ουςιαςτικά τουσ παράγοντεσ που οδθγοφν εξ αρχισ ςε παραβατικι ςυμπεριφορά. 
Επιπλζον, είναι ςθμαντικό να γίνεται αξιολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν για 
να αποφεφγονται οι πρακτικζσ που δεν λειτουργοφν και να επαναλαμβάνονται 
αυτζσ που πραγματικά βοθκοφν ςτθν επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων 

                                                             
135

Βλ. 42 



64 
 

γυναικϊν136. Ραράλλθλα, πρζπει να διενεργοφνται ζρευνεσ, με τθν οπτικι του 
φφλου, και να εξάγονται ακριβι ςτατιςτικά137. 

Τα περιςςότερα ευρωπαϊκά ςωφρονιςτικά ςυςτιματα προβλζπουν κάποιου 
είδουσ προετοιμαςία και βοικεια κατά τθν αποφυλάκιςθ και τθν περίοδο αμζςωσ 
μετά. Ωςτόςο ανάλογα με τισ κατά τόπουσ νομοκεςίεσ και τισ οικονομικζσ 
δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ, αυτζσ οι παρεμβάςεισ διαφζρουν. Ενδεικτικά, το 
ςωφρονιςτικό ςφςτθμα τθσ Ιςπανίασ, παρ’ ότι προβλζπει προγράμματα 
προετοιμαςίασ για τθν επανζνταξθ, που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, πολλζσ φορζσ θ 
πρόςβαςθ ςε αυτά είναι δφςκολθ, με αποτζλεςμα οι γυναίκεσ να αποφυλακίηονται 
χωρίσ να ζχουν ουςιαςτικι ςτιριξθ. Στθν Ρολωνία, τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ πριν 
τθν αποφυλάκιςθ, υπάρχει θ δυνατότθτα οι γυναίκεσ να μεταφερκοφν ςε 
κατάςτθμα  κράτθςθσ κοντά ςτον τόπο διαμονισ τουσ και δικαιοφνται άδεια 
δεκατεςςάρων θμερϊν για να βρουν διαμονι και εργαςία ϊςτε να ζχουν ιδθ 
καλφψει αυτζσ τισ ανάγκεσ, όταν αποφυλακιςτοφν138. 

Στθν Ρορτογαλία139, κατά τθν αποφυλάκιςθ, οι γυναίκεσ λαμβάνουν όςα 
χριματα είχαν μαηζψει κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ και αν δεν υπάρχει 
οικονομικι ευχζρεια, τουσ παρζχεται οικονομικι βοικεια από το ςωφρονιςτικό 
κατάςτθμα. Ρρογράμματα επανζνταξθσ προςφζρονται κυρίωσ από εκελοντικζσ 
οργανϊςεισ. Το ιταλικό ςφςτθμα140, επίςθσ, προβλζπει τθν παροχι οικονομικισ 
βοικειασ όταν αποφυλακίηεται μία γυναίκα αλλά ςτθν πραγματικότθτα δεν 
ςυμβαίνει πολφ ςυχνά. 
 Στθ Γαλλία141, εκτόσ από τθν πρόβλεψθ για οικονομικι βοικεια κυρίωσ για 
τθν απόκτθςθ του ειςιτθρίου μετακίνθςθσ προσ τον τόπο διαμονισ, τα καταςτιματα 
κράτθςθσ μποροφν, επίςθσ, να παρζχουν ροφχα, κουπόνια για αγορά τροφίμων, 
τθλεφωνικζσ κάρτεσ και άλλα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. Επιπλζον, παρζχεται 
ενθμερωτικό υλικό με ςτοιχεία επικοινωνίασ των τοπικϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, 
ςτισ οποίεσ μποροφν να απευκυνκοφν οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ. Το γαλλικό 
μεταςωφρονιςτικό ςφςτθμα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ δικαςτικισ επιτιρθςθσ, οι 
οποίεσ προςφζρονται για ζξι μινεσ μετά τθν αποφυλάκιςθ και ςυνειςφζρουν, 
ανάμεςα ςε άλλα, ςτθν δικτφωςθ με φορείσ εφρεςθσ κατοικίασ142. 

Θ ςουθδικι ςωφρονιςτικι υπθρεςία προςφζρει προγράμματα 
προετοιμαςίασ για τθν αποφυλάκιςθ και ςυνεργάηεται με εκελοντικζσ οργανϊςεισ 
για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. Μία τζτοια 
οργάνωςθ είναι θ KRIS, ςτθν οποία εργάηονται κυρίωσ αποφυλακιςμζνοι/εσ, που 
προςφζρουν βοικεια και κακοδιγθςθ ςε κρατοφμενουσ/εσ ςε ςχζςθ με τθν 
επερχόμενθ αποφυλάκιςι τουσ και, επίςθσ, τουσ παρζχουν ςτζγθ το πρϊτο 
διάςτθμα αφοφ αποφυλακιςτοφν. Στθ Νορβθγία, αντίςτοιχα, από το 2005, μζςα 
από τθ δράςθ «Reintegration Guarantee», το ςωφρονιςτικό ςφςτθμα, από τον 
πρϊτο διάςτθμα τθσ κράτθςθσ, εντοπίηει και αξιολογεί τισ ανάγκεσ των 
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κρατοφμενων και ςτθ ςυνζχεια επικοινωνεί με τισ τοπικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 
ϊςτε να εξυπθρετθκοφν αυτζσ οι ανάγκεσ κατά τθν αποφυλάκιςθ και να 
αποφευχκοφν φαινόμενα υποτροπισ ςε παραβατικι ςυμπεριφορά. Υπάρχουν, 
μάλιςτα, και ειδικά εκπαιδευμζνοι «ςυντονιςτζσ αποφυλάκιςθσ» (release 
coordinators) για να ςυντονίςουν αυτι τθ διαδικαςία143. 

Στο Θνωμζνο Βαςίλειο144, κατά τθν αποφυλάκιςθ, προβλζπεται θ παροχι 
ειςιτθρίου μετακίνθςθσ, οικονομικοφ βοθκιματοσ και ροφχων, αν δεν διακζτει ιδθ 
θ αποφυλακιςμζνθ γυναίκα. Επίςθσ, πριν τθν αποφυλάκιςθ, δίνεται θ δυνατότθτα 
άδειασ κυρίωσ ςτισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ με προβλιματα εξάρτθςθσ ϊςτε να 
προετοιμάςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κεραπευτικά προγράμματα μετά τθν 
αποφυλάκιςι τουσ. Επιπλζον, λειτουργοφν ανεξάρτθτεσ δομζσ ςτζγαςθσ 
(Independent Living Units), που ςτθρίηουν και διευκολφνουν τθν επανζνταξθ των 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν που ζχουν εκτίςει μεγάλεσ ποινζσ. 

Στθν Ιρλανδία, θ ςωφρονιςτικι υπθρεςία ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία 
δικαςτικισ επιτιρθςθσ, παρζχουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν 
ανακζρμανςθ των οικογενειακϊν δεςμϊν των κρατουμζνων που πρόκειται να 
αποφυλακιςτοφν ςφντομα, τθν εφρεςθ εργαςίασ και ςτζγθσ, τθν αντιμετϊπιςθ 
προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ και εκιςμοφ και γενικότερα τθν προετοιμαςία των 
κρατουμζνων για τθν αποφυλάκιςθ και τθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. 
Λειτουργοφν, επίςθσ, υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ επανζνταξθσ, όπωσ το «Community 
Support Scheme», το «Community Return Scheme» και θ «Ιρλανδικι Ζνωςθ για τθν 
Κοινωνικι Ζνταξθ των Ραραβατϊν» (Irish Association for the Social Integration of 
Offenders - IASIO), θ οποία ςυνεργάηεται με τα καταςτιματα κράτθςθσ και 
προετοιμάηει τισ κρατοφμενεσ/ουσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ και 
υγειονομικισ περίκαλψθσ, εννιά μινεσ πριν τθν αποφυλάκιςι τουσ145.  

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν Αγγλία, για τισ γυναίκεσ που ζχουν εμπλακεί 
με τθ δικαιοςφνθ και καταδικάηονται ςε μικρζσ ποινζσ, από το 2009 και μετά, 
προβλζπεται και προτιμάται όλο και πιο ςυχνά θ χριςθ εναλλακτικϊν μζτρων 
ποινισ, όπωσ είναι θ ςυμμετοχι ςε αμιγϊσ γυναικείεσ υπθρεςίεσ (Women’s 
Community Services), με ςκοπό να διευκολφνεται θ επανζνταξθ των γυναικϊν ςτον 
κοινωνικό ιςτό. Αυτοφ του είδουσ οι υπθρεςίεσ, βαςιςμζνεσ ςε ατομικζσ (one-stop-
shop) παρεμβάςεισ, απευκφνονται αποκλειςτικά ςε γυναίκεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ και αποτελοφν μία ςυνεργαςία κυβερνθτικϊν αλλά και 
μθ κυβερνθτικϊν εκελοντικϊν φορζων, κυρίωσ οργανϊςεων και Κζντρων Γυναικϊν. 
Ζρευνεσ δείχνουν ότι οι γυναίκεσ προτιμοφν ζνα αμιγϊσ γυναικείο φιλικό και μθ 
επικριτικό περιβάλλον ςε ςχζςθ με τισ μεικτζσ υπθρεςίεσ δικαςτικισ επιτιρθςθσ, 
όπου μποροφν να ςυναντιςουν είτε ζναν πρϊθν βίαιο ςφντροφο είτε άτομα του 
παρελκόντοσ, που μπορεί να τισ οδθγιςουν εκ νζου ςε παραβατικι ςυμπεριφορά 
ι/και χριςθ ουςιϊν146. 
 Θ ςυνειςφορά των οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθν επανζνταξθ 
και τθν ςτιριξθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν είναι πολφτιμθ και πολλζσ φορζσ 

                                                             
143

Roy, N., An international perspective of how other countries prepare their prisoners for release. Ppt presentation, October 
2012, Association of Members of Independent Monitoring Boards conference. Penal Reform International. Ρθγι ςτο: 
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf 
144

Βλ. 21 
145

Βλ. 101 
146

Radcliffe, P. and Hunter, G. (2014), What is Justice? Imagining penal policy for women: The case for Women’s Community 
Services. The Howard League for Penal Reform. Working Paper no.4. Ρθγι ςτο: 
http://www.icpr.org.uk/media/37856/HLWP_4_2014.pdf 

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf
http://www.icpr.org.uk/media/37856/HLWP_4_2014.pdf


66 
 

αντικακιςτά τισ ελλείψεισ των ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων. Σε πολλζσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ ακολουκείται αυτι θ πρακτικι. Για παράδειγμα, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο 
υπάρχει πλθκϊρα γυναικείων οργανϊςεων που προςφζρουν ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ αλλά και πρακτικι βοικεια ςτισ αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ. Φορείσ 
όπωσ θ Asha, το Calderdale Women’s Centre και το 218 Centre ζχουν αξιολογθκεί 
ωσ ιδιαιτζρωσ χριςιμεσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ147.Επιπλζον, Κζντρα Γυναικϊν, όπωσ το 
Women MATTA, το Women's Support Centre και το Beth Centre, που λειτουργοφν 
υπό τθν αιγίδα τθσ ΜΚΟ Women in Prison, προςφζρουν υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ 
και δράςεισ ςε ςχζςθ με τθν ενδοοικογενειακι βία και τθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ, 
τθν ψυχικι υγεία, τθν χριςθ ουςιϊν και αλκοόλ, τθν οικονομικι διαχείριςθ, τισ 
οικογενειακζσ ςχζςεισ, τθν εφρεςθ ςτζγθσ και εργαςίασ, χρθςιμοποιϊντασ εκτόσ 
από τυπικζσ μεκόδουσ ςυμβουλευτικισ και εκπαίδευςθσ, τθν τζχνθ, τθν κθπουρικι 
κ.α.148. 

Θ δυςκολία εφρεςθσ και θ ζλλειψθ κατάλλθλων χϊρων ςτζγαςθσ για 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ, ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, οδθγεί ςε φαινόμενα υποτροπισ 
και εκ νζου κράτθςθσ αυτϊν των γυναικϊν, δθμιουργϊντασ ζτςι ζναν φαφλο κφκλο 
παραβατικότθτασ. Θ αςφαλισ διαμονι των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν και των 
οικογενειϊν τουσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διάςπαςθ αυτοφ του κφκλου και για 
τθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Μελζτεσ δείχνουν ότι θ ςτακερότθτα ςτθ ςτζγαςθ 
είναι ζνασ από τουσ παράγοντεσ που αποτρζπουν τισ γυναίκεσ από το να 
διαπράξουν ξανά κάποιο αδίκθμα ςε αντίκεςθ με τισ αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ 
που είτε δεν ζχουν που να διαμείνουν είτε θ διαμονι τουσ δεν είναι ςτακερι και 
αςφαλισ. Χωρίσ ςτακερι κατοικία είναι αντίςτοιχα δφςκολθ και θ εφρεςθ εργαςίασ 
και θ πρόςβαςθ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ149. 

Ρολλζσ γυναίκεσ, όςο βρίςκονται υπό κράτθςθ, χάνουν τισ κατοικίεσ τουσ και 
πολφ ςυχνά και τθν επαφι με τθν τοπικι κοινωνία κακϊσ, ςυνικωσ, κρατοφνται ςε 
ςωφρονιςτικά ιδρφματα, μακριά από τον τόπο διαμονισ τουσ. Σε οριςμζνεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όταν θ αποφυλακιςμζνθ γυναίκα δεν ζχει που να διαμείνει, 
αναλαμβάνουν οι τοπικζσ υπθρεςίεσ του τόπου διαμονισ τθσ να τθν βοθκιςουν 
ςτθν εφρεςθ ςτζγθσ.  

Δυςτυχϊσ, οι κατάλλθλεσ επιλογζσ ςτζγαςθσ για τισ αποφυλακιςμζνεσ 
γυναίκεσ, και ιδίωσ για εκείνεσ που είναι μθτζρεσ με παιδιά ι αντιμετωπίηουν 
προβλιματα ψυχικισ υγείασ  ι είναι χριςτριεσ ουςιϊν ι κφματα ενδοοικογενειακισ 
βίασ, είναι ελλιπείσ, παρ’ ότι ςε κάποια μεταςωφρονιςτικά ςυςτιματα, ζςτω και μία 
από τισ παραπάνω ιδιότθτεσ δίνουν προτεραιότθτα για εφρεςθ ςτζγθσ ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ αποφυλακιςμζνθ γυναίκα ςε ςχζςθ με κάποια άλλθ που δεν 
αντιμετωπίηει τόςο μεγάλο βακμό ευαλωτότθτασ. 

Θ πολφ ςυχνι πρακτικι τθσ διαμονισ ςε ξενοδοχεία, αμφιβόλου ποιότθτασ, 
ι ςε ακατάλλθλα καταλφματα, μπορεί να εκκζςει τισ γυναίκεσ ςε δυνθτικά 
επικίνδυνεσ καταςτάςεισ και να τισ οδθγιςει ςε εκ νζου παραβατικι ςυμπεριφορά. 
Ραρατθροφνται, επίςθσ, φαινόμενα όπου οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ 
διαπράττουν επίτθδεσ κάποιο αδίκθμα ϊςτε να ξαναγυρίςουν ςτθν φυλακι και να 
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ζχουν τουλάχιςτον ςτζγθ, ζςτω και ςε ςυνκικεσ εγκλειςμοφ. Με αφορμι τζτοιεσ 
περιπτϊςεισ «εγκλθματικότθτασ», τα ευρωπαϊκά ςωφρονιςτικά και 
μεταςωφρονιςτικά ςυςτιματα οφείλουν να ανακεωριςουν πάγιεσ αποτυχθμζνεσ 
πρακτικζσ που δεν ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν επανζνταξθ των 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν.  

Υπάρχουν, επίςθσ, περιπτϊςεισ που οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ αιτοφνται 
διαμονι ςτον πρϊθν τόπο κατοικίασ τουσ, όπου ηει θ οικογζνεια τουσ και οι φίλοι 
τουσ, αλλά λόγω ζλλειψθσ καταλυμάτων, τουσ παρζχεται κατοικία πολφ μακριά. 
Ενϊ αυτι θ πρακτικι μπορεί να λειτουργιςει για οριςμζνεσ γυναίκεσ, ειδικά για 
εκείνεσ που επικυμοφν να ξεφφγουν από μία κακοποιθτικι ςχζςθ ι για εκείνεσ που 
κζλουν να κάνουν μία καινοφρια αρχι, χωρίσ το βάροσ του ςτιγματιςμοφ ςε μία 
τοπικι κοινωνία, για άλλεσ γυναίκεσ θ επανζνταξθ μακριά από οικογζνεια και 
φιλικό περιβάλλον, αποδεικνφεται εξαιρετικά δφςκολθ.  

Το οικονομικό κόςτοσ είναι ο βαςικόσ παράγοντασ που αποκαρρφνει τισ 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ από το να  βρουν και να ενοικιάςουν ιδιωτικι κατοικία 
κακϊσ οι περιςςότερεσ είναι είτε άνεργεσ είτε χαμθλόμιςκεσ είτε εξαρτϊμενεσ από 
κοινωνικά επιδόματα, ειδικά το πρϊτο διάςτθμα μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ. Οι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ δεν μποροφν να καλφψουν τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ των 
ιδιοκτθτϊν. Ωςτόςο, ςε οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα διευκόλυνςθσ 
πλθρωμϊν (Discretionary Housing Payment - DHP), τα οποία προςφζρουν τοπικοί 
φορείσ και εκελοντικζσ οργανϊςεισ. Ραρ’ όλα αυτά θ πρόςβαςθ και θ 
διακεςιμότθτα των προγραμμάτων είναι περιοριςμζνθ και οι ιδιοκτιτεσ δεν είναι 
πάντα πρόκυμοι να ςυμμετζχουν. 
 Στο Θνωμζνο Βαςίλειο υπάρχουν πολλζσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ και 
υπθρεςίεσ που παρζχουν βοικεια ςε αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τθν 
εφρεςθ ςτζγθσ. Για παράδειγμα, το Κζντρο Γυναικϊν Anawim, ςτθν Αγγλία, 
εξαςφαλίηει χϊρο ςτζγαςθσ για γυναίκεσ που ζχουν αποφυλακιςτεί.  Αντίςτοιχα, το 
πρόγραμμα «Re-Connect Project» παρζχει διαμονι ςε ξενϊνα και ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ ςε αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ με προβλιματα ψυχικισ υγείασ, 
ενδοοικογενειακισ βίασ και χριςθσ ουςιϊν ι /και αλκοόλ. Εντοφτοισ, οι κζςεισ είναι 
περιοριςμζνεσ. Ρροβλζπονται, επίςθσ, ειδικζσ υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ για γυναίκεσ 
που ζχουν αποφυλακιςτεί με εγγφθςθ και δεν ζχουν που να διαμείνουν (Bail 
Accommodation and Support Service - BASS) και για αποφυλακιςμζνεσ που 
κεωροφνται υψθλισ επικινδυνότθτασ και ζχουν αποφυλακιςτεί υπό όρουσ 
(Approved Premises - APs). Επιπλζον, καλι πρακτικι για τθν ςτιριξθ των 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν αποτελεί το πρόγραμμα «Tomorrow’s Women» και 
αξιόλογοσ φορζασ θ οργάνωςθ 218150. 

Ζρευνεσ δείχνουν ότι θ απαςχόλθςθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν 
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τθν εμφάνιςθ φαινομζνων υποτροπισ ςε εκ 
νζου παραβατικι ςυμπεριφορά. Επομζνωσ, τα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα πρζπει να 
προετοιμάηουν τισ γυναίκεσ από όταν είναι ακόμθ κρατοφμενεσ, με εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, βαςιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ 
τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν δεξιότθτεσ, που κα τουσ είναι χριςιμεσ ςτθν εφρεςθ 
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εργαςίασ μετά τθν αποφυλάκιςθ. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν 
παρεμβάςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ ψυχικισ τουσ υγείασ και τον εκιςμό ςε ουςίεσ, 
προβλιματα που, ςυνικωσ, αποκαρρφνουν ακόμα περιςςότερο τουσ εργοδότεσ να 
προςλάβουν μία αποφυλακιςμζνθ γυναίκα. Επιπλζον, από τθν πλευρά των 
εργοδοτϊν, ενδείκνυται θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ποινικό μθτρϊο των 
εργαηομζνων ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ κρίςθ τουσ151. 
 Οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ αντιμετωπίηουν μία ςειρά εμποδίων ςτθν 
διαδικαςία εφρεςθσ εργαςίασ. Εκτόσ από τα προβλιματα ψυχικισ υγείασ και 
χριςθσ ουςιϊν, πολλζσ φορζσ θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ τουσ εντείνει τθ δυςκολία 
και τισ αποκαρρφνει. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε ςτθν ζλλειψθ επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων είτε ςτο χαμθλό  μορφωτικό τουσ επίπεδο είτε ςτο κοινωνικό 
ςτιγματιςμό, που βιϊνουν τόςο από τουσ εργοδότεσ όςο και από το ευρφτερο 
κοινωνικό ςφνολο. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ 
χρειάηονται ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ϊςτε να βρουν μία κζςθ εργαςίασ και θ 
ανεργία να μθν αποτελζςει παράγοντα υποτροπισ. Μελζτεσ δείχνουν ότι ο 
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ κυματοποιεί τισ αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ και μπορεί να 
τισ οδθγιςει ςε διάπραξθ αδικιματοσ προκειμζνου να επιςτρζψουν ςε κατάςτθμα 
κράτθςθσ, όπου τουλάχιςτον ζχουν εξαςφαλιςμζνθ τροφι και ςτζγθ. 

Βαςικι προχπόκεςθ για να αναηθτιςει εργαςία μία αποφυλακιςμζνθ 
μθτζρα, με τθν αποκλειςτικι επιμζλεια των παιδιϊν τθσ, είναι να ζχει τθ 
δυνατότθτα να αναλάβει κάποιοσ άλλοσ τθσ φροντίδα τουσ, όςο αυτι κα εργάηεται. 
Αυτό, φυςικά, ζχει και το ανάλογο κόςτοσ, όταν δεν υπάρχει οικογενειακό 
υποςτθρικτικό πλαίςιο, και για τισ περιςςότερεσ γυναίκεσ είναι αδφνατο.  
 Ζνα άλλο εμπόδιο είναι ότι ςυνικωσ οι κρατοφμενεσ αλλά και οι 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ι δεν διακζτουν κακόλου ι αντιμετωπίηουν μεγάλεσ 
δυςκολίεσ για να αποκτιςουν τραπεηικό λογαριαςμό, όπωσ και πρόςβαςθ ςε άλλεσ 
φορολογικζσ, λογιςτικζσ υπθρεςίεσ, όπου τα τελευταία χρόνια οι ςυνδιαλλαγζσ 
γίνονται κυρίωσ μζςω διαδικτφου. Με δεδομζνο ότι οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ, 
ςυνικωσ, ζχουν πρόςβαςθ ςε νζεσ τεχνολογίεσ κυρίωσ για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ, 
ςτεροφνται αυτισ τθσ βαςικισ δεξιότθτασ για τθν κακθμερινότθτα τουσ μετά τθν 
αποφυλάκιςθ, που διευκολφνει πολφ είτε ωσ προςόν είτε ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ 
εργαςίασ. Ραρ’ ότι τα ςωφρονιςτικά ιδρφματα, κεωρθτικά, ςυνεργάηονται με το 
τραπεηικό ςφςτθμα, ςτθν πραγματικότθτα οι τραπεηικοί λογαριαςμοί που, όντωσ, 
ανοίγουν είναι πολφ λίγοι. 
 Τα ςτερεότυπα και οι κοινωνικζσ προκαταλιψεισ, τισ οποίεσ πολφ ςυχνά 
ενςτερνίηονται και οι εργοδότεσ, κζτουν ζνα ακόμθ εμπόδιο ςτισ αποφυλακιςμζνεσ 
γυναίκεσ, που παςχίηουν να «ξαναςτακοφν ςτα πόδια τουσ». Σφμφωνα με μελζτεσ, 
οι εργοδότεσ, ςυνικωσ, αντιμετωπίηουν με καχυποψία τον ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό 
και είναι μικρόσ ο αρικμόσ που προςλαμβάνει αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ, 
γνωρίηοντασ το παρελκόν τουσ. Υπάρχουν, βζβαια, και εξαιρζςεισ και, μάλιςτα, ςε 
οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ προβλζπεται θ ςφςταςθ κοινωνικϊν επιχειριςεων, 
που αποτελοφνται μόνο από εργαηόμενουσ/εσ που ανικουν ςε ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ είναι οι αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ (πχ. Blue Sky 
Development ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο). Μζςα από ζρευνεσ, οι περιςςότερεσ 
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αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ δθλϊνουν ότι θ αποκάλυψθ του ποινικοφ τουσ μθτρϊου 
είναι από τα δυςκολότερα ςθμεία ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ εργαςίασ152. 
 Σθμαντικι για τθν απαςχόλθςθ των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν είναι θ 
ςυμβολι των εκελοντικϊν οργανϊςεων και θ ςυνεργαςία τουσ με τα ςωφρονιςτικά 
και μεταςωφρονιςτικά ςυςτιματα τθσ Ευρϊπθσ. Υλοποιοφνται προγράμματα 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργοδότεσ και το 
ευρφτερο κοινό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παρζχονται και κζςεισ εργαςίασ. Στθν 
Τςεχία, για παράδειγμα, πραγματοποιείται ωσ δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ, ζνασ 
αγϊνασ δρόμου, ο «Yellow Ribbon Prison Run», ςτον οποίο μποροφν να 
ςυμμετζχουν αποφυλακιςμζνοι/εσ, κρατοφμενοι/εσ, εργοδότεσ/ριεσ και γενικότερα 
όποιοσ/α επικυμεί να ςτθρίξει τθν επανζνταξθ των αποφυλακιςμζνων και να 
αποτινάξει τα κοινωνικά ςτερεότυπα. Από τθν ίδια τθ διοργάνωςθ του αγϊνα 
δθμιουργικθκαν κζςεισ εργαςίασ για τισ/τουσ αποφυλακιςμζνουσ που 
ςυμμετείχαν153. 
 Το Θνωμζνο Βαςίλειο παρζχει πλθκϊρα καλϊν πρακτικϊν, που ενδείκνυται 
οριςμζνεσ να επεκτακοφν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Θα περιγραφοφν ενδεικτικά 
κάποια παραδείγματα. Λειτουργοφν οργανϊςεισ όπωσ θ Apex Charitable Trust, θ St 
Giles Trust, θ Working Links, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτο να αποκτιςουν οι 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ μία κζςθ εργαςίασ, τόςο με εκπαιδευτικά προγράμματα 
όςο και με δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ προσ τουσ εργοδότεσ. Οριςμζνεσ οργανϊςεισ 
παρζχουν πιο εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ Nacro, θ οποία ζχει δθμιουργιςει 
μία τθλεφωνικι γραμμι (Resettlement Plus Helpline), που παρζχει πλθροφορίεσ και 
ςυμβουλζσ ςε κρατοφμενουσ/εσ και αποφυλακιςμζνουσ/εσ, αναφορικά με τθν 
επανζνταξθ και τθν εφρεςθ εργαςίασ. Αντίςτοιχα, θ οργάνωςθ Unlock, παρζχει 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν αποκάλυψθ του ποινικοφ μθτρϊου, τουσ 
φορείσ και τισ μεκόδουσ αςφάλιςθσ κ.α.154. 
 Καινοτόμα δράςθ ιταν θ καμπάνια «Ban the Box» («Καταργιςτε το κουτί») 
του οργανιςμοφ Business in the Community (BITC), που το 2013, πρότεινε ςε 
επιχειριςεισ να καταργιςουν το ςθμείο, ςτισ αιτιςεισ για κζςεισ εργαςίασ, που 
αναφερόταν ςτο ποινικό μθτρϊο και να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτισ αιτοφςεσ 
αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ να προχωριςουν ςτο ςτάδιο τθσ ςυνζντευξθσ, χωρίσ να 
τισ απορρίψουν εξ αρχισ λόγω πρότερθσ καταδίκθσ. Επιπλζον, ςε οριςμζνεσ 
γυναικείεσ φυλακζσ υλοποιικθκαν δράςεισ, μζςα από τισ οποίεσ δθμιουργικθκαν 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ που απαςχολοφςαν κρατοφμενεσ γυναίκεσ, τουσ παρείχαν 
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και προχπθρεςία ϊςτε μετά τθν αποφυλάκιςθ να 
εργαςτοφν ςτον αντίςτοιχο τομζα (πχ. ςτον τομζα τθσ μόδασ το Fashion Training and 
Manufacture Unit ςτθ γυναικεία φυλακι HMP Holloway - θ οποία πλζον ζχει κλείςει 
- ςε ςυνεργαςία με το London College of Fashion). Άλλα προγράμματα όπωσ το 
«Inside Out» παρείχαν επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ 
γραμματειακισ υποςτιριξθσ ςε ςυνεργαςία με τοπικζσ επιχειριςεισ.  

Θ οργάνωςθ «Working Chance» και το πρόγραμμα «Pecan’s Moving On 
project» παρζχουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε 
ςχζςθ με τθν ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, με τθν προετοιμαςία για 
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επαγγελματικι ςυνζντευξθ και τθν ςυμπλιρωςθ αίτθςθσ για κζςεισ εργαςίασ. 
Επιπλζον, θ οργάνωςθ «Smart Works», εκτόσ από τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ, παρζχει 
ςτισ αποφυλακιςμζνεσ γυναίκεσ και ροφχα για να τα χρθςιμοποιιςουν ςτθν 
ςυνζντευξθ. Τζλοσ, προγράμματα, όπωσ το «Front line London prison entrepreneur 
project» από το 2015 και το «Startup now for Women», από το 2010, 
χρθματοδοτοφν μικρό αρικμό αποφυλακιςμζνων γυναικϊν ϊςτε να υλοποιιςουν 
κάποιο επιχειρθςιακό πλάνο155. 

Τα παραπάνω αποτελοφν μόνον λίγα παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν για τθ 
μεταχείριςθ των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων γυναικϊν. Θ διεκνισ εμπειρία 
ζχει πολλά ακόμθ να δείξει αρκεί να υπάρξει θ πολιτικι βοφλθςθ προκειμζνου να 
εφαρμοςτοφν, επιτζλουσ, κάποια ανάλογα ςτθν ελλθνικι ςωφρονιςτικι 
πραγματικότθτα. 
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ΦΟΕΙΣ  
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Ακινα: 
 
1) Διεφκυνςθ: Νίκθσ 11, Ακινα (Σφνταγμα), 105 57, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:30 
– 16:30,  
ΤΘΛ: 210 33.17.305-6, 210 33.15.787, isotita4@otenet.gr 

2) Διεφκυνςθ: Χαριλάου Τρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου, Ακινα (Εξάρχεια), 106 81, 
Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 09:00 – 17:00, Τθλ.: 210 38.98.085, 210 38.98.079, 
Ιςτοςελίδα: polykentro@isotita.gr     

Ρειραιάσ: 

Διεφκυνςθ: Λεωφ. Εκνάρχου Μακαρίου, Νζο Φάλθρο, ΤΚ 185 47, Δευτζρα ζωσ 
Ραραςκευι 09:00 – 17:00, Τθλ.: 210 4828970 & 210 4828372, 210 4822425, 
Ιςτοςελίδα: peiraias@isotita.gr 

Θράκλειο: 

Διεφκυνςθ: Στενθμάχου 3, Θζριςοσ, Τ.Κ. 712 01, Θράκλειο, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 
08:00 – 16:00, Τθλ.: 2810 341387, 2810 341387, Ιςτοςελίδα: irakleio@isotita.gr 

Λαμία: 

Διεφκυνςθ: Λεωνίδου 9-11, Λαμία, 351 00, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00 – 16:00, 
Τθλ.: 22310 20059, 22310 20308, Ιςτοςελίδα:  lamia@isotita.gr 
 
Ράτρα:  

Διεφκυνςθ: Κανακάρθ 101β, Ράτρα, 262 21, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00 – 
16:00, Τθλ.: 2610 620059, 2610 620059, Ιςτοςελίδα:  patra@isotita.gr 
 
Τρίπολθ:  

Διεφκυνςθ: Ρλατεία Νζασ Δθμοτικισ Αγοράσ, Τρίπολθ, 22100, Δευτζρα ζωσ 
Ραραςκευι 08:00 – 16:00, Τθλ.: 2710 241814, 2710 239592, Ιςτοςελίδα: 
tripoli@isotita.gr 

Ιωάννινα:  

Διεφκυνςθ: Μαρίκασ Κοτοποφλθ 68 , 45 445 Ιωάννινα, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 
08:00 – 16:00, Τθλ.: 26510 77449, 26510 77449, Ιςτοςελίδα:  ioannina@isotita.gr 

Κζρκυρα:  

mailto:isotita4@otenet.gr
mailto:peiraias@isotita.gr
mailto:irakleio@isotita.gr
mailto:lamia@isotita.gr
mailto:patra@isotita.gr
mailto:tripoli@isotita.gr
mailto:ioannina@isotita.gr
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Διεφκυνςθ: Ε.Ο. Ραλαιοκαςτρίτςασ 7, 49 100 Κζρκυρα,Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 
08:00 – 16:00, Τθλ.: 26610 47396, 26610 80344, Ιςτοςελίδα: kerkyra@isotita.gr 

Κομοτθνι: 

Διεφκυνςθ: Κωνςταντίνου Ραλαιολόγου (επί τθσ δθμοτικισ αγοράσ), Τ.Κ. 69 100 
Κομοτθνι, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00 – 16:00, Τθλ.: 25310 33290, 25310 33370 
Ιςτοςελίδα: komotini@isotita.gr 

Λάριςα: 

Διεφκυνςθ: Γαλθνοφ 4, Λάριςα, Τ.Κ. 412 22, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00 – 16:00,  
Τθλ.: 2410 535840, 2410 538365, Ιςτοςελίδα:  larisa@isotita.gr 

Μυτιλινθ: 

Διεφκυνςθ: Ραπαδιαμάντθ 2, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλινθ, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 
08:00 – 16:00, Τθλ.: 22510 34470, 22510 34471, Ιςτοςελίδα: mytilini@isotita.gr 

Ερμοφπολθ Σφροσ  

Διεφκυνςθ: Φολεγάνδρου 2, 84 100 Ερμοφπολθ, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00 – 
16:00, Τθλ.: 22810 76496, 22810 76497, ermoupoli@isotita.gr 

Θεςςαλονίκθ: 

Διεφκυνςθ: Αλεξανδρουπόλεωσ 10 (περιοχι Δυτικι Είςοδοσ/City Gate), 
Θεςςαλονίκθ, 546 27, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 09:00 – 17:00, Τθλ.: 2310 528984, 
528988, 2310 528980, Ιςτοςελίδα:  thessaloniki@isotita.gr 

Κοηάνθ:  

Διεφκυνςθ: Μακεδονομάχων και Καρακάςθ, ΤΚ 50 100, Κοηάνθ, Δευτζρα ζωσ 
Ραραςκευι 08:00 – 16:00, Τθλ.: 24610 49672, 24610 49673, Ιςτοςελίδα: 
kozani@isotita.gr 

 
ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΘΘΝΑ,  ΡΕΙΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 
Φαγθτό και Είδθ Ρρϊτθσ Ανάγκθσ 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ: 

 
1) «Equal Society»- Κοινωνικό ςυςςίτιο 

Διεφκυνςθ: Αλικαρναςςοφ 49, 10441, Ακινα, Τθλ./Fax213-0287308, 
Ιςτοςελίδα: http://sissitio.equalsociety.gr/ 
Λειτουργεί κακθμερινά 13.00-15.00 
 

mailto:komotini@isotita.gr
mailto:larisa@isotita.gr
mailto:mytilini@isotita.gr
http://sissitio.equalsociety.gr/
http://sissitio.equalsociety.gr/
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2) «Άρςισ»:  
Διεφκυνςθ: Μαυρομματαίων 43, 10434,Τθλ./Fax: 210-8259880, E-
mail:arsisathina@gmail.com, Ιςτοςελίδα:  www.arsis.gr 

 
3) Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν, «Κίνθμα Αγάπθσ»: Κακθμερινά Γεφματα Αγάπθσ. Τα 

ςυςςίτια διανζμονται ςε άςτεγουσ και άπορουσ ςε ςυνεργαςία με τoΚζντρο 
Υποδοχισ Αςτζγων του Διμου Ακθναίων ςτθν οδό Ρειραιϊσ 35.  

 
Διεφκυνςθ: Αγίασ Φιλοκζθσ 21, 105 56 Ακινα, Tθλ.: 210-3352300, 210-
3248731/34, Fax: 210-3224673, Τθλ. Κοινωνικισ Υπθρεςίασ: 213-0174106,  
213-0174107, E-mail: iaath.gr@gmail.com, Ιςτοςελίδα: http://iaath.gr/ , 
http://filoptocho.gr/ 

 
4) «Εκκλθςιαςτικά ςυςςίτια»: Ρολλζσ ενορίεσ ςε διάφορουσ διμουσ μοιράηουν 

κακθμερινά φαγθτό ι τρόφιμα και άλλα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. Μπορείσ να 
ρωτιςεισ ςτθν ενορία τθσ γειτονιάσ ςου ι ςτθ ΜΚΟ "ΑΡΟΣΤΟΛΘ", Τθλ.: 213-
0184400, 210-9246740 ι να απευκυνκείσ ςε μία από τισ παρακάτω ενορίεσ: 

 
ΑΘΘΝΑ: 

 
Ακινα Αγ. Ιωάννθσ Γαργαρζττασ, Λ. Βεϊκου 17, 117 42, Τθλ.: 210-9232940 
Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Αγ. Γεϊργιοσ, Ρλάτωνοσ 51, 104 41, Τθλ. 210-5142658 
Αμπελόκθποι Αγ. Τριάσ, Λ. Κθφιςίασ 80, 115 26, Τθλ. 210-6927527 
Άνω Ρατιςια Αγ. Ανδρζασ, Ωρωποφ και Τεω, 111 42, Τθλ. 210-2914686 
Αχαρνϊν Αγ. Ελευκζριοσ, Αχαρνϊν 382, 111 43, Τθλ.: 210-2281754 
Αχαρνϊν Αγ. Νικόλαοσ, Αγ. Νικολάου, 104 46, Τθλ.: 210-8319385 
Γκφηθ Αγ. Στυλιανόσ, Ραπαςτράτου 12, 114 76, Τθλ. 210-6420015, 210-
6464274 
Ηωγράφου Αγ. Θεράπων, Γαλινθσ 26, 157 73, Τθλ.: 210-7706807 
Θλιοφπολθ Αγ. Ανάργυροι, Κεφαλλθνίασ και Δαμαςκθνοφ, 163 42, Τθλ.: 210-
9930817 
Καλλικζα Αγ. Απόςτολοι Τηιτηιφιϊν, Αγ. Αποςτόλων 4, 176 75, Τθλ.: 210-
9422021 
Καλλικζα Αγ. Γεϊργιοσ, Ευαγγελιςτρίασ 22,176 71, Τθλ.: 210-9562082 
Κάτω Ρατιςια Αγ. Ανδρζασ, Γιάνναρθ 24, 104 45, Τθλ. 210-8323193 
Κεραμεικόσ Αγ. Τριάσ, Ρειραιϊσ 67 Β', 105 53, Τθλ. 210-3252227 
Κυψζλθ Φψωςισ Τ. Σταυροφ, Καυκάςου-Λαηαράδων 2, 11363, Τθλ. 210-
8218110 
Κυψζλθ Αγ. Γεϊργιοσ, Αγ. Γεωργίου, 113 61, Τθλ.: 210-8212667  
Κυψζλθ  Αγ. Ηϊνθ, Αγ. Ηϊνθσ 27, 112 56, Τθλ.: 210-8674250 
Ομόνοια Αγ. Κωνςταντίνου & Κουμουνδοφρου, 104 37, Τθλ. 210-5225139 
Ρατιςια Αγ. Λουκάσ, Ρατθςίων 287, 11 144, Τθλ. 210-2281778 
Ρατιςια Αγ. Μάρκου Ευγενικόσ, Αλεξ. Ραπαναςταςίου 48, 104 45, Τθλ.: 
210-8310629 
Ρετράλωνα Τρεισ Ιεράρχεσ, Τριϊν Ιεραρχϊν 91, 118 51, Τθλ. 210-
3465878Ρετράλωνα Αγ. Αικατερίνθ, Κειριαδϊν – Αιγθιδϊν,118 53, Τθλ. 210-
3458133 
Σεπόλια Αγ. Μελζτιοσ, Ρλ. Αγ. Μελετίου, Τθλ. 210-5128059 

http://www.arsis.gr/
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Σκουηζ Αγ. Αιμιλιανόσ, Ακαμανίασ 17, 104 44, Τθλ. 210-5129091 
 

ΡΕΙΑΙΑΣ: 

 
Αγ. Δθμιτριοσ, Καραϊςκάκθ 1, Ν. Φάλθρο, Τθλ. 210-4816636 
Αγ. Ραντελειμων, Αγ. Ραντελειμονοσ, Δραπετςϊνα, Τθλ. 210-4615704 
Αγ. Σπυρίδων, Αγ. Σπυρίδωνοσ 1, Τθλ. 210-4173529  
Αγ. Χαράλαμποσ Καςτζλλασ, Βας. Ραφλου, Τθλ. 210-4119949  
Ευαγγελίςτρια, Γρθγ. Λαμπράκθ 41, Ρειραιάσ, Τθλ. 210-4125619 
Μεταμόρφωςισ Σωτιροσ, Θθβϊν 49, Τθλ.: 210-4205255 
Συςςίτιο  Απόρων  «Δοσ  θμίν  ςιμερον»,  Αγία  Τριάσ,  Τθλ.  210-4177271 
Υπαπαντι Κυρίου, Υπαπαντισ 78, Τθλ. 210-4616345 
 

 
5) «Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ»: Τομζασ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ: 

  
 Ραροχι τροφίμων, ιματιςμοφ, υπόδθςθσ, ειδϊν Αϋ ανάγκθσ (ανά τρίμθνο).  

 Διανομι επιταγϊν για αγορά προϊόντων (όχι κάκε Χριςτοφγεννα, Ράςχα).  

 Διανομι δεμάτων ςε αςτζγουσ (Χριςτοφγεννα, Ράςχα).  

 

 
Διεφκυνςθ Ακινασ: Λυκαβθττοφ 1, 106 72 Ακινα Τθλ.: 210-3603449, Τθλ. Κοινωνικισ 
Ρρόνοιασ: 210-3639538,Τθλ. Γραφείου Εκελοντϊν: 210-3604678, Fax: 210-3629842, E-
mail: informatics@redcross.gr, swd@redcross.gr,  Ιςτοςελίδα:  www.redcross.gr 
 
 
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ Ρειραιά: Κουντουριϊτου 100, 4οσ όροφοσ,18532, 
Ρειραιάσ, Τθλ.: 210-4196060, 210-4113555, Fax: 210-4127017, E-mail:  
social@pireasnet.gr 

 
6) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ραρζχει δωροεπιταγζσ ςίτιςθσ ςε ςυμβεβλθμζνο πολυκατάςτθμα 
ςτο οποίο μπορεί κάποιοσ να αγοράςει τρόφιμα κακϊσ και ιματιςμό που 
προζρχεται από δωρεζσ. Επίςθσ παρζχονται δωρεάν (κατά περίπτωςθ και μετά από 
εκτίμθςθ των περιςτάςεων) τθλεκάρτεσ και ειςιτιρια. 
 
Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032 , 
Fax: 210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.epanodos.org.gr   
Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 

 

 
7) Εςτία Ραροχισ Τροφίμων, οφχων και Οικιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτο Διμο 
Ρεντζλθσ:  
Διεφκυνςθ: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα, Τθλ.:210-8040580,210-8032158 (κατόπιν 
ραντεβοφ), Ωράριο επικοινωνίασ: Δευτζρα & Ρζμπτθ 15.00-17.00 
 
 
8) Ιμάτιον: Στο Φιλανκρωπικό Κατάςτθμα "Ιμάτιον" τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ 

http://www.redcross.gr/
mailto:informatics@redcross.gr
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Ακθνϊν προςφζρονται ροφχα και υποδιματα δωρεάν ςε άπορουσ και άςτεγουσ.  . 
Διεφκυνςθ: Σαρρι 30 (πίςω από τθν πλατεία Κουμουνδοφρου), 10553, Ψυρρι, Τθλ.: 
210-5240070. 
Θμζρεσ Λειτουργίασ: Δευτζρα - Ραραςκευι, 8.30 - 13.30 εκτόσ αργιϊν και εορτϊν 
 

 
9) «Κάριτασ Ελλάσ»: Απευκφνεται ςε μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Διανομι 
ςυςςιτίου Δευτζρα-Ραραςκευι 11.00-13.00. Διανζμονται τρόφιμα μια φορά το 
μινα. Διανομι ιματιςμοφ κάκε Δευτζρα 9.00-11.00 για γυναίκεσ και κάκε Τετάρτθ 
9.00-11.00 για άνδρεσ.   
Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 52, 10432, Ρλατεία Βάκθσ, Τθλ.: 210-52465637, 210-5247879, 
Fax: 210-5247990, E-mail: caritashellas@caritas.gr, Ιςτοςελίδα: www.caritas.gr 

  
10) Κζντρο Υποδοχισ Αςτζγων Διμου Ακθναίων «Κ.Υ.Α.Δ.Α», Διμοσ Ακθναίων: Το 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. παρζχει κακθμερινά φαγθτό ςε άπορουσ και άςτεγουσ Ζλλθνεσ και 
αλλοδαποφσ. Το φαγθτό διανζμεται δφο φορζσ θμερθςίωσ (μεςθμζρι 12.00-12.30 
και απόγευμα 16.30-17.00) από το Κζντρο Σίτιςθσ του Ιδρφματοσ, ςτθ ςυμβολι των 
οδϊν Σοφοκλζουσ 70 και Ρειραιϊσ 35. Για να πάρεισ είδθ ρουχιςμοφ κα πρζπει να 
απευκυνκείσ ςτθν κοινωνικι υπθρεςία του Κζντρου Υποδοχισ Αςτζγων Διμου 
Ακθναίων με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (κακθμερινά 9.00-15.00).  
Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 35, Ακινα, Τθλ. 210-5246516, Fax: 210-5235671, E-mail: 
seckyada@otenet.gr   Ιςτοςελίδα: www.cityofathens.gr 
 
 
11) Κοινωνικά Ραντοπωλεία: Στουσ Διμουσ λειτουργοφν Κοινωνικά Ραντοπωλεία 
από τα οποία προμθκεφονται οι δικαιοφχοι-δθμότεσ ι κάτοικοι κάκε μινα δωρεάν 
τρόφιμα. Είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ και ροφχα ι παιχνίδια αξίασ από 80 ευρϊ εφόςον 
ζχεισ χαμθλό ειςόδθμα. 
 

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Αγίου Δθμθτρίου: 
Διεφκυνςθ: Δυρραχίου  11, Ρλθροφορίεσ:  Κοινωνικι  Υπθρεςία  Διμου  Αγ.  
Δθμθτρίου, Τθλ.: 210 9754035, Ωράριο: 8.00-15.00. Δζχονται μόνο δθμότεσ. 
 

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Αλίμου:  
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 25 & Αυξεντίου (ιςόγειο),Τθλ.: 210-9882226, Ωράριο 
λειτουργίασ: Δευτζρα – Ραραςκευι9.00–14.00. Δζχονται μόνο δθμότεσ. 
 

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Αμαρουςίου:   
Διεφκυνςθ: Ραλαιολόγου 9, Μαροφςι, Τθλ.:213-2038345, Ωράριο λειτουργίασ: 8.30-
17.00,  Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Αγ. Αναργφρων:  

Διεφκυνςθ: Αιτωλίασ & 28θσ Οκτωβρίου, Καματερό – Αγ. Ανάργυροι, Τθλ.: 210-
9750051,693678472, Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα 8.00 – 16.00, Τρίτθ – 
Ραραςκευι 8.00 – 20.00, Σάββατο: 8.00 – 18.00. Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

  
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Αχαρνϊν:  

Διεφκυνςθ: Αγ. Τριάδοσ 86. Λειτουργεί κακθμερινά από το πρωί ζωσ τομεςθμζρι, 

http://www.caritas.gr/
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8.00-15.30 (κοινωνικι υπθρεςία), 9.00-16.00 (παντοπωλείο)  Τθλ.: 213-2072473, 
210-2463543.Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Ελευςίνασ: 

Στεγάηεται ςτο χϊρο τθσ πρϊθν Κοινωνικισ Υπθρεςίασ (Ελευκερίου Βενιηζλου & 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ – Ελευςίνα), Τθλ: 210-5542096, Ωράριο λειτουργίασ: 
Κακθμερινά 8.00 – 15.00. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Θλιοφπολθσ:  

Διεφκυνςθ: Κωνςταντοποφλου Θρϊσ 45, Τθλ.: 210-9933263, Ωράριο λειτουργίασ: 
Δευτζρα 8.00 – 16.00, Τρίτθ – Ραραςκευι 8.00 – 20.00, Σάββατο : 8.00 – 
18.00.Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Θρακλείου Αττικισ:  

Διεφκυνςθ: Στζλιου Καραγιϊργθ 4 (Μζγαρο Δθμαρχείου1), Τθλ.: 210-2718952, 
Ωράριο λειτουργίασ: 7.00 – 14.00.  Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 

 Κοινωνικισ Τράπεηασ Τροφίμων και Ειδϊν Ρρϊτθσ Ανάγκθσ: 
Διεφκυνςθ: Νζςτοροσ 101,Κλιον, Τθλ. Κοινωνικισ Υπθρεςίασ:213-
2030016/018,Ωράριο λειτουργίασ: Τρίτθ-Ραραςκευι 7.30 - 15.00 (Κοινωνικι 
Υπθρεςία) και 8.00-14.00 (Ραντοπωλείο). 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Μάνδρασ- Ειδυλλίασ: 

Βρίςκεται ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, οδόσ Στρ. Ν. όκα 45, Μάνδρα. Τθλ.:213-
2014920,Ωράριο λειτουργίασ: 9.00-14.00.Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Μαρκόπουλου: 

Βρίςκεται ςτθν διεφκυνςθ Χρ. Μεκενίτθ 7. Ρλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 22990-
20173, 22990-20174,Ωράριο λειτουργίασ: 8.00-14.30. Δζχονται μόνο δθμότεσ. 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Μοςχάτου - Ταφρου Αττικισ:   

Διεφκυνςθ: Ακαναςίου Διάκου 1 (Ρλ. Αττάλειασ, Ταφροσ) Τθλ.: 210-3462125 
Ωράριο λειτουργίασ: 9.00– 14.00. Λειτουργεί και Τράπεηα Τροφίμων. Δζχονται 
μόνο δθμότεσ. 

 
 

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Ν. Ιωνίασ Αττικισ:  
Διεύθυνση για τθν παραλαβι τροφίμων:28θσ Οκτωβρίου 3 | Λειτουργεί 
κακθμερινά 8.30-15.00,Διεφκυνςθ για τισ αιτιςεισ: Βοςπόρου 12, Καλογρζηα, 
Τθλ.: 210-2793916 (Κοινωνικι Υπθρεςία),Ωράριο λειτουργίασ: 8.00-14.00, 210-
2719911, Ιςτοςελίδα: koinonikopantopoleio.blogspot.gr 

 
  Κοινωνικό Ραντοπωλείο Νζασ Σμφρνθσ:  

Διεφκυνςθ: Αρτάκθσ 34  ςτο φψοσ του Δθμοτικοφ Γυμναςτθρίου (δίπλα ςτο Αϋ 
ΚΑΡΘ),Τθλ.:213-2025947, 213-2025882 (Κοινωνικι Υπθρεςία), Ωράριο 
επικοινωνίασ: 8.00-15.00, Ωράριο λειτουργίασ: 9.30-13.30 (κατόπιν ραντεβοφ)  
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 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Ρετροφπολθσ:  
Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Ρετρουπόλεωσ 168. Τθλ.:210-5064076 

 
Διεφκυνςθ κοινωνικισ υπθρεςίασ: Κριτθσ 2,Τθλ.: 210-5064080 (κατόπιν 
ραντεβοφ) 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Ραλλινθσ-Γζρακα-Ανκοφςασ: 

Διεφκυνςθ: Ζντιςον 3, Ραλλινθ, Τθλ.:210-6612890, Ωράριο λειτουργίασ: 
Δευτζρα-Ραραςκευι 07.30-15.30 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Χαλανδρίου: 

Διεφκυνςθ: Στρατάρχου Ραπάγου 7 & Αριςτοφάνουσ, 15234, Τθλ.:210-6899918, 
Ωράριο λειτουργίασ:Δευτζρα-Ραραςκευι9.30-16.00 

 
 Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Βφρωνα: 

Διεφκυνςθ: Ικϊμθσ 6, Βφρωνασ, 162 32, Τθλ.: 210-7624403,E-
mail: koin.pant@dimosbyrona.gr / Ιςτοςελίδα:http://www.dimosbyrona.gr/ 
 

 
12) «Ονιςιμοσ»: Μοιράηει τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, δίνει μικρό 
οικονομικό βοικθμα για διατροφι υπό προχποκζςεισ.  
Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 60Α & Σεργίου Ρατριάρχου 8, 11471, Τθλ.: 210-3622017, 
Fax: 210-3630865, E-mail: info@onisimos.gr, Ιςτοςελίδα:  www.onisimos.gr  
 
 
13) Καταφφγιο αγάπθσ - λουτρά αςτζγων: Ρροςφζρει παροχζσ προςωπικισ 
υγιεινισ (μπάνιο). 
Διεφκυνςθ: Ευριπίδου 14 (8οσ όροφοσ), Ακινα 105 59, Tθλ.: 6977202398 
 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
 

1) Αδελφζσ τθσ Μθτζρασ Τερζηα τθσ Καλκοφτα: Ρροςφζρει ρουχιςμό. 
Διεφκυνςθ: Ραλαιοφ Στακμοφ 10, Τθλ.:2310-512755 
Ο ρουχιςμόσ διατίκεται κάκε Ραραςκευι 8.30 - 11.00  

 
2) «Άρςισ»: Ρροςφζρει ρουχιςμό Τρίτθ, Τετάρτθ και Ρζμπτθ (άλλοτε πρωί και 
άλλοτε απόγευμα, ευελιξία ωραρίου) 3)  

Διεφκυνςθ: Ρτολεμαίων 35, 546 30, Θεςςαλονίκθ, Τθλ./Fax:2310-526150, 2310-
552813, E-mail: infothes@arsis.gr,Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 
 
3) Άρτοσ και δράςθ- Φιλανκρωπικό Σωματείο: Ραρζχονται ροφχα, pampers και 
γάλατα για μωρά (εφόςον υπάρχουν. Επίςθσ παρζχεται ξθρά τροφι ανά 15 μζρεσ 
(ζπειτα από ζρευνα κοινωνικοφ λειτουργοφ).  
Διεφκυνςθ: Φοίνικασ, πλατεία Ραναγ. Τςοφμα, δίπλα ςτα ΚΑΡΘ, Τθλ. 
Υπεφκυνου:6907797892, Τθλ. Αποκικθσ: 2310-435655 
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4) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ- Σίτιςθ απόρων δθμοτϊν: Ραρζχεται ςίτιςθ ςε ευπακείσ 

ομάδεσ. Το Ρρόγραμμα υλοποιείται ςτθν οδό Αμφντα 11 ςε ςυνεργαςία με τον 
Ι. Ναό Αγίου Δθμθτρίου Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ.  
 
Διεφκυνςθ: Αμφντα 11(για τθν ςίτιςθ), Τθλ.:2310-241711, Ϊρεσ διανομισ 
ςυςςιτίου: Δευτζρα - Ραραςκευι 12.00-14.00 
 

 
5) Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ: Ραρζχονται τρόφιμα και ροφχα ςε άπορεσ 

οικογζνειεσ κατά διαςτιματα (ςυνικωσ κάκε Χριςτοφγεννα και Ράςχα) μόνο Τρίτθ 
και Ρζμπτθ και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με κοινωνικό λειτουργό . 

Διεφκυνςθ: Ναυάρχου Κουντουριϊτου 10, 546 25 Θεςςαλονίκθ, Τθλ: 2310-
531534, 2310-531530,Fax: 2310-514473, Ε-mail: thessaloniki_dpt@redcross.gr, 
Ιςτοςελίδα:  www.redcross.gr. 
 
 

6) Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ 
 
Ενορίεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ προςφζρουν φαγθτό: 

 
  

 Ανάλθψθ του Κυρίου: Διεφκυνςθ: Αναλιψεωσ 6, Τθλ. 2310-830306, Ϊρεσ 
διανομισ ςυςςιτίου: Δευτζρα – Σάββατο 11.00-12.00 

 
 

 Άγιοσ Ακανάςιοσ: Διεφκυνςθ: Ρλατεία Αγίου Ακαναςίου, 562 24 Εφοςμοσ, 
Τθλ.: 2310-763354, 2310-761325 

 

 Αγία Βαρβάρα: Διεφκυνςθ: Γρ. Λαμπράκθ 106(άνω Τοφμπα), Τθλ.2310-
911212, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα-Ραραςκευι, 12.00 - 13.00. Κάκε 
Ραραςκευι παρζχονται 2 φαγθτά. Θα πρζπει ο κάκε ωφελοφμενοσ να ζχει 
κάρτα ανεργίασ και κάποιο αποδεικτικό ςτοιχείο ότι είναι ενορίτθσ.  

 
 

 Άγιοσ Δθμιτριοσ: Διεφκυνςθ: Αγ. Δθμθτρίου 28, 566 25 Συκιζσ, Τθλ.: 2310-
611811 

 
 

 Άγιοσ Γεϊργιοσ: Διεφκυνςθ: Ρ. Τςαλδάρθ 12, 567 28, Νεάπολισ, Τθλ.: 2310-
613060 
 

 Άγιοσ Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ: Διεφκυνςθ:  Ρζρδικα 55, περιοχι Θεαγζνειο, 
Τθλ.: 2310-832080, Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου : Δευτζρα – Σάββατο 11.00-
12.00 

 

 Άγιοσ Ελευκζριοσ Σταυρουπόλεωσ: Διεφκυνςθ: Λαγκαδά 176, 564 01, Τθλ.: 
2310-655710 

 

 Άγιοι Ράντεσ: Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 28, 546 27, Τθλ.: 2310-513977, 2310-
510029, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Σάββατο 10.00-13.00, θ διανομι ξεκινά 

mailto:thessaloniki_dpt@redcross.gr
mailto:thessaloniki_dpt@redcross.gr
http://www.redcross.gr/
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ςτισ 12.00 
 

 Αγία Ραραςκευι Ξθροκρινθ: Διεφκυνςθ: Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολθ, Τθλ.: 
2310-747303 
 

 Αγίων Κυρίλλου και Μεκοδίου: Διεφκυνςθ: Καλλιδοποφλου 2, Τθλ: 2310-
827444, Ϊρεσ λειτουργίασ: κακθμερινά και Κυριακι 13.00, Ρζμπτθ 14.30 
 

 Άγιοσ Χαράλαμποσ: Διεφκυνςθ: Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιζσ, Τθλ.: 2310-
213866 
 

 Αγ. Ραντελειμονα Αμπελοκιπων: Διεφκυνςθ: Φιλιππουπόλεωσ 20, Τθλ.: 
2310-738400, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Σάββατο 10.30-11.00 
 

 Αγία Τριάδα: Διεφκυνςθ: Aγίασ Τριάδοσ 22, Τθλ.:2310-831831,2310-828314, 
Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου: Δευτζρα – Ραραςκευι 12.00-13.00, Δζχεται μόνο 
ενορίτεσ. 

 
 

 Άγιοσ Θεράπων: Διεφκυνςθ: Aρτάκθσ 1 (κάτω Τοφμπα), Τθλ.: 2310-912151, 
Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου: Δευτζρα - Σάββατο 11.30 - 12.30. Ραρζχονται 116 
μερίδεσ 

 

 Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ: Διεφκυνςθ: Αλ. Φλζμινγκ 6, Δευτζρα –
Σάββατο,12.00 - 13.00,Τθλ. 2310-846.333, 6972056408 

 

 Ραναγία Δεξιά: Διεφκυνςθ: Εγνατία 155, Τθλ. 2310-2097753, Ϊρεσ διανομισ 
ςυςςιτίου :Δευτζρα-Σάββατο 11.00-12.00 

 

 Ραναγία Λαοδθγιτρια: Διεφκυνςθ: Ιουλιανοφ 50,Τθλ. 2310-210159, Ϊρεσ 
διανομισ ςυςςιτίου :Δευτζρα-Σάββατο 8.00-11.00 

 

 Ρροφιτθσ Θλίασ Ρόλεωσ: Διεφκυνςθ:Ρροφιτθ Θλεία 20, Τθλ.:2310-
235398,6941679919, Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου : Δευτζρα-Σάββατο 11.00-
12.00 

 

 
7) Κοινωνικό Ραντοπωλείο (Μ.Α.Η.Ι.): Ραροχι τροφίμων ανά μινα.   

Συγκεκριμζνοσ τρόποσ λειτουργίασ. 
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 4, Τθλ.:6984114725, Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα & 
Τετάρτθ 10.00-12.00 
 

8) "Κοινωνικό Ραντοπωλείο":  
Ραρζχει είδθ παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμζνα προϊόντα, 
ενδφματα, υποδιματα, είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ, ψυχαγωγίασ (βιβλία, 
cd-dvd), παιχνίδια κ.λπ. ςε 150αδφναμεσ οικονομικά οικογζνειεσ ανά 
εξάμθνο. 
Κατάκεςθ αιτιςεων κακθμερινά 9.00-12.00. Ωράριο λειτουργίασ: 
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Ωράριο καταςτθμάτων 
Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 124 (Κοινωνικό 
 Ραντοπωλείο),Μοναςτθρίου 53-55/4οσ όροφοσ (κατάκεςθ αιτιςεων), 
Τθλ.:2310-534543, 2310-552775 
 

 

9) Κοινωνικά Ραντοπωλείο Διμου Ραφλου Μελά: 

  Διεφκυνςθ: Αγίου Ραντελειμονοσ 10 & Αγνϊςτου Στρατιϊτθ (Ράρκο        
Δθμαρχείου), Τθλ.: 2313-302300, 2313-302301 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ: Αγίασ Μαρίνθσ 4, Τθλ. Κοινωνικισ             
Υπθρεςίασ: 2310-609380 

Ωράριο λειτουργίασ: κακθμερινά 7.00-15.30 
*Εξυπθρετοφνται μόνο κάτοικοι των περιοχϊν Ευκαρπίασ, Σταυροφπολθσ, 
Ρολίχνθσ. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν. 

 
10) Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Θζρμθσ: Ραροχι τροφίμων ανά 15νκιμερο 
Διεφκυνςθ: Καπετάν Χάψα 37, Τθλ.:2310-466555, 2310-466610, Ωράριο 
λειτουργίασ: Λειτουργεί 3 φορζσ τθν εβδομάδα, 9.00-12.00 & 17.00-20.00 
 
 
 11) Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ Α.Ρ.Θ.: Ραρζρχεται ςυςςίτιο για άπορουσ δθμότεσ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ (κατόπιν επιλογισ από το Διμο). 
Διεφκυνςθ: Εγνατία & 3θσ Σεπτεμβρίου (απζναντι από το Ρανεπιςτιμιο 
Μακεδονία), Τθλ.:2310-992611/12, Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου: κάκε Κυριακι 12.30-
14.00 
 
12) Στζκι μεταναςτϊν και προςφφγων: Ραρζχεται φαγθτό 
Διεφκυνςθ: Ερμοφ 23 & Βενιηζλου, Τθλ.: 2310-241015, Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου: 
κάκε Σάββατο και Κυριακι 14.00-16.00 
13) Στζκι μεταναςτϊν ΓΙΟΛ-UNDERGROUND: 
Διεφκυνςθ: Ραπαγεωργίου 8 (πίςω από τθν Αχειροποίθτο), Ϊρεσ διανομισ 
ςυςςιτίου: κάκε Τρίτθ και Ρζμπτθ 14.00-16.00 
 
14) Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυρίων: 
Διεφκυνςθ: Στζφανου Τάττθ 5, Τθλ.:2310-275154, Ϊρεσ διανομισ ςυςςιτίου: 
Δευτζρα – Σάββατο 12.00-14.00. Τον Ιοφλιο και τον Αφγουςτο είναι κλειςτά. 
 
15) Χαρίςειο Γθροκομείο Άνω Τοφμπασ: 
Διεφκυνςθ: Δ. Χαρίςθ, Τθλ.: 2310-913310, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Κυριακι 
12.00 

 
16) Χριςτιανικό Στζκι: 
Διεφκυνςθ: Ιπποδρομίου 10 (κοντά ςτθν πλ. Ναυρίνου), Τθλ.:2310-273760, Ϊρεσ 
διανομισ ςυςςιτίου: Δευτζρα & Τετάρτθ 18.00 ςερβίρετε τυρόπιτα και καφζσ. 
Διανομι φαγθτοφ μετά τισ 20.00 
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Ενορίεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ προςφζρουν ρουχιςμό: 

 

Ι. Ναόσ Αγίου Ακαναςίου, Διεφκυνςθ: Εγνατία 87, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.  2310-

229473. Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ που δζχονται 

ωφελοφμενουσ και δεν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ να είναι ενορίτεσ. 

 
Ο ρουχιςμόσ, που παρζχεται δωρεάν ςε ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν ανάγκθ, 
είναι προςφορά τθσ αγάπθσ πολλϊν πιςτϊν και βιοτεχνϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ 

 
 Ι. Ναόσ Αγίασ Βαρβάρασ, Άνω Τοφμπα,Τθλ.2310-911212, Ωράριο λειτουργίασ: 

Τρίτθ 10.00 - 13.00 

 

 Ι. Ναόσ Αγίου Δθμθτρίου Ρολιοφχου, Διεφκυνςθ: Αμφντα 11, Τθλ.:6977890432, 
2310-260915, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα-Ραραςκευι 12.00-14.00 

 Ι. Ναόσ Αγίασ Βαρβάρασ, Άνω Τοφμπα, Τθλ.:2310-911212, Ϊρεσ λειτουργίασ: 
Τρίτθ 10.00-13.00 

 

 
17) «Χριςτιανικό Στζκι»: Ρροςφζρει παροχζσ προςωπικισ υγιεινισ (μπάνιο). 
Διεφκυνςθ: Ιπποδρομίου 10, κοντά ςτθ πλ. Ναυαρίνου, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.:2310-
273760 
Κάκε Ρζμπτθ μπάνιο για γυναίκεσ ςτισ 17.00 και κάκε Ραραςκευι για άντρεσ ςτισ 
17.00 (μερικζσ φορζσ και νωρίτερα λόγω του αρικμοφ ατόμων) 

 
18) Αδελφζσ τθσ Μθτζρασ Τερζηα τθσ Καλκοφτα: Ρροςφζρει παροχζσ προςωπικισ 
υγιεινισ (μπάνιο). 
Διεφκυνςθ: Ραλαιοφ Στακμοφ 10,Θεςςαλονίκθ, Τθλ.:2310-512755 
Ρροςφζρεται μπάνιο κάκε Ραραςκευι 8.30 - 11.00 
 
 

Οικονομικι Ενίςχυςθ: 
 
Χοριγθςθ ειδικϊν επιδομάτων ι οικονομικϊν βοθκθμάτων: 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ: 
 
1) Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν: «Κίνθμα Αγάπθσ»  
Διεφκυνςθ: Αγίασ Φιλοκζθσ 21, 105 56 Ακινα, Τθλ.: 210-3352314, Fax: 210-
3245098, E–mail: gst@otenet.gr, Γραμματεία Φιλόπτωχου Ταμείου:213-0184416 
Επίςθσ ςτα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία. 

 
2) «Διμοσ Ρειραιά: «Κοινωνικι Υπθρεςία»: χορθγείται ζκτακτο οικονομικό 
βοικθμα ςε Δθμότεσ και κατοίκουσ του Διμου μασ ςτθν περίπτωςθ ποφ 
αντιμετωπίηουν ςοβαρι ζκτακτθ ανάγκθ όπωσ ζξωςθ από το ςπίτι, διακοπι 
θλεκτροδότθςθσ ι άλλων ςοβαρϊν καταςτάςεων. Το οικονομικό βοικθμα 
χορθγείται εφάπαξ (για μία και μόνο φορά).  
Διεφκυνςθ: Κουντουριϊτου 100, 4οσ όροφοσ, Τθλ. 210-4196025, 210-4196043, Fax: 

mailto:gst@otenet.gr
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210-4196041, E-mail: Webmaster@pireasnet.grΙςτοςελίδα: www.pireasnet.gr 
 

 
3) «ΟΑΕΔ»: παρζχει:  

Α) Επίδομα ανεργίασ για αποφυλακιςμζνουσ που ανζρχεται ςε 275 ευρϊ και 
χορθγείται για τρεισ μινεσ. Μπορείσ ακόμα να απευκυνκείσ ςτον ΟΑΕΔ τθσ 
περιοχισ ςου.  
 Το βοικθμα μποροφν να λάβουν αποφυλακιςμζνοι, εφόςον δεν είναι 

υπότροποι, μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν αποφυλάκιςθ τουσ και εφόςον 
διακζτουν ζκκεςθ τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ τθσ φυλακισ. 

  
Β) Ρρόγραμμα επιδότθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν.Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ απευκφνςου ςτον ΟΑΕΔ τθσ περιοχισ ςου 
και ςυμβουλεφςου τισ πλθροφορίεσ για τον ΟΑΕΔ τθσ ενότθτασ 4. 
 

4)«Ονιςιμοσ»  
Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 60Α & Σεργίου Ρατριάρχου 8, 11471, Tθλ.: 210-
3622017, 210-3645305, Fax: 210-3630865, E-mail: info@onisimos.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.onisimos.gr 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ-Κοινωνικι Υπθρεςία 

Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 53-55, Θεςςαλονίκθ  
Τθλ.:2310-528483, 2310-375342, 2310-530322, 2310-530977, Fax: 2310-
544979, Iςτοςελίδα: https://thessaloniki.gr/ 
 

2) Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ 
Διεφκυνςθ: Βογατςικοφ 7, Θεςςαλονίκθ, 546 22, Τθλ. 2310-261216, Fax: 2310-
230722, 2310-269291,Aρχιερατικοφ Επιτρόπου - Γενικοφ Φιλοπτϊχου 
Ταμείου: 2310-275604, Γραμματζα: 2310-261216, Γενικϊν 
Ρλθροφοριϊν:2310-227677, 2310-260846, 2310-281316, Ιςτοςελίδα: 
www.imth.gr 
 

3) Ρεριφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ 
Διεφκυνςθ: Βας. Πλγασ 198, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 1536, 2313-319686,  
  Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ: Διεφκυνςθ: 26θσ 

Οκτωβρίου 64 (2ο όροφο), Τθλ: 2313-330813 
 

 Τμιμα Δθμόςιασ Υγείασ: Διεφκυνςθ: 26θσ Οκτωβρίου 64 (2ο όροφο), Τθλ: 
2313-330860 

 
 

Ρροςωρινι Φιλοξενία: 
 

1) Ανοιχτά κζντρα θμεριςιασ υποδοχισ αςτζγων και Υπνωτιρια (για τουσ 
δθμότεσ)  

mailto:Webmaster@pireasnet.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.pireasnet.gr
http://www.onisimos.gr/
mailto:info@onisimos.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.onisimos.gr
https://thessalonikh.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.imth.gr/
http://www.imth.gr/
http://www.imth.gr/
http://www.imth.gr/
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Υποδοχι Αςτζγων (Διμοσ Ηωγράφου)  
Διεφκυνςθ: Χ. Μοφςκου 18, Α. Ιλίςια/Ηωγράφου, E-mail: info@depeka.gr 

 
Υποδοχι Αςτζγων (Διμοσ Ρειραιά)  
Διεφκυνςθ: Ακτι Ροςειδϊνοσ 2-4, Ρειραιά,Τθλ.:216-8003076,Fax: 210-
4944564, E-mail: unescop@otenet.gr 
 

2) «Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν / Εκκλθςία τθσ Ελλάδασ»: 
Ξενϊνεσ απόρων/αςτζγων.   
Ιςτοςελίδα: www.ecclesia.gr 

 
 Ξενϊνασ απόρων (Ανδρϊν) Ι. Ν. Αγίων Αςωμάτων Θθςείου, φιλοξενία 

για 2-3 θμζρεσ.  
Διεφκυνςθ: Γρανικοφ 24, 10435, Κεραμεικόσ, Τθλ.: 210-5224310(Δεν 
λειτουργεί προςωρινά λόγω ανακαίνιςθσ) 
- Λενίδου 56, 104 35, Κεραμεικόσ, Τθλ.: 210-3215551 
- Μαρακϊνοσ 21, Κεραμεικόσ, Τθλ.: 210-5240803 

 
 Ξενϊνασ αςτζγων, «Ανακοφφιςθ»  

Διεφκυνςθ: Ομθρίδου Σκυλίτςθ 19, Ρειραιάσ, Τθλ.: 210–4133187, 
210-4133940 

 
 Ξενϊνασ Ι. Ν. Αγίου Κωνςταντίνου Κολωνοφ  

Διεφκυνςθ: Ρζτρασ 122, 104 44, Κολωνόσ, Τθλ.: 210-
5132669 

 Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Ρευκακίων «ο Άγιοσ Ιωάννθσ Βατατηισ ο Ελειμων» (για 

ενορίτεσ), Διεφκυνςθ: Στρατθγοποφλου 2, Εξάρχεια, Τθλ. 2103612449 
3) Γιατροί του Κόςμου 
Διεφκυνςθ: Δεκελζων 50, 11854 (Κεντρικά Γραφεία), Κεραμεικόσ,Τθλ. 210-3417160/3 

 
4) Διμοσ Ακθναίων: Κζντρο Υποδοχισ Αςτζγων Διμου Ακθναίων «Κ.Υ.Α.Δ.Α»: Το 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. διακζτει δφο ξενϊνεσ ςτουσ οποίουσ παρζχεται βραχεία φιλοξενία (3-6 
μινεσ). Θ πλθκυςμιακι ομάδα που εξυπθρετείται καλφπτει άτομα θλικίασ 18-65 
ετϊν. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι δωρεάν και ίδιεσ για όλουσ.   
Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 35, Τθλ.: 210-5246516, Fax: 210-5235671, E-mail: 

kyada@otenet.gr, Ιςτοςελίδα:  www.kyada.gr 

 
 

5) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ραρζχει τθν δυνατότθτα προςωρινισ διαμονισ ςε ξενοδοχείο 
ςυμβεβλθμζνο με τθν ΕΡΑΝΟΔΟ. 
Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032 , Fax: 
210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, Ιςτοςελίδα: www.epanodos.org.gr   
Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 

 

6) Κοιτϊνεσ φιλοξενίασ «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ρροςφζρει υποςτιριξθ και προςωρινι φιλοξενία 

mailto:info@depeka.gr
mailto:unescop@otenet.gr
http://www.ecclesia.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.ecclesia.gr
http://www.kyada.gr/
mailto:kyada@otenet.gr
http://www.kyada.gr/
http://www.epanodos.org.gr/
mailto:epanodos@epanodos.org.gr
http://www.epanodos.org.gr/
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αποφυλακιςμζνων. 

Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032 , Fax: 

210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, Ιςτοςελίδα: www.epanodos.org.gr   

 
7) Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Καρζα: 
Διεφκυνςθ: Λ. Καρζα 116, 16233 Βφρωνασ, Τθλ.: 210-7646027, 213-2053100 
(Τθλεφωνικό Κζντρο), 213-2053104/105 (Κοινωνικι Υπθρεςία), Fax: 210-7645446, E-
mail: dkp_xenonaskarea@ekka.org.gr  Ιςτοςελίδα: http://www.ekka.org.gr 

 
8) Κοινωνικόσ Ξενϊνασ Ενθλίκων (Διμοσ Βουλιαγμζνθσ) 

Διεφκυνςθ: Λθτοφσ 20, Βουλιαγμζνθ, 16671, Τθλ.: 210-8962619,E-
mail: xenonasvouliagmenis@gmail.com 

 
9) «Ονιςιμοσ»: Ραρζχει φιλοξενία για λίγο καιρό μετά τθν αποφυλάκιςθ ςε 
ξενοδοχείο ςτθν Ακινα που πλθρϊνεται από το φιλανκρωπικό ςωματείο 
Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 60Α & Σεργίου Ρατριάρχου 8, 11471, Tθλ.: 210-3622017, 210-
3645305, Fax: 210-3630865, E-mail: info@onisimos.gr, Ιςτοςελίδα: www.onisimos.gr 

 
10) «Praksis»: Θ «ΣΤΕΓΘ» είναι πρόγραμμα υποδοχισ και ζνταξθσ αιτοφντων άςυλο/ 
προςφφγων μζςα από τθν αυτόνομθ αλλά εποπτευόμενθ ςτζγαςθ για ζνα 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (από 6 ζωσ 9 μινεσ). Ρρόκειται για 24 διαμερίςματα 
ςτο λεκανοπζδιο Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, 2-3 δωματίων ςτα οποία διαβιοφν 
νεοειςερχόμενοι αιτοφντεσ άςυλο ανά ομάδεσ των 5 ι 6 ατόμων. (Ρροτεραιότθτα 
ςυμμετοχισ ζχουν οι πιο ευάλωτοι πλθκυςμοί όπωσ μθτζρεσ, άνκρωποι χωρίσ 
οικογζνεια, οικογζνειεσ και κφματα βαςανιςτθρίων.)Διεφκυνςθ:   Στουρνάρθ   57,   
10432,   Ακινα,   Τθλ.:   210-5205200, 210-5244574/6,Fax: 210-5205201, Ιςτοςελίδα: 
www.praksis.gr 

 
 
11) Υπνωτιριο UNESCO 
Διεφκυνςθ: Ακτι Ροςειδϊνοσ 2-4 (1οσ Προφοσ), Ρειραιάσ 
Λειτουργεί κακθμερινά 09:00- 21:00. 
Τθλ.: 216-8003076/77, 6940861819, Fax: 2104944564, E-mail:unescop.domipirea@yahoo.gr, 
Ιςτοςελίδα: http://domipirea.unescopireas.gr/ 

 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ : 

 
 Υπνωτιριο Αςτζγων: 

Ρροςφζρεται προςωρινι νυχτερινι φιλοξενία αςτζγων, κάλυψθ εκτάκτων 
αναγκϊν κακϊσ και υποςτιριξθ από Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ και 
Ψυχολόγο. Μποροφν να φιλοξενθκοφν 65 άτομα που είναι άςτεγα για 
διάςτθμα ζωσ 6 μθνϊν. 
Διεφκυνςθ: Ανδρζου Γεωργίου 13, Τθλ.: 2310-528811,Ιςτοςελίδα: 
https://thessaloniki.gr/,Ωράριο λειτουργίασ: Κακθμερινά 19.00 - 9.00 

mailto:epanodos@epanodos.org.gr,%20����������:%20www.epanodos.org.gr%20�
http://www.ekka.org.gr/
mailto:dkp_xenonaskarea@ekka.org.gr
http://www.ekka.org.gr/
mailto:xenonasvouliagmenis@gmail.com
http://www.onisimos.gr/
mailto:info@onisimos.gr
http://www.onisimos.gr/
http://www.praksis.gr/
http://www.praksis.gr/
http://domipirea.unescopireas.gr/
mailto:unescop.domipirea@yahoo.gr
http://domipirea.unescopireas.gr/
http://thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/
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 «Ανοικτό Κζντρο Θμζρασ Αςτζγων»: 

Ρροςφζρει κακοδιγθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των βαςικϊν αναγκϊν των 
ατόμων που ηουν ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ ςτζγθσ (ατομικι φροντίδα & υγιεινι, 
διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ). 
Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 62, Τθλ.:2310-527938, Ιςτοςελίδα: 
https://thessaloniki.gr/, Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα-Παραςκευι 10.00 - 
14.00 και 16.00 - 20.00. 
 
 Εϋ ΚΑΡΘ: Ρροςφζρει προςωρινι θμεριςια διαμονι 8.00 - 21.00 ςε 

περιπτϊςεισ μεγάλου ψφχουσ 
Διεφκυνςθ: Γαμβζττα 56 & Φλζμινγκ 36, Τθλ.:2310-838601 
 

 Β' ΚΑΡΘ: Ρροςφζρει προςωρινι θμεριςια διαμονι 8.00 - 21.00 ςε 
περιπτϊςεισ μεγάλου ψφχουσ 
Διεφκυνςθ:Λαγκαδά 36 
 
 

 13ο Γυμνάςιο: Ρροςφζρει προςωρινι θμεριςια διαμονι 21.30 - 8.00 ςε 
περιπτϊςεισ μεγάλου ψφχουσ 
Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αμφνθσ 26 
 

2) Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ):Ραρζχει φιλοξενία ζωσ 3 μινεσ. 
 

 Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αντιςτάςεωσ και Θθςζωσ (Τζρμα Φοίνικα), Τθλ.: 2310-
471101 
Ωράριο λειτουργίασ:Δευτζρα-Ραραςκευι 7.30-15.00 

 Διεφκυνςθ: Καπάτου 4, περιοχι Αξιοφ, Τθλ.:2310-550906 
Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα & Τετάρτθ 7.30 - 20.00, Τρίτθ, Ρζμπτθ, 
Ραραςκευι 7.00 - 15.00 

 
3) Κοινωνικι Υπθρεςία του Διμου Θεςςαλονίκθσ: Ραρζχει φιλοξενία, 

ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ και ςίτιςθ ζωσ 3 μινεσ 
Διεφκυνςθ: Καραολι & Δθμθτρίου 16, Τθλ.:2310-555074, Ωράριο λειτουργίασ: 
Δευτζρα - Ραραςκευι 7.30 - 15.00 

 
 
4) Ξενϊνασ Αςτζγων: Ρροςφζρει φιλοξενία ζωσ 3 μινεσ για άπορουσ και άςτεγουσ. 

Επίςθσ διακζτει και ςίτιςθ τισ θμζρεσ ψφχουσ. 
Διεφκυνςθ: Μάρκου Μπότςαρθ 15-17, Ζυοςμοσ, Τθλ.: 2310-558505 
 

 
5) «Praksis»: Θ «ΣΤΕΓΘ» είναι πρόγραμμα υποδοχισ και ζνταξθσ αιτοφντων άςυλο/ 

προςφφγων μζςα από τθν αυτόνομθ αλλά εποπτευόμενθ ςτζγαςθ για ζνα 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (από 6 ζωσ 9 μινεσ). Ρρόκειται για 24 
διαμερίςματα ςτο λεκανοπζδιο Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, 2-3 δωματίων ςτα 
οποία διαβιοφν νεοειςερχόμενοι αιτοφντεσ άςυλο ανά ομάδεσ των 5 ι 6 
ατόμων. (Ρροτεραιότθτα ςυμμετοχισ ζχουν οι πιο ευάλωτοι πλθκυςμοί όπωσ 

http://thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/
http://www.praksis.gr/
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μθτζρεσ, άνκρωποι χωρίσ οικογζνεια, οικογζνειεσ και κφματα βαςανιςτθρίων.)  
Διεφκυνςθ: Αρκαδιουπόλεωσ  1&Αγ.  Δθμθτρίου    Τθλ.  2310-556145, 
Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 
 
 

6) Στζγθ Αςτζγων Διμου Κορδελιοφ-Ευόςμου: Φιλοξενία ζωσ 3 μινεσ (κατά 
περίπτωςθ και μετά από εκτίμθςθ των περιςτάςεων) για άπορουσ και άςτεγουσ. 
Διεφκυνςθ: Μ. Μπότςαρθ 15-17 (Δθμοτικι Κοινότθτα Ευόςμου), Τθλ.: 2310-
558505 

 
7) Στζγθ γυναικϊν (και μθτζρων) του Τάγματοσ τθσ Μθτζρασ Τερζηασ τθσ 

Καλκοφτασ: Ραρζχει φιλοξενία ςε μθτζρεσ και παιδιά, ςίτιςθ, ζνδυςθ και 
πλθροφόρθςθ 
Διεφκυνςθ: Γεωργίου Τςόντου 23, περιοχι ΦΙΞ, Τθλ.:2310-512755, Ωράριο 
λειτουργίασ :Κακθμερινά, Σαββατοκφριακα και Αργίεσ 7.00 - 14.00 και 16.00 - 
19.30 (Τετάρτθ μόνο για επείγουςεσ ανάγκεσ) 
 

8) Στζγθ Διμου Θεςςαλονίκθσ: 
Διεφκυνςθ: Φιλίππου & Σιατίςτθσ, Τθλ.:2310-241384 
 
 
 

Ρλθροφορίεσ για προγράμματα απαςχόλθςθσ και διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ: 
 

1) «ΟΑΕΔ»: 
 

 Κεντρικι Υπθρεςία: Εκν. Αντιςτάςεωσ 8, 17456, Άλιμοσ, Ταχ. 
Θυρίδα:77117/17510 Ρ.Φάλθρο. Τθλ. Κζντρο: 210-9989000, Fax 
Διοίκθςθσ: 210-9989500, Ιςτοςελίδα:  www.oaed.gr 

 
 Γραφείο Εργαςίασ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων Ακινασ του ΟΑΕΔ: 
Ρειραιϊσ 52, Ακινα, Τθλ. 210-3238752,E-mail: infoportal@oaed.gr 

 
 
 

ΚΕΝΤΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ ΣΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (Κ.Ρ.Α) 
 
  

ΚΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΑ Fax 

ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ Μεςογείων 452 210-6396831 210-6010788 

ΑΓ. ΑΝΑΓΥΩΝ Αμοργοφ 5 –Καματερό 210-2382454 210-2383760 

ΑΘΘΝΑΣ Ρειραιϊσ 52 210-5246231 210-5243983 

ΑΙΓΑΛΕΩ Ρλαποφτα 11 210-5984611 210-5319550 

ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ Ραλαιολόγου 9 210-8067255/244 210-8029138 

http://www.praksis.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
mailto:infoportal@oaed.gr
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ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΩΝ Ζςλιν 3 210-6445678/647 210-6445793 

ΑΧΑΝΩΝ Β. Ραγϊνα 22 
210-2444988, 210-
2444989 

210-2444988 

 

ΓΛΥΦΑΔΑ Βουλιαγμζνθσ 107 
210-9636618, 210- 
9636620 

210-9601787 

ΔΑΦΝΘ Αγ. Δθμθτρίου 19 210-9769827 
 
210-9711527 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Διμθτροσ 51 210-5542412 210-5562958 

ΙΛΙΟΝ Μενελάου 86 & Ακθνάσ 
210-2625448, 210-
2692431 

210-2692431 

ΚΑΙΣΑΙΑΝΘ Αγίου Φανουρίου & Β.  210-7012196 
 Λάςκου 32 210-7012831  

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματηαργιωτάκθ 57 
210-9568888, 210-
9510562 

210-9510562 

ΚΕΑΤΣΙΝΙ Κίου 5 & Μικράσ Αςίασ 210-4015308/9 
 
210-4015310 

ΚΘΦΙΣΙΑ Τατοϊου 125 & Γ. Λφρα 210-6205444 210-6205443 
 140   

ΛΑΥΙΟ Φλζμινγκ 24 22920-25366 
 
22920-26442 

ΜΑΚΟΡΟΥΛΟ Ραπαδθμθτρίου 26Α 22990-22833 
 
22990-49545 

ΜΕΓΑΑ 28θσ Οκτωβρίου & 22960-81975 22960-28004 
 Συλθβρίασ   

ΜΟΣΧΑΤΟ Αρτζμιδοσ 31 & 210-9400463 210-9410340 
 Θεςςαλονίκθσ   

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αλζκου Ραναγοφλθ 50 210-2751985, 210- 210-2799666 
  2717147  

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Καλλιρόθσ 31 210-9234200, 210- 210-9231750 
  9234277  

ΝΙΚΑΙΑ Καιςαρείασ 136 & 210-4919449, 210- 210-4926292 
 Κιλικίασ 4903080, 210-4912092  

ΡΑΛΛΘΝΘ Λεωφ. Μαρακϊνοσ 115 210-16669914 210-6033486 

ΡΑΤΘΣΙΩΝ Αγ. Λαφρασ 9 210-2018565 210-2010240 

ΡΕΙΑΙΑ Μαυρομιχάλθ & 
210-4124665, 210-
4124915 

210-4124970 

 Μεςολογγίου 4   

ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ Βας. Αλεξάνδρου 69 210-5740114  210-5739740 
    

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Κωνςταντινουπόλεωσ 210-8836208 210-8836221 
 192 & Ηαχιάσ 6   
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2) «Διμοσ Ακθναίων - Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ»: 
 

Διεφκυνςθ: Φαβιζρου 5 & Μάγερ, 10438, Τθλ : 210-5221047, 210-5221177, 
Fax: 210-5221140, E-mail: kekda@otenet.gr 
Ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ: 9.00-14.00 
 

 
3) «Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ»: Τομζασ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ:  

 
 Υπθρεςία Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ και Συμβουλευτικισ ατόμων και 

οικογενειϊν  
 

 Ρρόγραμμα εφρεςθσ εργαςίασ για αλλοδαπζσ γυναίκεσ  
 

 Ρρογράμματα παροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν για 

τθν προϊκθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ  

 
Διεφκυνςθ: 3θσ Σεπτεμβρίου 21, 10432, Τθλ.:  210-3613574   
 -Λυκαβθττοφ 1, 106 72, Τθλ.: 210-3633153, 210-3610683, Fax: 210-3629842, E-
mail: informatics@redcross.gr, swd@redcross.gr, Ιςτοςελίδα: www.redcross.gr 
 
 

4) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Στοχεφει α)ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτογνωςίασ ςου (ικανότθτεσ, 
δεξιότθτεσ, ταλζντα και αξίεσ), β)ςτθν εξοικείωςθ ςου με μεκόδουσ 
επαγγελματικισ δικτφωςθσ και εργαλεία αναηιτθςθσ εργαςίασ, γ)τθν 
πλθροφόρθςθ για ενεργά προγράμματα εκπαίδευςθσ, επιδότθςθσ εργαςίασ 
ι/και επιχειρθματικότθτασ και δ) ςτθν κακοδιγθςθ ςου για απόκτθςθ ΑΦΜ, 
ΑΜΚΑ και λοιπϊν εγγράφων που κα διευκολφνουν τθν νόμιμθ ζνταξθ ςου 
ςτθν εργαςία.  

Το ςχετικό link ςτο site είναι www.epanodos.org.gr/web/guest/eppros 

Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032 , Fax: 

210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr,Ιςτοςελίδα:www.epanodos.org.gr   

Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 
 

 
5) «Άρςισ»: Επιχειρεί ςτθν πράξθ να λειτουργιςει εργαςτιρια και παραγωγικζσ 

μονάδεσ με κοινωνικι αποςτολι τθν εκπαίδευςθ και κοινωνικι υποςτιριξθ 
νζων που αντιμετωπίηουν προβλιματα κοινωνικισ ζνταξθσ.  

 
Διεφκυνςθ: Μαυροματζων 43, 10434, Τθλ. & Fax: 210–8259880, E-mail: 
arsisathina@gmail.com, Ιςτοςελίδα:  www.arsis.gr 
*Σα ραντεβοφ κλείνονται κατόπιν επικοινωνίασ μζςω email ςτο 
arsisathina@gmail.com 

 
6) «Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων»: 
Διεφκυνςθ: Αινιάνοσ 3 & Ρατθςίων 69, 104 34, Ακινα, Τθλ.: 210-8202100,210-
8202174,Fax: 210-820186, Ιςτοςελίδα: www.kepea.gr 

 
 

mailto:kekda@otenet.gr
http://www.redcross.gr/
mailto:informatics@redcross.gr
mailto:swd@redcross.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.redcross.gr
http://www.epanodos.org.gr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.epanodos.org.gr%2Fweb%2Fguest%2Feppros&h=ATP_yofa4cV9hZG41DMor0RFquwPZ4yUhZ5Cprb3PukwT5OeqdDwu-l7Cnpac4Ni9KNvMOSg7pECblwKW6OAcUUt16nmEon148XEHm1rItidjRQ15Witpamb_00UlFOUZe_GiGXEyCI3N_R8ldKEvzjf1_0
mailto:epanodos@epanodos.org.gr
http://www.arsis.gr/
mailto:arsisathina@gmail.com
http://www.arsis.gr/
mailto:arsisathina@gmail.com
http://www.kepea.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.kepea.gr
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7) "Νζοι Ορίηοντεσ" Κοιν.Σ.Επ.: 
Δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτον τομζα δθμιουργίασ - ςυντιρθςθσ κιπων και 
εξωτερικϊν περιβαλλόντων χϊρων κακϊσ και ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. Μπορεί να λειτουργιςει ωσ 
βιοποριςτικι διζξοδοσ για τθν ευάλωτθ κοινωνικι ομάδα των αποφυλακιςμζνων 
και ζτςι να ςυμβάλει ςτθν ομαλι επανζνταξθ τουσ.  
Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30 Ρλατεία Βικτωρίασ Ακινα, Τθλ.: 210-8817158, 213- 
0442285, 6948590110, 6943685179,Fax: 210-8817158, Blog: 
https://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/ 

 

8) «Praksis»: 
Διεφκυνςθ: Ραιωνίου 5& Αχαρνϊν, Ρλ. Βικτωρίασ, Ακινα,104 40,Τθλ.: 210-
8213704,E-mail:info@praksis.gr, Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

 
 
9) Τράπεηα Χρόνου:  
Θ τράπεηα χρόνου είναι ζνα δίκτυο ανκρϊπων που ανταλλάςςουν υπθρεςίεσ με 
μονάδα ανταλλαγισ τθν ϊρα και όχι τα χριματα. Κερδίηεισ ϊρεσ προςφζροντασ 
χρόνο υπθρεςίασ ςε άλλουσ και τισ ξοδεφεισ παίρνοντασ υπθρεςίεσ από άλλουσ. Στο 
δίκτυό μασ κάκε ϊρα εργαςίασ είναι ιςότιμθ με μια ϊρα οποιαςδιποτε άλλθσ 
εργαςίασ. 
Μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν ομάδα διαχείριςθσ τθσ τράπεηασ χρόνου 
ςτζλνοντασ e-mail ςτο  info@time-exchange.gr  
Ιςτοςελίδα: www.time-exchange.gr/ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
 
1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ - Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ανζργων και Επιχειριςεων 

Διεφκυνςθ: Βαςιλζωσ Γεωργίου 1 (Δθμαρχιακό Μζγαρο), Τθλ.: 2313-317583, 
Fax: 2310-232520, Iςτοςελίδα: https://thessaloniki.gr/, 
Ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ: Δευτζρα-Ρζμπτθ: 10.00-13.00 
  

 
2) ΕΓΑΝΘ - Κζντρο ςτιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ των 

γυναικϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ: Ραρζχει ςυμβουλευτικι απαςχόλθςθ και 
ςυμβουλευτικι επιχειρθματικότθτα 
Διεφκυνςθ: Καραβαγγζλθ 1 & Δαβάκθ, Συκιζσ, 566 25, Τθλ.: 2310-621166, 
2310-630323, Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 20.00 και κάκε 
Δευτζρα ανοιχτι ενθμζρωςθ για το κοινό ςτισ 17.00 
 

3) Ο.Α.Ε.Δ. 
 

Γραφείο Εργαςίασ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων Θεςςαλονίκθσ του ΟΑΕΔ: 
Απευκφνεται ςε άνεργουσ θλικίασ 18 - 65 ετϊν που ανικουν ςε ευπακείσ 
κοινωνικά ομάδεσ (α.μ.ε.α., αποφυλακιςμζνοι, απεξαρτθμζνοι, 
παραβατικοί νεαροί και νεαρά άτομα ςε κοινωνικό κίνδυνο θλικίασ 16 - 24 
ετϊν) 
Διεφκυνςθ: Δωδεκαννιςου 10Α, Θεςςαλονίκθ, Τθλ. 2310-554418, 
Ιςτοςελίδα: http://www.oaed.gr/  

http://neoiorizontes.blogspot.gr/
https://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/
http://www.praksis.gr/
mailto:info@praksis.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.praksis.gr
http://www.time-exchange.gr/
mailto:info@time-exchange.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.time-exchange.gr\
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Τμιμα Απαςχόλθςθσ: 2310-507714, 2310-507716, E-mail: apasthe@oaed.gr 
Τμιμα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ: 2310-507709 

Ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ: Δευτζρα-Ραραςκευι: 7.30-13.30 
 

 
 ΚΡΑ 25θσ Μαρτίου: Διεφκυνςθ: Θερμαϊκοφ 43 Καλαμαριά, Τθλ.:2310-

441480, Fax:2310-448449 
 ΚΡΑ. Ιωνίασ: Διεφκυνςθ: Λ. Ιαςωνίδου 21 Τθλ.:2310-782374 

 
 
4) «Άρςισ»: Κοινωνικι Υποςτιριξθ Νζων 

Διεφκυνςθ: Ρτολεμαίων 35 & Συγγροφ, 546 30, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.&Fax:2310-
526150, 2310-552813,E-mail:infothes@arsis.gr,Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 

 
5) «Praksis»: 

Διεφκυνςθ:Αρκαδιουπόλεωσ1  & Αγ. Δθμθτρίου   Τθλ.  2310-   556145, 
Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

 
 
 

Ρλθροφορίεσ για Συμμετοχι ςε Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα: 

 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ: 
 
1) «Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ και Νζασ Γενιάσ»: 

Διεφκυνςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Μαροφςι Τ.Κ. 151 80,Τθλ: 213-1311619, Fax: 210 
3442365, E-mail: protocol@minedu.gov.gr,Ιςτοςελίδα: www.gsae.edu.gr 
 

2) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Λειτουργοφν εργαςτιρια: α)Κινθματογράφου, video και 
φωτογραφίασ, β)Μουςικισ, γ)Εκμάκθςθσ Θ/Υ, δ)Καταςκευισ 
χειροποίθτων κοςμθμάτων και ε)Θεάτρου 

Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032 , Fax: 

210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr,Ιςτοςελίδα:www.epanodos.org.gr   

Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 
 

3) Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)Διεφκυνςθ: 
Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ,111 43 Ακινα 
Fax: 2102284433, E-mail: www.gsae.edu.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.inedivim.gr  
 Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ: Τθλ: 213-1314684, Fax:213-1314506 
 Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων: Τθλ: 213-1314658, Fax: 213-1314551 
 Σχολζσ Γονζων: Τθλ:213-1314522 
 "Ομάδα Ζργου Εκπαίδευςθ των μεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 

τθν ελλθνικι ιςτορία και πολιτιςμό "Οδυςςζασ": Τθλ:213-1314625/ 
629 

 Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ από Απόςταςθ: Τθλ:213-1314641 
 
4)  Kζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) 
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Κ.Ε.Ε. Ακινασ: 
 Διεφκυνςθ: Στρατθγοφ Δάγκλθ 53-Κάτω Ρατιςια, Τθλ: 210-8540566, 

210-8541078, Fax: 210-8541078, E-mail: kee.ath@ideke.edu.gr 
 Διεφκυνςθ: Μαυρομιχάλθ 24 & Κουντουριϊτθ (1οσ όροφοσ), Αιγάλεω, Τθλζφωνο: 210-

5980060, Fax: 210-5980060, E-mail: kee-aigal@sch.gr 
 Διεφκυνςθ: Ιωάννου Μεταξά 1, Ραιανία, Τθλ.: 210-6664788,  Fax: 210-

6664788, E-mail: mail@keen-anatol.att.sch.gr 
 

 
5) «Ο.Α.Ε.Δ.»: 
 

 Κεντρικι Υπθρεςία:   
Διεφκυνςθ: Εκν. Αντιςτάςεωσ 8, 17456, Άλιμοσ, Τ.Θυρ.: 77117 /17510 
Ρ.Φάλθρο,   Τθλ.:210-9989000, Fax: 210-9989500, Ιςτοςελίδα: www.oaed.gr 

 Γραφείο Εργαςίασ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων Ακινασ:   
Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 52, 3οσ όροφοσ, Ακινα, Τθλ. 210-5288447, 210-
5288455, 210-5288461(για ραντεβοφ) 

 Ρρότυπο Κζντρο Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και Απαςχόλθςθσ 
Νζων Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 52, Ακινα 

 

6) «ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ»: Διοργανϊνει εκπαιδευτικά ςεμινάρια με κζμα τθ Θεραπεία 

μζςω τθσ Τζχνθσ και όχι μόνο για επαγγελματίεσ του χϊρου και μθ. 

Τθλ.: 211-7801256, E-mail:info@amaka.gr  Ιςτοςελίδα:http://www.amaka.gr/ 
 

 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
 
1) «Ο.Α.Ε.Δ.»  

 
Γραφείο Εργαςίασ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων Θεςςαλονίκθσ του ΟΑΕΔ: 
Διεφκυνςθ: Δωδεκαννιςου 10Α, Θεςςαλονίκθ, Τθλ. 2310 554418 

 
 

Ραροχζσ Νοςοκομειακισ Ρερίκαλψθσ (ιατρικζσ εξετάςεισ ι πρϊτεσ 

βοικειεσ): 

 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑ: 
 
Γραμμι Υγείασ 1515 Διμου Ακθναίων 
 
 

1) Γιατροί του Κόςμου 
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Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα 105 53, Τθλ. 210-3213150, 210-3213850, Email. 
info@mdmgreece.gr, Ιςτοςελίδα: www.mdmgreece.gr 

 
2) «Δθμοτικά ιατρεία Διμου Ακθναίων»: 

Γραμματεία Τμιματοσ Δθμοτικϊν Ιατρείων και Δθμόςιασ Υγείασ: 210- 
3626396, Ιςτοςελίδα:www.cityofathens.gr/ygeia-proliptiki-iatriki/dimotika-
iatreia 

 Καλφοποφλειο Δθμοτικό Ιατρείο: Σόλωνοσ 78, Τθλ.:210-3626587 
 Κολωνόσ: Ρροποντίδοσ & Αγίασ Σοφίασ 110, Τθλ.: 210-5121921 
 Κυψζλθ: Χανίων 4β, Τθλ.: 210-8836200 
 Νζοσ Κόςμοσ: Φανοςκζνουσ & Φρειδερίκου Σμίκ, Τθλ.:210-9239865  
 Ρατιςια: Σαρανταπόρου 4,Τθλ.: 210-2015511 
 Ρετράλωνα: Θεςςαλονίκθσ 48 & Θρακλειδϊν, Τθλ.: 210-3427515 

 
3) Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου Ακθναίων 
Διεφκυνςθ: Ρλατεία Βαρβακείου Αγοράσ (οδόσ Ακθνάσ)  
Ϊρεσ λειτουργίασ: κάκε Δευτζρα, Τετάρτθ και Ραραςκευι 09.00 - 16.00  

 
4) Κοινωνικό Φαρμακείο Ρατθςίων 

Διεφκυνςθ: Ταχγζτου 60 (είςοδοσ Ρολιτιςτικοφ Κζντρου Γκράβασ), Τθλ.: 210-
2012013, Ϊρεσ λειτουργίασ: κάκε Δευτζρα και Τετάρτθ 16.00 – 19.00 και Ρζμπτθ 
10.00 -12.00  
 
 

5) Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλλθλεγγφθσ Ακινασ 
Διεφκυνςθ: Κλειςκζνουσ και Ικτίνου 2, 3οσ όροφοσ, Ακινα 105 52, Τθλ: 210-
3802037 (για ραντεβοφ), Ανοιχτό κακθμερινά και ϊρεσ 11.00-18.00, 
Email:kifagr@gmail.com 

 
6) Μθτροπολιτικό Φαρμακείο-Ιατρείο 

Διεφκυνςθ: Ελλθςπόντου 12 (απζναντι από το υποκθκοφυλακείο), Βφρωνασ   
Τθλ.: 2107628209 και 6977747431. Ανοικτό κάκε μζρα 10.30-12.30  
 

7) Ρολυϊατρείο «Praksis»:  
Διεφκυνςθ: Ραιωνίου 5&Αχαρνϊν, Ρλ. Βικτωρίασ, 10440, Τθλ.: 210-
8213704, Fax: 210- 8213713, E-mail: polyc-ath@msf.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.praksis.gr 
 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
1) Γιατροί του Κόςμου: 

Διεφκυνςθ: Κωνοσ Δραγοφμθ 65, Τθλ.:2310-566641, E-mail: 
thessaloniki@mdmgreece.gr , Ιςτοςελίδα: http://mdmgreece.gr/ 
 

2) Δθμοτικό Ρολυϊατρείο: Εξυπθρετοφνται όλοι οι δθμότεσ αςφαλιςμζνοι και 
αναςφάλιςτοι.  
Διεφκυνςθ: Ελευκερίασ 77, Αμπελόκθποι, Θεςςαλονίκθ, 56123, Τθλ.:2310-
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721721, 2310-726887, Ιςτοςελίδα: http://pre-e-health.gr/ 
Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα-Ραραςκευι 8.00-15.30 
 

3) Κζντρο Εμβολιαςμοφ: Το Κζντρο Εμβολιαςμοφ εξυπθρετεί με παιδίατρο, 
καρδιολόγο και πακολόγο τουσ αναςφάλιςτουσ κατοίκουσ του διμου 
Θεςςαλονίκθσ (παιδιά και ενιλικεσ) 
Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 53-55 (ςτο κτίριο των Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ), 3οσ όροφοσ, Τθλ.:2310-509053, Ωράριο λειτουργίασ: κακθμερινά 
9.00-14.00 (μόνο με ραντεβοφ) 
 

4) Κζντρο Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ: 
Διεφκυνςθ: Ολφμπου 29, Τθλ.:2310-538777 (TestΡΑΡ), 2310-539054 
(ΜΑΝΤΟΥΧ), Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα, Τρίτθ, Ραραςκευι8.00-13.00 
 

5) Κοινωνικό Ιατρείο Αλλθλεγγφθσ 
Διεφκυνςθ: Αιςϊπου 24 (Βαρδάρθσ),Τθλ.:2310-520386, 
Email: koinwniko.iatreio@gmail.com,Ιςτοςελίδα:www.kiathess.gr 
Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα – Ραραςκευι, 10.00-14.00 και 18.00-21.00 
 

6) Ρολυϊατρείο «Praksis» 
Διεφκυνςθ: Αρκαδιουπόλεωσ 1 & Αγ. Δθμθτρίου, 54632, Tθλ: 2310-556145, 
Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

Νοςοκομειακι περίκαλψθ: 
 
 
ΑΘΘΝΑ – ΡΕΙΑΙΑΣ: 

 
1) "Άγιοσ Ραντελειμων" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Νίκαιασ Ρειραιά   

Διεφκυνςθ: Μαντοφβαλου 3, Νίκαια Ρειραιά, Τθλ:213-2077000, Fax:210-
4918702, Ε-mail: info@nikaia-hosp.gr 

 
2) "Άγιοσ Σάββασ" - Ρεριφερειακό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Λεωφ. Αλεξάνδρασ 171, Ακινα, Τθλ: 210-6409000, Fax: 210-
6420146, Email:info@agsavvas-hosp.gr,  Ιςτοςελίδα: www.agsavvas-hosp.gr 

 
3) "Αιγινιτειο Νοςοκομείο", Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν   

Διεφκυνςθ:Βας. Σοφίασ 72-74, 11528, Ακινα, Τθλ:210-7289250, 210-7289400, 
210-7289500, Fax: 210-7242020, Ε-mail: csoldatos@med.uoa.gr 

 
4) "Αλεξάνδρα" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν  

Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 80 & Κ. Λοφρου (ζναντι Μεγάρου Μουςικισ), 11528, 
Ακινα, Τθλ:213-2162000, 210-3381100, Fax: 213-2162898 

 
5) "Αμαλία Φλζμιγκ" - Νομαρχιακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ:25θσ Μαρτίου 14, 151 26 Μελίςςια, Τθλ.:210-6131841 

 
6) "Αμαλία Φλζμιγκ" - Ρτζρυγα "Ηωοδόχοσ Ρθγι"  

Διεφκυνςθ: Δθμοκρατίασ 4-6, Μελίςςια, Τθλ.:210-8041091 
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7) "Ανδρζασ Συγγρόσ" - Νοςοκομείο  
Διεφκυνςθ: Ι. Δραγοφμθ 5, 161 21 Ακινα, Τθλ:210-7265100, Fax:210-7235546, 
Ε-mail: protokollo@syggros.gr,Ιςτοςελίδα:www.syggros-hosp.gr 

 
8) "Αρεταίειο Νοςοκομείο", Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 76, 115 28 Ακινα Τθλ:210-7286000, 210-7238518, 
Ιςτοςελίδα: www.aretaieio.uoa.gr 
 

9) "Αςκλθπιείο Βοφλασ" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Βας. Ραφλου 1, 166 73, Βοφλα, Τθλ.: 213-2163000,Fax: 213-

2163027,Ιςτοςελίδα: www.asklepieio.gr 

 

10)   Γενικό Νοςοκομείο Δυτικισ Αττικισ 

Διεφκυνςθ: Δωδεκανιςου 1, Αγ. Βαρβάρα, Τθλ.: 210-5613566, 210-5613572, 213-
2072900/901 
 

11)   "Γ. Γεννθματάσ" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Λεωφ. Μεςογείων 154, 115 27, Ακινα, Τθλ.: 213-2032000,Εξωτερικά 
Ιατρεία: 210-7706301, Απογευματινά Ιατρεία: 210-7786750,   
Ε-mail: info@gna-gennimatas.gr,Ιςτοςελίδα: http://www.gna-gennimatas.gr 
 
 

12)   "Δρομοκαϊτειο" Θεραπευτιριο 

Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 343, Χαιδάρι, Τθλ.:213-2046000, 213-2046159, 213-

2046240 
 
 

13)  "Ευαγγελιςμόσ" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Υψθλάντου 45-47, 106 76 Κολωνάκι, Τθλ.: 210-2041000 
 
 

14)  "Θριάςιο" Γενικό Νοςοκομείο Ελευςίνασ 

Διεφκυνςθ: Λεωφ. Γ. Γεννθματά, Μαγοφλα, Τθλ.: 213-2028000, 210-5534737 
 
  

15) "Ιπποκράτειο" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 114, 11527, Ακινα, Τθλ: 213-2088000, Email: 
webmail.hippokratio.gr 

 
16)  "ΚΑΤ" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ 

 
Διεφκυνςθ: Νίκθσ 2, 145 61 Κθφιςιά, Τθλ: 213-2086000, Γραμματεία 
Νοςοκομείου: 213-2086203, 213-2086213, Ιςτοςελίδα: www.kat-hosp.gr 
 
 

17)  "Λαϊκό" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Αγ. Θωμά 17, 115 27, Τθλ.: 213-2060800 

 

http://www.syggros-hosp.gr/
mailto:protokollo@syggros.gr
http://www.syggros-hosp.gr/
http://www.aretaieio.uoa.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.aretaieio.uoa.gr
http://www.aklepieio.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.asklepieio.gr
file:///C:\Users\PC\Downloads\http\www.gna-gennimatas.gr
mailto:info@gna-gennimatas.gr
http://www.gna-gennimatas.gr/
mailto:webmail.hippokratio.gr
http://www.kat-hosp.gr/
http://www.kat-hosp.gr/


107 
 

18)  "Μεταξά" - Ρεριφερειακό Γενικό Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Ρειραιά  

Διεφκυνςθ: Μπόταςθ 51, 18537, Ρειραιάσ, Τθλ: 213-2079100 

 
 

19)  Ναυτικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Δεινοκράτουσ 70, 115 21, Τθλ: 210-7261000 

 

20)  Νοςθλευτικό Κδρυμα Μετοχικοφ Ταμείου Στρατοφ (ΝΙΜΤΣ) 

Διεφκυνςθ: Μονισ Ρετράκθ 10, 11521, Τθλ.: 210–7288001 

 

21) Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου 26α& Σίνα, 10672, Τθλ.:213-2052701, Fax.: 213-2052720, E–
mail: Gramm@ophthalmiatreio.gr, Ιςτοςελίδα: www.ophthalmiatreio.gr 
 
 
 
22) "Σιςμανόγλειο" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ  

Διεφκυνςθ: Σιςμανόγλειου 1, Μαροφςι, 15126 , Τθλ.:213-2058000/001 

 
 
23) "Σωτθρία" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Νοςθμάτων Θϊρακοσ Ακθνϊν 
 
Διεφκυνςθ: Μεςογείων 152, 11527, Ακινα, Γραμματεία Εξωτερικϊν Ιατρείων: 210-
7763620/21, Αυτόματο τθλεφωνικό κλείςιμο ραντεβοφ – ΙΑΣΙΣ:1535, Ιςτοςελίδα: 
www.sotiria.gr 
 
 
24) "Τηάνειο" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ρειραιά  

Διεφκυνςθ: Ηαννι & Αφεντοφλθ, 18536, Ρειραιάσ, Τθλ.:213-3208000 

 

25) Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ (Δαφνί) 

Διεφκυνςθ: Λ. Ακθνϊν 374, 124 62, Χαϊδάρι Τθλ.:213-2054000,Τθλεφωνικό Κζντρο: 
213-2054999, Γραμματεία Νοςοκομείου: 213-2054130,Ιςτοςελίδα: www.psyhat.gr 
 
26) 251 Γενικό Νοςοκομείο Αεροπορίασ  

Διεφκυνςθ: Λ. Κανελλοποφλου Ραναγιϊτθ 3, Γουδί, 11525, Τθλ:210-7798511/20, 
210-7463399 
 
 
27) 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοςοκομείο Ακθνϊν  

Διεφκυνςθ: Μεςογείων 138 & Κατεχάκθ, 115 25 Ακινα, Τθλ.:210–7494000 

 

http://www.ophthalmiatreio.gr/
mailto:Gramm@ophthalmiatreio.gr
http://www.ophthalmiatreio.gr/
http://www.sotiria.gr/
http://www.sotiria.gr/
http://www.psyhat.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.psyhat.gr
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28) 414 Στρατιωτικό Νοςοκομείο Θϊρακοσ Ρεντζλθσ  

Διεφκυνςθ: Ταξιάρχου Βζλιου 6, Ραλαιά Ρεντζλθ 15236,Τθλ.: 210-8106500, Fax: 
210-8042135 
 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 

1) "Άγιοσ Δθμιτριοσ" - Νομαρχιακό Γενικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Ε. Ηωγράφου 2, 54634, Τθλ. Κζντρο: 2313-322100,Για ραντεβοφ ςτα 
απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία:2310-211796, Fax:2310-201222 , 2313-
322354,Ιςτοςελίδα: www.oagiosdimitrios.gr 
 

2) "Άγιοσ Ραφλοσ" - Νομαρχιακό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 161,  Καλαμαριά, 55134,Τθλ. Κζντρο: 2313-304400, 
Για ραντεβοφ ςτα Τακτικά Ρρωινά- Απογευματινά Ιατρεία τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
από 9:00-17.00: 1535,Fax :2310-451727, E-mail: info@agpavlos.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.agpavlos.gr 

 
3) "ΑΧΕΡΑ" - Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Σ. Κυριακίδθ 1, Τ.Κ.: 54636, Τθλ: 2313-303110-1, 2313-303111, 
Γραμματεία (Ρρωινά αντεβοφ):2313-3033313/14, Κοινωνικι Υπθρεςία: 2310-
993328,Fax: 2313-303096, Ιςτοςελίδα: www.ahepahosp.gr 

 
4) ΓΝΘ "Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ"  

Διεφκυνςθ: Εκν. Αμφνθσ 41, Τθλ. Κζντρο: 2313-308168, 2310-211221, Fax:2310-
210401, E-mail: info@gennimatas-thess.gr,  Ιςτοςελίδα: www.gennimatas-thess.gr  

 
5) "Γεϊργιοσ Ραπανικολάου" - Κεντρικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Εξοχι, 570 10, Τθλ. Κζντρο:2313-307000, Για αντεβοφ: 1535 
E-mail:info.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr 
Ιςτοςελίδα: www.gpapanikolaou.gr 
 

6) Θεαγζνειο Αντικαρκινικό Νοςοκομείο: 

Διεφκυνςθ: Συμεωνίδθ Αλεξ. 2, Τθλ. Κζντρο:2310-898111, Κοινωνικι 
Υπθρεςία:2310-898223, 2310-898228, E-mail: theagenio@otenet.gr, Ιςτοςελίδα: 
http://www.theagenio.gov.gr 
 
 
7) Ιπποκράτειο - Γενικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ:Κωνςταντινουπόλεωσ49, 546 42,Τθλεφωνικό Κζντρο: 2313-312000,Για 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.agpavlos.gr/
tel:2313304400
mailto:info@agpavlos.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.agpavlos.gr
http://www.ahepahosp.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.ahepahosp.gr
http://www.gennimatas-thess.gr/
mailto:info@gennimatas-thess.gr
http://����������:%20www.gennimatas-thess.gr�
http://www.gpapanikolaou.gr/
mailto:info.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
http://www.gpapanikolaou.gr/
http://www.theagenio.gov.gr/
mailto:info@theageneio.gov.gr
http://www.theagenio.gov.gr/
http://www.ippokratio.gr/
tel:+302313312000
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αντεβοφ:1535,Για απογευματινά Ιατρεία (αμειβόμενα):2313-312643, 2313-
312644,Κοινωνικι Υπθρεςία:2313-312305, 2313-312309, Φαρμακείο:2313-
312206,Fax: 2310-818254, E-mail: info@ippokratio.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.ippokratio.gr 
 
 
8) Λοιμωδϊν: 

Διεφκυνςθ: Γρ. Λαμπράκθ 13, 546 38, Τθλ. Κζντρο:2310-202441, 2310-202148, Για 
αντεβοφ: 1535 
 

9) Νοςοκομείο Αφροδιςιϊν και Δερματικϊν Νόςων 

Διεφκυνςθ: Δελφϊν 124, 54643 Τθλ: 2313-308.800, 2310-811913 Για ραντεβοφ ςτα 
πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία: 2313-308860/867/880, Fax:2310-850762, E-
mail:nadnei@ippokratio.gr, Ιςτοςελίδα: www.nadn.gr 
 
 
10) Νοςοκομείο ΙΚΑ "Ραναγιά" 

Διεφκυνςθ: Ν. Ρλαςτιρα 22, Τθλ.: 2310-479600 

 

11) Ραπαγεωργίου Γενικό Νοςοκομείο: 

Διεφκυνςθ: Ρεριφερειακι οδόσ (Διμοσ Ραφλου Μελά), Ν. 
Ευκαρπία,Θεςςαλονίκθ,56403, Τθλ. Κζντρο: 2313-323000, Για Ρρωινά 
αντεβοφ:2313-323229, Για Απογευματινά αντεβοφ:2313-323333, Κοινωνικι 
Υπθρεςία:2313-323137, 2313-323972, Ιςτοςελίδα για υπθρεςία ραντεβοφ-
αιτιςεων:http://www.gnpap.gr/Ιςτοςελίδα:http://www.gnpap.gr/ 
 

12) Ψυχιατρικό Νοςοκομείο 

Διεφκυνςθ: Κων/πόλεωσ 36,Σταυροφπολθ, Τθλ. Κζντρο: 2310-324310, Για ραντεβοφ 
ςτα Εξωτερικά Ιατρεία 2313-324320,Ιςτοςελίδα:www.psychothes.gr 

 
 
13) 424 Στρατιωτικό Νοςοκομείο Εκπαιδεφςεωσ 
Διεφκυνςθ: Δυτικι Ρεριφερειακι οδόσ Ν.Ευκαρπία,Θεςςαλονίκθ,Τ.Κ.56429,  Τθλ: 2310-
381000, E-mail:424gsne@gmail.com, Ιςτοςελίδα: www.army.gr 
 
Αν είςαι αναςφάλιςτοσ/θ και κζλεισ να βγάλεισ βιβλιάριο υγείασ ι ζχεισ κάποια 
αναπθρία και χρειάηεςαι ςχετικά πιςτοποιθτικά μπορείσ να απευκυνκείσ: 
 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ: 
 
Ρεριφζρεια Αττικισ- Διευκφνςεισ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ: 

 

mailto:%20:%20info@ippokratio.gr,
file:///C:\Users\User\Downloads\www.ippokratio.gr
http://www.nadn.gr/
mailto:nadnei@ippokratio.gr
mailto:nadn@otenet.gr
mailto:nadn@otenet.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.nadn.gr
http://www.gnpap.gr/
http://www.gnpap.gr/
http://www.gnpap.gr/
http://www.psyclothes.gr/
file:///C:\Users\User\Downloads\www.psychothes.gr
http://www.army.gr/
tel:+302310381000
tel:+302310381000
mailto:424gsne@gmail.com
http://www.army.gr/structure/eg/dieuthinseis/DYG/424_Web/424/index.html
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 Κεντρικόσ Τομζασ: Διμοι: Ακθναίων, Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ, Γαλατςίου, 
Καιςαριανισ, Ηωγράφου, Βφρωνοσ, Θλιοφπολθσ, Δάφνθσ-Υμθττοφ Διεφκυνςθ: Λ. 
Αλεξάνδρασ 196,11521, Τθλ.:213-1600382, 213-1600385 
 

 Νότιοσ Τομζασ: Διμοι: Γλυφάδασ, Ελλθνικοφ – Αργυροφπολθσ, Αλίμου, Νζασ 
Σμφρνθσ, Μοςχάτου – Ταφρου, Καλλικζασ, Ραλαιοφ Φαλιρου, Αγίου Δθμθτρίου, 
Διεφκυνςθ: Ε. Βενιηζλου 273 & Σόλωνοσ 133, Καλλικζα, Τθλ.:213-2101726, 213-
2101732  
 

 Βόρειοσ Τομζασ: Διμοι: Ρεντζλθσ, Κθφιςιάσ, Μεταμορφϊςεωσ, Ρεφκθσ-
Λυκόβρυςθσ, Αμαρουςίου, Ψυχικοφ-Φιλοκζθσ, Χολαργοφ-Ραπάγου, Θρακλείου, 
Νζασ Ιωνίασ, Βριλθςςίων, Αγίασ Ραραςκευισ, Χαλανδρίου. Διεφκυνςθ: 
Μεςογείων 448,Αγ.Ραραςκευι 153 43, Τθλ.: 213-2100604, 213-2100624 
 

 Δυτικόσ Τομζασ: Διμοι: Αιγάλεω, Ρεριςτερίου, Ρετροφπολθσ, Χαϊδαρίου, Αγίασ 
Βαρβάρασ, Ιλίου, Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ, Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 294, 
Αιγάλεω, Τθλ.: 213-2100951, 213-2100938 
 

 Ανατολικι Αττικι: Διμοι: Ωρωποφ, Μαρακϊνοσ, αφινασ-Ρικερμίου, Διονφςου, 
Αχαρνϊν, Ραλλινθσ, Ραιανίασ, Σπάτων-Αρτζμιδοσ, Λαυρεωτικισ, Σαρωνικοφ, 
Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ, Κρωπίασ, Μαρκόπουλου-Μεςογαίασ, Διεφκυνςθ: 
17o χλμ Λ. Μαρακϊνοσ, Τθλ.: 213-2005249, 213-2005250, 213-2005156 
  

 Δυτικι Αττικι: Διμοι: Ελευςίνασ, Μάνδρασ-Ειδυλλίασ, Μεγαρζων, Φυλισ, 
Αςπρόπυργου., Διεφκυνςθ: Εκν. Αντιςτάςεωσ 80, Ελευςίνα, Τθλ.: 213-1601341, 
213-1601342 
 

 Ρειραιάσ: Διμοι: Ρειραιϊσ, Κορυδαλλοφ, Νίκαιασ-Αγίου Ιωάννθ, ζντθ, 
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, Ρεράματοσ, Διεφκυνςθ: Θρ. Ρολυτεχνείου 19, 
Ρειραιάσ, Τθλ.: 213-1601846 
 

 Νιςοι: Αίγινασ, Τροιηινίασ, Κυκιρων, Αγκιςτρίου, Σαλαμίνασ, Σπετςϊν, Φδρασ, 
Ρόρου, Διεφκυνςθ: Θρϊων Ρολυτεχνείου 19, Ρειραιάσ Τθλ.: 213-1601862, 213-
1601801 

 

 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
1) Ρεριφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ 

Διεφκυνςθ: Βας. Ολγασ 198, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 1536, 2313-319686/693, 
Νομαρχιακι Επιτροπι Υγείασ– Ρρόνοιασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ:2310-
539717 

 
Για ειδικά προβλιματα υγείασ (AIDS, Θπατίτιδα, κ.ά.): 
 
ΑΘΘΝΑ 
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1) «Κζντρο για το AIDS»:   
Ρροςφζρεται ςτζγθ, τροφι, ψυχολογικι και νομικι υποςτιριξθ. Διεφκυνςθ: 
Βαςιλικισ 7, Καμίνια Ρειραιά, 18540, Τθλ.: 210-4111401 

 
2) «Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων»: Από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, 

9.00–21.00, δωρεάν ατομικι ςυμβουλευτικι. Τθλ.: 210– 5212000, 210-
8899000. Ανοικτι Γραμμι AIDS: 210-7222222,   
Συμβουλευτικόσ  Στακμόσ AIDS: 210-7239945, Ιςτοςελίδα: www.keel.org.gr 
 

 
Συνεργαηόμενα με το ΚΕΕΛ Επιςτθμονικά Κζντρα Ελζγχου και Αναφοράσ AIDS: 
 
3) Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ AIDS Νοτίου Ελλάδοσ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ 

Υγείασ:   
Διεφκυνςθ: Λ. Αλεξάνδρασ 196, 115 27, Τθλ.: 213-2010388,Fax: 210-647473 

 
 
4) Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ Σεξουαλικϊσ Μεταδιδόμενων Νοςθμάτων  

& AIDS:  
Νος/μείο Αφροδιςίων & Δερματικϊν Νοςθμάτων "Α.ΣΥΓΓΟΣ"  
Διεφκυνςθ: Ι. Δραγοφμθ 5, 116 21, Ιλίςςια, Τθλ.: 210-7265100, Fax: 210-
7235546, Email: protokollo@syggros.gr 

 
5) Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ ετροϊων (Ε.Κ.Α..):   

Εργαςτιριο Υγιεινισ & Επιδθμιολογίασ - Ιατρικι Σχολι Ραν/μίου Ακθνϊν   
Διεφκυνςθ: Μ. Αςίασ 75, 11527, Γουδί, Τθλ. 210-7462074, Fax: 210-7462080 
 

6) Κζντρο Αναφοράσ Κυτταρικισ Ανοςίασ Ρεριπτϊςεων AIDS Ρ.Γ.Ν.Α. "Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ":  

Διεφκυνςθ: Υψθλάντου 45-47, 106 76, Ακινα, Τθλ.: 213-2041242, Fax: 210 
7211022  

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
1) Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ AIDS Βορείου Ελλάδοσ, Α’ Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ – 

Ιατρικι Σχολι – Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεσ/νίκθσ  
Τθλ: 2310-999081,2130-999177, Fax: 2310-999149 

 
 
2) Σφνκεςθ - Ενθμζρωςθ, Ευαιςκθτοποίθςθ, Ζρευνα για το HIV/AIDS. Μθ 

κερδοςκοπικό ςωματείο  
E-mail: info@hiv.gr, Ιςτοςελίδα: www.hiv.gr 
 

3) Τθλεφωνικι Γραμμι AIDS Θεςςαλονίκθσ 
Τθλ.: 2310-229139 , Fax: 2313-320623 

 
 
 
Για κζματα ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (Α.μ.Ε.Α.): 

http://www.keel.org.gr/
http://www.keel.org.gr/
mailto:protokollo@syggros.gr
http://www.hiv.gr/
http://www.hiv.gr/
mailto:info@hiv.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.hiv.gr
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ΑΘΘΝΑ: 
 
1) «Αρωγι»: Κζντρο Διθμζρευςθσ για άπορα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. 

Διεφκυνςθ: Ρλαταιϊν 23Α & Μποςκίηασ, 13671, Αχαρναί, Τθλ./Fax: 210-
2404443/4, E-mail:kdap.arogi@gmail.com  

 Κεντρικά γραφεία ςωματείου, Διεφκυνςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 3, 145 72 
Δροςιά, Τθλ.: 210-8131487, Fax: 210-8131492, E-mail: arogi@hol.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.arogi.eu 

 
2) «Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων Με Αναπθρία»:  

Διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου 236, 163 41 Θλιοφπολθ, Τθλ.: 210-9949837, 
Fax: 210-5238967, E-mail: esaea@otenet.gr, Ιςτοςελίδα:  www.esaea.gr 
 

3) «Ομοςπονδία Κωφϊν Ελλάδασ (ΟΜΚΕ)»:  
Διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου 236, 163 41 Θλιοφπολθ, Τθλ.: 210–5233950, 
6942019348, Fax: 210-5233968, E-mail: info@omke.gr, Ιςτοςελίδα:  
www.omke.gr 

4) «Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Ραραπλθγικϊν»:  
Διεφκυνςθ: Πκωνοσ Στακάτου 37–39, 111 45, Τθλ.: 210-8312740, Fax: 210-
8310344, E-mail: parapleg@otenet.gr,Ιςτοςελίδα: www.paspa.gr. Ανοιχτά 
κακθμερινά 9.00-17.00. 

 
5) «Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Τυφλϊν»:   

Διεφκυνςθ: Βερανηζρου 31, 104 32 Ακινα, Τθλ.: 210-5228365, 210-

5245455,Fax: 210-5228365, E-mail: info-pst@pst.gr 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
1) Α. Σ. Τυφλϊν «ΘΦΑΙΣΤΟΣ» 

Διεφκυνςθ: Βασ. Πλγασ 32 Σχολι Τυφλϊν Θεςςαλονίκθσ,54641,Τθλ./Fax:231-

0860622,Ε-mail: astifaistos@yahoo.com 
 

2) Ειδικό Ψυχαγωγικό Κζντρο ΑμεΑ Θεςςαλονίκθσ  

Διεφκυνςθ: Γρ. Ξενόπουλου 8 (Ράροδοσ Τραπεηοφντοσ),Τθλ.: 2310-819515 
 

3) Ρεριφερειακι Ομοςπονδία ΑΜΕΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Διεφκυνςθ: Βας. Πλγασ 114, 54 643, Τθλ. 2310-842742, Fax. 2310-862323, 

Email: esaea@otenet.gr 
 

4) Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Ραραπλθγικϊν Ρολιτϊν: Ραράρτθμα Μακεδονίασ - 
Θράκθσ  

Διεφκυνςθ: Σιγάλα 9 & Ραπαδάκθ 41, 54248 Θεςςαλονίκθ, Τθλ./Fax: 2310-

310210, 2310-307111, E-mail:info@thesspaspa.gr 

http://www.arogi.eu/
mailto:kdap.arogi@gmail.com
mailto:arogi@hol.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.arogi.eu
http://www.esaea.gr/
mailto:esaea@otenet.gr
http://www.esaea.gr/
http://www.omke.gr/
mailto:info@omke.gr
http://www.omke.gr/
http://www.omke.gr/
http://www.omke.gr/
http://www.paspa.gr/
mailto:parapleg@otenet.gr
http://www.paspa.gr/
mailto:info-pst@pst.gr
mailto:astifaistos@yahoo.com
mailto:esaea@otenet.gr
mailto:info@thesspaspa.gr
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5) Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Βαρθκόων Ραιδιϊν Ν.Θεςςαλονίκθσ  

Διεφκυνςθ: Αντιςκζνουσ 13, 54250 Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310-326644 

 

6) Σφλλογοσ Ρανελλινιοσ Τυφλϊν  

Διεφκυνςθ: Λ. Βαςιλίςςθσ Πλγασ 114& Ρζτρου Συνδίκα, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 
2310-250111, Fax: 2310-250677, Email:pst8pekm@otenet.gr 

 
Αν ςυναντιςεισ δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία ι ςε ςυναλλαγζσ ςου με δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ υγείασ μπορείσ να απευκυνκείσ: 

 
1) «Συνιγοροσ για τθν Υγεία και τθν Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ»: Γραμματεία 
Κφκλου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 
 

Διεφκυνςθ: Χαλκοκονδφλθ 17, 104 32 Ακινα, Τθλζφωνο εξυπθρζτθςθσ κοινοφ: 210-

7289600,Fax: 210-7292129, 210-1306800, E-mail: sty@synigoros.gr, Ιςτοςελίδα: 

www.synigoros.gr 

 Ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Ραραςκευι 8.30-14.00 και κάκε Τετάρτθ 8.30-16.30 
  
2) «Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»:  

Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν: Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 17, 101 87, Tθλ.:210-

5239328,Τθλεφωνικό Κζντρο: 210-5232821/9,210-5249011 

 

 

Ψυχολογικι Υποςτιριξθ: 
 
1) «Διμοσ Ακθναίων - Κοινωνικι Μζριμνα»: 
 

Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 35 (Τ.Κ. 10431), Σοφοκλζουσ 70 (Τ.Κ. 10551), Ακινα Τθλ.: 
210-5278013, 210-5235969, E-mail: kinonikiprostasia@cityofathens.gr, 
Iςτοςελίδα:  www.cityofathens.gr 

 
2) «Διμοσ Ρειραιά – Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν»:  

Διεφκυνςθ: Θρϊων Ρολυτεχνείου 19, Τ.Κ. 18532Τθλεφωνικό Κζντρο: 213-
1601811, E-mail:pronoia-ygeia@pireasnet.gr, Ιςτοςελίδα: www.pireasnet.gr 

 
3) «Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.)»:  

Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ψυχολόγουσ, 
κοινωνιολόγουσ. Στζγαςθ ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ.  
Τθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Κοινωνικισ Βοικειασ: 197 
Ιςτοςελίδα: www.ekka.org.gr  
Επικοινωνία με το Ε.Κ.Κ.Α.: helpline197@ekka.org.gr  

 
 Κ.Κ.Σ. Αγ. Ι. ζντθ: Θεςςαλονίκθσ 9, Αγ. Ι. ζντθσ, 18233, Tθλ.: 213-

2018609/610,Fax:213-2018611 
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 Κ.Κ.Σ.  Αμπελοκιπων: Βας.  Σοφίασ  135  &  Ηαχάρωφ,  

Αμπελόκθποι,11521, Tθλ.:213-2039723, 213-2039765,  213-2039724, 
Fax:213-2039722, 213-2039763 
 

 Κ.Κ.Σ. Καλαμακίου - Αγ. Σϊςτθ: Τςουκανζλθ 7, Άλιμοσ Καλαμάκι, 17455, 
Tθλ.:213-2017909, 213-2017910,Fax:213-2017919 
 

 Κ.Κ.Σ. Ρειραιά: Καραολι Δθμθτρίου & Θρϊων Ρολυτεχνείου 19,Ρειραιάσ, 
18532, Tθλ.: 213-2021909, Fax:210-4122610 
 

 Κ.Κ.Σ. Ρλ. Βάκθσ: Καποδιςτρίου 52, Ακινα - Μεταξουργείο, 10432, 
ΑΤΤΙΚΘ, Tθλ.: 213-2037714/6, Fax: 210-5236641 , 213-2037713 

 
4) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ραρζχει κοινωνικι-ψυχολογικι υποςτιριξθ και 

ςυμβουλευτικι. 

Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-

8815032 , Fax: 210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, 

Ιςτοςελίδα:www.epanodos.org.gr   

Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 
 
 
5) «Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ»: Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ Ακινασ: 
Τομζασ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ:  

 
 Υπθρεςία Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ και Συμβουλευτικισ ατόμων και  

οικογζνειασ ςε Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ. 
 Εκελοντικζσ υπθρεςίεσ από εκελοντζσ κοινωνικισ πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. (κατ’ 

οίκον επιςκζψεισ, ςυντροφιά, ψυχαγωγία κ.λ.π.). 
 Σίτιςθ 
 Εργαςία  

 
 

Χρειάηεται αποφυλακιςτιριο  

 
Διεφκυνςθ: Λυκαβθττοφ 1, 106 72, Τθλ.: 210-3633153, 210-3613574, 210-
3610683, Fax: 210-3629842, E-mail: informatics@redcross.gr, swd@redcross.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.redcross.gr 

 
6) «Κλίμακα»: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι παρακολοφκθςθ. 
 

Γραμμι Ραρζμβαςθσ Για Τθν Αυτοκτονία:1018 

 

Διεφκυνςθ: Δεκελζων 50, Κεραμεικόσ, Ακινα 118 54 (Κεντρικά Γραφεία),  Τθλ.: 210-

3454895, Fax:210-3417164, E-mail: central@klimaka.org.gr 

Ιςτοςελίδα: www.klimaka.org.gr 
 

7) «Ονιςιμοσ»:  
Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 60Α & Σεργίου Ρατριάρχου 8, 11471, Τθλ.: 210-
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3622017, 210-3645305, Fax: 210-3630865, E-mail: info@onisimos.gr, 
Ιςτοςελίδα:www.onisimos.gr 

 
8) Ρροςαρμογι -Διεπιςτθμονικι Εταιρία Ψυχολογικισ Ραρζμβαςθσ: 
Διεφκυνςθ: Εριφφλθσ 2 & Σπ. Μερκοφρθ 24, 11634, Ραγκράτι, Τθλ.: 210-7290496, 
Fax: 210-7239222, E-mail: info@prosarmogi.gr, Ιςτοςελίδα: www.prosarmogi.gr 

 
9) «Praksis»: Ρροςφζρει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ 
Διεφκυνςθ: Ραιωνίου 5 & Αχαρνϊν, Ρλ. Βικτωρίασ, Ακινα,104 40,Τθλ.: 210-
8213704,Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

10) «Ρφλθ Ελευκερίασ»: Ρροςφζρει ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε ευάλωτεσ 
ομάδεσ και προγράμματα επανζνταξθσ ανιλικων παραβατϊν εντόσ και εκτόσ των 
χϊρων κράτθςθσ 

Διεφκυνςθ: Βίκτωροσ Ουγκϊ 15, 104 37, Τθλ.: 211-4116300/107, 6939776775, 

Ιςτοςελίδα: http://www.freedomgate.gr/ 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
 
1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ - Τμιμα Κοινωνικισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων: 

Ραρζχει βραχφχρονθ ψυχολογικι ςτιριξθ ςτα πλαίςια ςυμβουλευτικισ ςε 
κατοίκουσ του Διμου (κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ), ενθμζρωςθ και 
δικτφωςθ τουσ με τισ υπόλοιπεσ δομζσ τθσ πόλθσ. 
Διεφκυνςθ: Μοναςτθρίου 53-55, 4οσ όροφοσ, Τθλ.: 2310-509038, Ιςτοςελίδα: 
https://thessaloniki.gr/ 
Ωράριο λειτουργίασ: Κακθμερινά 8.00-14.00 

 
2) Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.):Ραρζχει ψυχοκοινωνικι 
ςτιριξθ.  

Κζντρα Κοινωνικισ Στιριξθσ, Τθλ.: 2310-953644,   Ιςτοςελίδα: www.ekka.org.gr  
 

 Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αντιςτάςεωσ και Θθςζωσ (Τζρμα Φοίνικα), Τθλ.: 2310-
471101, Email: kksfinika@thess.ekka.org.gr 
Ωράριο λειτουργίασ:Δευτζρα-Ραραςκευι 7.30 - 15.00 

 Διεφκυνςθ: Καπάτου 4, περιοχι Αξιοφ, Τθλ.:2310-550906, 
Email:kksaxioy@thess.ekka.org.gr   
Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα & Τετάρτθ 7.30 - 20.00, Τρίτθ, Ρζμπτθ, 
Ραραςκευι 7.00 - 15.00 

 

3) Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ 
Διεφκυνςθ: Ναυάρχου Κουντουριϊτου 10& Ναυάρχου Βότςθ, 546 25, Τθλ: 2310-
532/536, Fax:2310-514473, Ε-mail: thessaloniki_dpt@redcross.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.redcross.gr 

 
4) «Praksis»: 

Διεφκυνςθ:Αρκαδιουπόλεωσ1  & Αγ. Δθμθτρίου   Τθλ.:  2310-556145, 
Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 
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Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για προβλιματα με τα ναρκωτικά ι το 
αλκοόλ:  
 

Σε «ανοιχτζσ» τθλεφωνικζσ γραμμζσ:  
 Αρικμόσ Άμεςθσ Τθλεφωνικισ Επζμβαςθσ για τα Ναρκωτικά, Τθλ:109 

 Γραμμι Βοικειασ  ΚΕΘΕΑ (ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο), Τθλ: 1145 

 Ανοιχτι Γραμμι Μονάδα απεξάρτθςθσ τοξικομανϊν-αλκοολικϊν, Τθλ: 210-

3617089 

 Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Βοικειασ, Τθλ: 197 

 Τθλεφωνικι Γραμμι SOS του Ο.ΚΑ.ΝΑ., Τθλ: 1031 

1) Διμοσ Ακθναίων: Γραμμι του Δθμότθ:1595, Κακθμερινά, 8.00-20.00 
  
 «Γραφείο Ναρκωτικϊν - Κζντρα Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ και Αγωγισ 

Υγείασ»:  
"ΡΑΛΛΑΣ-ΑΘΘΝΑ": Στουρνάρθ 21, Tθλ.: 210-3800038, 210-3835879 
 "ΑΘΘΝΑ-ΡΟΜΑΧΟΣ": Αίνου 1 και Λ. Βουλιαγμζνθσ, Tθλ.: 210-9270096  
"ΑΘΘΝΑ-ΡΟΝΑΙΑ": Λ. Ακθνϊν 36 & Καςτοριάσ 12, Tθλ.: 210-3413483, 210-
3424024 
"ΑΘΘΝΑ-ΡΟΛΙΑΣ": Γαλατςίου 1 & Ρατθςίων, Tθλ.: 210-2114566 

 
 «Γραφείο Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ και Αγωγισ Υγείασ»: 

Διεφκυνςθ: Αγακουπόλεωσ 3, Tθλ.: 210-8614566, E-mail: pallasathina@in.gr 
 

 
 

2) «Θεραπευτικι Κοινότθτα του Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Αττικισ 18ΑΝΩ»:  
Διεφκυνςθ: Λεωφόρο Ακθνϊν 374, Χαϊδάρι, 12462, Τθλ.: 213-2054000, 
Ιςτοςελίδα: www.psyhat.gr 
 

 «Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Αντρϊν (Α)- Μονάδα Απεξάρτθςθσ 18 Άνω» 

Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 19, 2οσόροφοσ, Τθλ. 210-3614242, 210-3611803, 
Fax:210-3609816,E-
mail:asymvouleytikos@gmail.comΙςτοςελίδα:http://www.18ano.gr/symboyl
eytikos-stathmos-antrwn-a/ 
  

 «Τμιμα Εφιβων - Νζων- Μονάδα Απεξάρτθςθσ 18 Άνω»: Ανοικτό 
πρόγραμμα για εφιβουσ και νζουσ που ζχουν υποςτιριξθ από άτομα του 
περιβάλλοντόσ τουσ. 

Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 19, Ιςόγειο, Tθλ.: 210-3638833/895, Fax: 210-
3617839,Ε-mail:tendetox@hol.gr 
Ιςτοςελίδα:http://www.18ano.gr/tmima-efibwn-newn/ 
  

 «Τμιμα Οικογενειακισ Συμβουλευτικισ και Θεραπείασ- Μονάδα 
Απεξάρτθςθσ 18 Άνω»: Ομαδικζσ και ατομικζσ ςυναντιςεισ με 
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εξαρτθμζνουσ χριςτεσ και το ςυγγενικό τουσ περιβάλλον. 
 
Διεφκυνςθ: Μάρνθ 30, 6οσόροφοσ, Tθλ.: 210-525473, 210-5234951, Fax: 
210-5294008,E-mail:tmimaoikogeniakissymv@gmail.com, 
Ιςτοςελίδα:http://www.18ano.gr/tmima-oikogeneiakis-symboyleytikis-
therapeias/ 
 

 Τμιμα προβλθματικισ χριςθσ διαδικτφου: Ομαδικζσ και ατομικζσ 
ςυναντιςεισ με εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο. 
 
Διεφκυνςθ: Βουρνάηου 37, Αμπελόκθποι, Τθλ.:210-6448980,210-6448003, 
Fax:210-6448242,E-
mail:net18ano@gmail.comΙςτοςελίδα:https://www.18ano.gr/tmima-
problimatikis-xrisis-diadiktyoy/ 
 

 
3) Ιατρικά κζντρα:  

 
 «Αιγινιτειο»: Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 72-74, Τθλ.210-7289500, 210-

7289400,2107289250(για ραντεβοφ), Fax:210-7228297, Ιςτοςελίδα: 
www.aiginiteio.gr 
  

 «Ελλθνικό Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ και Ερευνϊν»: Διεφκυνςθ: 
Μετςόβου 33 & Νοταρά, 106 83,Τθλ.: 210-823300,210 8212944, Fax: 210-
8232833, Ε-mail: hcmhrsm@otenet.gr, Ιςτοςελίδα: www.ekepsye.gr 
   

 «Ρολυϊατρείο Γιατροί του Κόςμου»:  
Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12 (Ρλ. Κουμουνδοφρου), 10553, Τθλ.: 210-
3213150, Fax: 210-3213850, Ε-mail: info@mdmgreece.gr, Ιςτοςελίδα:  
www.mdmgreece.gr 
 
 

4) «Κζντρο Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α)»: 
Iςτοςελίδα: www.kethea.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΘ»: Συμβουλευτικό Κζντρο νεαρϊν ενθλίκων και 

ενθλίκων (πρωινό και βραδινό πρόγραμμα) 
Διεφκυνςθ: Φυλισ 217, 11251 Ακινα, Tθλ.: 210-8626761, 210-8664259, Fax: 
210-8659754, E-mail: info@kethea-diavasi.gr  Ιςτοςελίδα: www.kethea-
diavasi.gr 
 

 «ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΑΣΕΙ»: Κζντρο Υποδοχισ και Επανζνταξθσ 
Αποφυλακιςμζνων  

Διεφκυνςθ: Δροςοποφλου 41-43 & Τινου, 112 57, Κυψζλθ, Tθλ.: 210-3847700, 
210-3300058, Fax: 210-3303903, E-mail: info@kethea-endrasi.gr 
 

 «ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ»:ΟFF- Club, Κζντρο Άμεςθσ Ρρόςβαςθσ (Στζκι) για 
ενεργοφσ χριςτεσ 

Διεφκυνςθ: Eμμανουιλ Μπενάκθ 84, 106 81 Ακινα, Τθλ.: 210-3301157-9, Fax: 
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210-3806892, Ε-mail:offclub@kethea-exelixis.gr 
 

 «KEΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ»: Κζντρο Άμεςθσ Ρρόςβαςθσ (Στζκι) για ενεργοφσ 
χριςτεσ 
Διεφκυνςθ:  Κουμουνδοφρου 28,  104 37 Ακινα, Τθλ.: 210-5200800, 210- 
5200810., Ε-mail: ekap@kethea-exelixis.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ»: Συμβουλευτικό Κζντρο Ρειραιά για  ενιλικεσ  

Διεφκυνςθ: Ανδροφτςου 63, 185 32, Ρειραιάσ, Tθλ.: 210-4221061, 210- 4111341, 
Fax:210-4111890, E-mail:kep@kethea-nostos.gr  Ιςτοςελίδα: www.kethea-nostos.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ»: Συμβουλευτικό Κζντρο Ελευςίνασ για ενιλικεσ 

Διεφκυνςθ: Ερμοφ 78, 19200 Ελευςίνα, Τθλ./Fax: 210-5541810, E-mail: 
ccelefsina@kethea-nostos.gr, Ιςτοςελίδα: www.kethea-nostos.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΡΑΕΜΒΑΣΘ»: Συμβουλευτικό Κζντρο Ακινασ για ενιλικεσ.  

Διεφκυνςθ:  Βαλτετςίου 37, 10681 Εξάρχεια, Tθλ.: 210-3300751, Fax: 210-
3300759, Ε-mail: cc@kethea-paremvasi.gr, Iςτοςελίδα: www.kethea-
paremvasi.gr 

 
 «KEΘΕΑ ΡΑΕΜΒΑΣΘ»: Συμβουλευτικό Κζντρο αφινασ για ενιλικεσ 

Διεφκυνςθ: 25ο χλμ Λεωφ. Μαρακϊνοσ, 190 09 Διαςταφρωςθ αφινασ, Τθλ.: 
22940-79900, Fax: 22940-77801, E-mail: ssr@kethea-paremvasi.gr, Iςτοςελίδα: 
www.kethea-paremvasi.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΡΑΕΜΒΑΣΘ»: Συμβουλευτικό Κζντρο Κλιου για ενιλικεσ 

Διεφκυνςθ: Aκθνάσ 47, Κλιον, Τθλ.: 210-2630454, Fax: 210-2630488,  E-mail: 
ilion@kethea-paremvasi.gr, Iςτοςελίδα: www.kethea-paremvasi.gr 

 
 «ΚΕΘΕΑ ΡΛΕΥΣΘ»: Μονάδα Υποςτιριξθσ Νεαρϊν Ενθλίκων και των 
Οικογενειϊν τουσ 
Διεφκυνςθ: Μεςογείων 254,  Χολαργόσ, Τθλ.: 210- 6525220, Fax:. 210-6546705, 
E-mail:info@kethea-plefsi.gr, Iςτότοποσ: www.prevention.gr 
 
     «ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC»: διαπολιτιςμικό κεραπευτικό πρόγραμμα για μετανάςτεσ, 

πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ 
Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 28 & Ηολιϊτθ 2, Ακινα, 112 51, Τθλ.: 210-8256944, 210-
8257164, 210-8256237, Fax: 210-8257163. E-mail:  info@kethea-mosaic.gr, 
Iςτοςελίδα: http://www.kethea-mosaic.gr/ 

 
 

5) «Ο.ΚΑ.ΝΑ»: 
 

Διεφκυνςθ: Αβζρωφ 21,10433, Τθλ.: 210-8898200,Fax:210-8253760, E-mail: 
okana@okana.gr, Ιςτοςελίδα:  www.okana.gr 
 

 
 Κζντρο Βοικειασ: 

Διεφκυνςθ: 3θσΣεπτεμβρίου 21, 10432, Tθλ.: 210-5224202, 210-5224276, Fax: 
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210-5224265 
  

 Κζντρο Υποδοχισ, Ενθμζρωςθσ και Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕΥΕΡ):  
Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 46 (β' όροφοσ), 10432, Ακινα, Τθλ: 210 5237255, 
Fax.: 2105237256, E-mail: kep@okana.gr  
  
 Στακμόσ Φροντίδασ Εξαρτθμζνων Ατόμων: 

Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 46, 10432, Ακινα, Τθλ: 210-5202799, 210-
5202899,Ωράριο λειτουργίασ: κακθμερινά 08:00 - 15:00 
 
 

6) Άλλεσ οργανϊςεισ: 
 
 «Ανϊνυμοι Ναρκομανείσ»: 

 
Γραμμι Βοικειασ: 210-3474777, Κακθμερινά 18.30-20.00 (τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ 
λειτουργεί αυτόματοσ τθλεφωνθτισ που δζχεται μθνφματα), 2310-625355 (για 
τθν βόρεια Ελλάδα, κακθμερινά 18.30-20.00), E–mail: na.greece@gmail.com, 
Iςτοςελίδα: www.na-greece.gr 

 
 «Ι. Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν» - «Διακονία»: Κδρυμα-Υπθρεςία για τα Ναρκωτικά 

Διεφκυνςθ: Αγίασ Φιλοκζθσ 21, 10556, Τθλ.: 210-3352300,210-3248731/34, E-
mail:iaath.gr@gmail.com, Ιςτοςελίδα:http://iaath.gr/ 

  
 «Ι. Μ. Ρειραιϊσ» - «Αποκατάςταςθ»: Κδρυμα-Ρρόγραμμα ςυμπαράςταςθσ 

εξαρτθμζνων ατόμων 
Διεφκυνςθ: Ακτι Θεμιςτοκλζουσ 190, 18539, Ρειραιάσ, Τθλ.: 210-4514833 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 

1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ – ΟΚΑΝΑ: Κζντρα Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και 
Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ "Σείριοσ" 

 
1ο Κζντρο: Ανατολικόσ Τομζασ 
Διεφκυνςθ: Σπφρου Μουςτακλι 1, 3οσ όροφοσ (κτιριο Κ.Ε.Ρ Τριανδρίασ) ι 
Κ.Καραμανλι 60, 55337, Τθλ./Fax: 2310-860781, E-mail: seiriosanatolikos@kp-
seirios.gr   Ιςτοςελίδα:www.kp-seirios.gr 
 
2ο Κζντρο: Κεντρικόσ Τομζασ 
Διεφκυνςθ: Μθτροπόλεωσ 103, 2οσ όροφοσ ι Αγ. Σοφίασ 28, 54622,Τθλ./Fax: 2310- 
260715, 2310-243516, E-mail: seirioskentrikos@kp-seirios.gr , Ιςτοςελίδα:www.kp-
seirios.gr 
 
2) ΚΕ.Θ.Ε.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ: 

 
 «KEΘΕΑ ΙΘΑΚΘ»: Συμβουλευτικό Κζντρο ενθλίκων  

Διεφκυνςθ: Ευριπίδου 16, 54634 Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310-212030, 2310 
212031 Fax: 2310-215999, E-mail: cc@kethea-ithaki.gr, Ιςτοςελίδα: 
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www.kethea-ithaki.gr 
 
 «ΚΕΘΕΑ ΡΟΜΘΘΕΑΣ»: Κζντρο Υποδοχισ και Επανζνταξθσ Αποφυλακιςμζνων 

Θεςςαλονίκθσ 
Διεφκυνςθ: Ρίνδου 4, 546 25  Θεςςαλονίκθ, Τθλ. / Fax. 2310-544939, E-mail: 
info@kethea-promitheas.gr,Ιςτοςελίδα:  www.kethea.gr 
 

 
 
3) ΟΚΑΝΑ: 

 
 «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» - Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ 

Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ (υπό τθν εποπτεία του 
ΟΚΑΝΑ):για τισ Εξαρτθςιογόνεσ Ουςίεσ με διακριτικό τίτλοκαι ζδρα το Διμο 
Αμπελοκιπων Θεςςαλονίκθσ 
Διεφκυνςθ: Κζννεντυ 32,56 121 Αμπελόκθποι, Θεςςαλονίκθ, Tθλ: 2310 - 
729090, Fax: 2310 - 729091, E-mail: info@diktioalpha.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.diktioalpha.gr 

 

 

 
Για εφήβους: 
 

ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑ: 
 
  Γραμμι Βοικειασ ΚΕΘΕΑ 1145 Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από τισ 09:00 ζωσ τισ 

21:00, E-mail: ithakihelpline@kethea-anadysi.gr 
 
 

KEΘΕΑ ΣΤΟΦΘ 
 
 Συμβουλευτικό Κζντρο για εφιβουσ   
Διεφκυνςθ: Αμορίου 4, 11251, Τθλ.: 210-8820277, 210-8648854, Fax: 210-
8842237, E-mail: cc@kethea-strofi.gr 
 
  

ΚΕΘΕΑ ΡΛΕΥΣΘ 
 
 Μονάδα Υποςτιριξθσ Εφιβων και των Οικογενειϊν τουσ: 

Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 29, 112 51 Ακινα, Τθλ.: 210 8218883, Fax: 210 8218814, E-
mail:info@kethea-plefsi.gr , Ιςτοςελίδα: www.prevention.gr 
 
  
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 
 
 Συμβουλευτικι εφιβων & Κζντρο Οικογενειακισ Υποςτιριξθσ: 

Διεφκυνςθ: Eυπλοίασ 32, 18537, Ρειραιάσ, Τθλ.: 210-4227940, 210-4227950,210-
227960, 210-4227970, Fax: 210-4227948, E-mail:  info@kethea-nostos.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.kethea-nostos.gr 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
KEΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΘ: για ζφθβουσ χριςτεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ  
Διεφκυνςθ: εμπζλου 7, Τ.Κ. 546 31 Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310-253534-7, Fax: 2310-
260847, E-mail: family@kethea-anadysi.gr, Ιςτοςελίδα: www.kethea-anadysi.gr 
Για προβλιματα με το αλκοόλ: 
 
ΑΘΘΝΑ: 
 
 Γραμμι SOS:175  
 Γραμμι Βοικειασ ΚΕΘΕΑ1145 
 Ανοιχτι γραμμι για αλκοολικοφσ: 210-3617089  
 Τμιμα Καταπολζμθςθσ Αλκοολιςμοφ και Τοξικομανίασ του 

Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ:  
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 17, Ακινα, Τθλ.: 210-5238740 (Για ενθμζρωςθ) 
Κζντρο Άμεςθσ Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ: 210-8840712  

 Στο Συμβουλευτικό Στακμό Αλκοολικϊν «18 ΑΝΩ»: 
Διεφκυνςθ: Τροίασ 195, Κυψζλθ, Τθλ.: 210-3304177, 210-3304178 (για 
ραντεβοφ), Fax: 210–3304102 

 Στο Σφλλογο Εξαρτθμζνων από το αλκοόλ ατόμων «Επιςτροφι»:  
Διεφκυνςθ: Μεςαπίου 28, Κουκάκι, Τθλ.: 210-9214547, Fax: 210–9214437, E-
mail: info@epistrofi.com  

 ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ: κεραπευτικό πρόγραμμα για τθν εξάρτθςθ από το αλκοόλ 
Διεφκυνςθ: Χαρβοφρθ 1, 116 36 Μετσ, Tθλ.: 210-9237777, 210-9215776, 
Fax: 210–9215786,E-mail: info@kethea-alfa.gr, Ιςτοςελίδα:www.kethea-
alfa.gr                             

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
Ανϊνυμοι Αλκοολικοί Θεςςαλονίκθσ: Ρλθροφορίεσ κακθμερινά 10.00-15.00. 
Γίνονται ςυναντιςεισ κακθμερινά 8.00-21.30 και Τετάρτθ, Σάββατο και 
Κυριακι12.00-13.30, Διεφκυνςθ: Δωδεκανιςου & Βαλαωρίτου 1, 3οσ όροφοσ, 
Θεςςαλονίκθ, Τθλ. 2310–626126, Τθλ. άμεςθσ επικοινωνίασ για άντρεσ 6947590661 
και για γυναίκεσ 6939782187, Ε-mail:aa_thessalonikhs@yahoo.com 
 
► Για προβλιματα με το τηόγο και τα τυχερά παιχνίδια που αντιμετωπίηεισ ο 
ίδιοσ, θ ίδια ι / και κάποιοσ από τθν οικογζνειά ςου μπορείσ να απευκυνκείσ: 

 
 Δωρεάν γραμμι SOS ψυχολογικισ υποςτιριξθσ εκιςμζνων παικτϊν (ανϊνυμα): 

Τθλ.:800 111 0401 
 

 Γραμμι Βοικειασ ΚΕΘΕΑ για τθν εξάρτθςθ από τα τυχερά παιχνίδια,1114 

 
 Μονάδα Υποςτιριξθσ Εφιβων και Οικογενειϊν «ΚΕΘΕΑ ΡΛΕΥΣΘ»: 

Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 29, 112 51, Τθλ.: 210-8218883, Fax:210- 8218814, E-mail: 
info@kethea-plefsi.gr, Ιςτοςελίδα: www.kethea-plefsi.gr 

http://www.kethea-anadysi.gr/
mailto:family@kethea-anadysi.gr
file:///C:\Users\User\Downloads\www.kethea-anadysi.gr
mailto:info@epistrofi.com
http://www.kethea-alfa.gr/
mailto:info@kethea-alfa.gr
http://www.kethea-alfa.gr/
http://www.kethea-alfa.gr/
mailto:aa_thessalonikhs@yahoo.com
http://www.kethea-plefsi.g/
mailto:info@kethea-plefsi.gr
http://www.kethea-plefsi.gr/


122 
 

  
 ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ: κεραπευτικό πρόγραμμα για τθν εξάρτθςθ από τα τυχερά 

παιχνίδια 
Διεφκυνςθ: Χαρβοφρθ 1, Μετσ, 11636, Tθλ.: 210-9215776/7, Fax: 210 9215786, 
E-mail: info@kethea-alfa.gr, Ιςτοςελίδα: www.kethea-alfa.gr 
 

 Ελλθνικό Κζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχιατρικισ Και Ρερίκαλψθσ:   
Κζντρο Απεξάρτθςθσ Εκιςμζνων Ατόμων ςτα Τυχερά Ραιχνίδια  
Διεφκυνςθ: Ρλουτάρχου 10, 10676, Τθλ.: 210-7221707, Fax: 210-7221520 

 
 

Υπθρεςίεσ οικογενειακισ ςυμβουλευτικισ: 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑ: 
 

1) «Ανϊτατθ Συνομοςπονδία Ρολυτζκνων Ελλάδοσ»: 
Διεφκυνςθ: Ρλατεία Ελευκερίασ 22, 10553  Ακινα (Ρλ. Κουμουνδοφρου), Tθλ.: 210-
3232513,  210-3243408, Fax: 210-3255363, E-mail:  info@aspe.org.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.aspe.gr 

 
2) «Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν-Κζντρο Στιριξθσ Οικογζνειασ-Κζντρο 

Υποδοχισ και Ενθμζρωςθσ»:  
Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 95, 4οσόροφοσ, 106 77, Tθλ.: 210-3811274, 210-3841536, 
Fax:210-3811959, E-mail: keso@otenet.gr, Ιςτοςελίδα:http://www.kesoiaa.gr/ 

  
3) «Διμοσ Ακθναίων – Κοινωνικι Υπθρεςία»:  

Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 35 και Σοφοκλζουσ 70, Τθλ.:210-5246516, Fax:210-
5235671, E-mail: seckyada@otenet.gr, kyadapress@otenet.gr, Iςτοςελίδα: 
www.cityofathens.gr 

  
4) «Ιερά Μθτρόπολθ Ρειραιά – Σχολζσ Γονζων»: 
 

Διεφκυνςθ: Aκτι Θεμιςτοκλζουσ 190, 185 39, Ρειραιάσ, Tθλ.: 210-4514833, 
Fax: 210- 4518476,Ε-mail:  impeiraios@gmail.comΙςτοςελίδα: www.imp.gr,  
 
Eνορίεσ: 
 Aγίασ Tριάδοσ (κάκε Τρίτθ, 18.30-19.30), 
 Aγίασ Ραραςκευισ Kαλλιπόλεωσ (κάκε Τρίτθ, 19.00-20.00),  
 Yπαπαντισ (κάκε Ρζμπτθ 19.00-20.00) 
 Aγίου Δθμθτρίου Tαμπουρίων (κάκε Δευτζρα, 19.30-20.30) 
 Aγίασ Σοφίασ (Δευτζρα του μινα, 18:00 - 19:00) 
  Aγίου Ραντελειμονοσ Δραπετςϊνασ (κάκε Τρίτθ, 18.00-19.00) 
  Μυρτιδιωτίςςθσ N. Φαλιρου (κάκε Τρίτθ 18.30-19.30) 
 Ευαγγελιςτρίασ & Aγίου Eλευκερίου Kαμινίων (κάκε Τρίτθ 19.00-20.00) 
 

 
5) «Κζντρα Οικογενειακοφ Ρροςανατολιςμοφ Διμου Ρειραιά»:  
Διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου & Μοναςτθρίου, Κερατςίνι, Tθλ. 210-4615247, 
210–4618569, Fax: 210–4614172, E-mail: dimotikaiatria@in.gr  
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Διεφκυνςθ: Ευαγγελιςτρίασ 7, Καλλικζα, Tθλ./ Fax: 210–9566680, Τθλ: 
210-9579090, 210-9591748, 210-9579090, 210-9532718 
 
6) «Σφλλογοσ Ρροςταςίασ Αγζννθτου Ραιδιοφ- «Θ Αγκαλιά»: 
Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Ακθνϊν 84, 104 41 Ακινα, Τθλ : 210-8828788, Fax.: 210-
8235121, Ιςτοςελίδα: www.agalia.org.gr, E-mail: info@agalia.org.gr,  
Ϊρεσ επικοινωνίασ: Δευτζρα- Ραραςκευι, 9.00-17.00 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
1) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ-Κοινωνικι Υπθρεςία 
Διεφκυνςθ:  Μοναςτθρίου 53 – 55, Θεςςαλονίκθ, Τθλ. 2310- 528483, 2310- 519594, 
2310- 555053,2310-509045, Fax 2310- 544979, Ιςτοςελίδα: https://thessaloniki.gr/ 
 
2) Κεντρικόσ  Σφλλογοσ  Ρολυτζκνων  Γονζων  Νομοφ  Θες/νίκθσ  "Οι  Αγ. Ράντεσ" 
Διεφκυνςθ: Κουντουριϊτου 21, 3οσ  όροφοσ Τ.Κ. 54625 Θεςςαλονίκθ, Τθλ.:2310-
552140, Fax:2310-552 821, Ιςτοςελίδα: www.e-agioipantes.gr 

 
Για προβλιματα που αντιμετωπίηει το παιδί ςου (υγείασ, ψυχολογικά, 
κακοποίθςθσ, παραβατικότθτασ κ.ά): 
 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑ: 
 

1) «Ραιδοψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ (Ρ.Ν.Α.)»: 
 

α)ΙΡΚ ΡΝΑ 11ου Τομζα Ν. Σμφρνθσ: 
Διεφκυνςθ: Μεγάλου Αλεξάνδρου 65, ΤΚ 171 21, Ν. Σμφρνθ, Τθλ.:210-
9321255, 210-9323493  

β)ΙΡΚ ΡΝΑ 3ου Τομζα Λυκόβρυςθσ: 
Διεφκυνςθ: Γ. Αργφρθ & Σμφρνθσ 2, Λυκόβρυςθ, Τθλ.: 210-2816598, 210-
2850632, Fax:210-2830312 

γ)ΙΡΚ ΡΝΑ 6ου Τομζα Ραλλινθσ: 
Διεφκυνςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 121, Ραλλινθ, Τθλ.: 210-6667224, 210-6667382 

δ)ΙΡΚ ΡΝΑ 5ου Τομζα Ακθνϊν: 
Διεφκυνςθ: Γαρζφθ 4, Ελλθνορϊςων - Κατεχάκθ, Τθλ.: 210-6773442/3 

 
2) Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Ο Ευαγγελιςμόσ»: 
 

Κοινοτικό Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ραγκρατίου, Ραιδοψυχιατρικό Τμιμα: 

Διεφκυνςθ: Υμθττοφ 221-223, Ακινα - Ραγκράτι, 11632, Τθλ.: 210-7519550, 210-

7019444,210-7016590, 210-7016611, Fax: 210-7525809 
3) Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ»: 

Τθλεφωνικό κζντρο: 213-2032000 
 
 Ψυχιατρικόσ Τομζασ (Εφιβων και Ενθλίκων) 

 
Διεφκυνςθ: Λ. Μεςογείων 154, 115 25, Μαροφςι, Τθλ.: 210-8039911, 210-
8043203, Fax: 210-8042700, E-mail: info@sismanoglio.gr 
 

 Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ 
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Διεφκυνςθ: Σουλίου 62, 153 43, Αγ. Ραραςκευι, Τθλ.: 213-2037600,213-
2037606, Ε-mail: sec_kpsya@gna-gennimatas.gr, Ιςτοςελίδα: www.gna-
gennimatas.gr 
 

 
4) Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Σιςμανόγλειο»:  

Διεφκυνςθ: Σιςμανογλείου 1, 151 26, Μαροφςι, Τθλ.: 213-2058001, 213-
2058100,213-2058821, E-mail: gypoliti@sismanoglio.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.sismanoglio.gr 
 

 
5) Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρεντζλθσ: 

Διεφκυνςθ: Ιπποκράτουσ 8, 152 36, Ρ. Ρεντζλθ, Τθλ.: 1535(για ραντεβοφ),  
213-2052200, Fax: 210-8033012, E-mail: paidon@paidon-pentelis.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.paidon-pentelis.gr 
 
 

6) ΓϋΔΥ.ΡΕ Αττικισ: 
 

 Κζντρο Ρροςταςίασ Ραίδων Μιχαλινειο: 
 

Διεφκυνςθ: Ακτι Κουντουριϊτθ 3, Καςτζλλα-Ρειραιάσ 185 34,Τθλ.: 213-2046900, 
Fax: 213-2046925, E-mail: mixalineio@0264.syzefxis.gov.gr 

 
 Ραιδικό Αναπτυξιακό Κζντρο Ρειραιά: 

 
Διεφκυνςθ: Καραολι και Δθμθτρίου 39, Ρειραιάσ, Τθλ.: 210-4116662, 210-
4127230 
 

 
7) Γ. Ν. Ρειραιά Τηάνειο: Ραιδοψυχιατρικό τμιμα 
  

Διεφκυνςθ: Τηανι & Αφεντοφλθ 1, 185 36, Ρειραιάσ, Τθλ.:210-4592000, 210-
4592967, Ιςτοςελίδα: www.tzaneio.gr 
 

 
8) Κζντρο Ραιδοψυχικισ Υγιεινισ Ακινασ: 
 

Διεφκυνςθ: Θπείρου 17, Τθλ.: 210-8801300, 210-8801400, Fax: 210-3601903, E-
mail: childika@otenet.gr 
 

 
9) Ελλθνικό Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ και Ερευνϊν: 
 

 Κεντρικό: Διεφκυνςθ: Νοταρά 58, Τθλ.: 210-3844733, Fax: 210-8232833 
 

 Ραράρτθμα Αιγάλεω: Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ-Κζντρο Ψυχικισ 
Υγιεινισ: Διεφκυνςθ: Σοφτςου 4, Ρλατεία Δαβάκθ, Αιγάλεω, Τθλ:210- 
5910065/66, Fax: 210-5319409, E-mail:info@kek-cmh.gr 

 
 
10) Εταιρεία Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν: 
 

Διεφκυνςθ: Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14, Ακινα, Tθλ.: 210-6404755, Fax: 210–
6423910, E-mail: epaa@epaa.gr, Κοινωνικι Υπθρεςία: 210-6404539, 210-
6404649, E-mail: koinyphr@epaa.gr, Ιςτοςελίδα: www.epaa.gr 

 
11) Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ραιδιοφ και Εφιβου (Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε.): 
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Λειτουργοφν διάφορα ςπίτια, οικίεσ και ξενϊνεσ οι οποίοι μποροφν να 
φιλοξενιςουν παιδία και εφιβουσ με ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, όπωσ και 
κεραπευτικό κζντρο θμζρασ για εφιβουσ 'Ωρίωνασ' που παρζχει υπθρεςίεσ ςε 
παιδιά και εφιβουσ 11-16 ετϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα ψυχικισ 
υγείασ. 

 
Τθλεφωνικι Συμβουλευτικι Υπθρεςία: 801 801 1177 για γονείσ και ενιλικεσ για 
κζματα με παιδιά και εφιβουσ 

 
Γραμμι ςτιριξθσ παιδιϊν και εφιβων:116 111αποκλειςτικά για παιδιά και 
εφιβουσ 

 
Διεφκυνςθ: Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 19, 15561, Χολαργόσ, Τθλ: 210-6546524, Fax: 
210-6522396, E-mail: epsype@otenet.gr,  Ιςτοςελίδα: www.epsype.gr 
 

 
12) Ινςτιτοφτο Υγείασ του Ραιδιοφ: Ψυχικισ Υγείασ & Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
 

Διεφκυνςθ: Φωκίδοσ 7, 115 26, Τθλ.: 210-771579, Fax: 210-7793648, E-mail: 
ich_dos@otenet.gr, Ιςτοςελίδα: www.ich-mhsw.gr 

 
13) Νοςοκομείο Ραίδων «Αγ. Σοφία»: 
 

 Τμιμα Ψυχολογικισ Ραιδιατρικισ: 
Διεφκυνςθ: Θθβϊν και Ραπαδιαμαντοποφλου, 11527, Γουδί, Τθλ.: 213 
2013000,213 2013124,Fax: 210-7797649, E-mail: info@paidon-agiasofia.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.paidon-agiasofia.gr  

 Ρανεπιςτθμιακι Ραιδοψυχιατρικι Κλινικι ςτο Νοςοκομείο Ραίδων "Θ Αγία 
Σοφία":  

Διεφκυνςθ: ςτεγάηεται ςτο Κτίριο Δοξιάδθ, 2οσ όροφοσ, Τθλ.: 213-2013392, 213-
2013298 (για  ραντεβοφ), 
Email: paidopsyxiatriki@paidon-agiasofia.gr, gkolaitis@med.uoa.gr 
 

 
14) Υπουργείο Υγείασ Ρρόνοιασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ: 
 

Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Οικογζνειασ και Ραιδιοφ-Τμιμα Ραιδιϊν και εφιβων 
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 17, Τθλ.: 210-5244875, 210-5235757, 210-5232821, 
Fax: 210-5234768 
 

15) Χαμόγελο του Ραιδιοφ: 
 

 S.O.S Γραμμι υποςτιριξθσ παιδιϊν:1056 
 

 Ευρωπαϊκι Γραμμι Για Τα Εξαφανιςμζνα Ραιδιά:116000 

 Κζντρο Στιριξθσ Ραιδιοφ και Οικογζνειασ 
Διεφκυνςθ: Στουντίου 1 & Γκλιάτθ, 10683, Μαροφςι, Τθλ.: 210-6095844, Fax: 
210-6096564, E-mail:support@hamogelo.gr  

 Κεντρικά Γραφεία ςυλλόγου  
Διεφκυνςθ: Ηινωνοσ Ελεάτου 10, Μαροφςι, Τθλ.: 210-306140, Fax: 210-
3843038, E-mail: info@hamogelo.gr 

 
 
16) Ραιδικά χωριά SOS: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε παιδιά που 
βρίςκονται ςε ανάγκθ. 
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Διεφκυνςθ: Καρ. Σερβίασ 12-14, Ακινα, 105 62, Τθλ.:210-3313661/3, Fax:210-
3226652, E-mail:sosathens@sos-villages.gr , Ιςτοςελίδα: http://www.sos-
villages.gr/ 
17) ΕΛΙΗΑ-Εταιρία κατά τθσ κακοποίθςθσ του Ραιδιοφ: 
 Το Σωματείο ΕΛΙΗΑ ςε ςυνεργαςία με τα Ραιδικά Χωριά SOS Ελλάδοσ προςφζρει 
ξενϊνα κεραπείασ και αποκατάςταςθσ για  κακοποιθμζνα και παραμελθμζνα 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτθν Ελλάδα. 
Επίςθσ αςχολείται  με  τθν προςταςία και προαγωγι των δικαιωμάτων  των παιδιϊν 
(και προςχολικισ θλικίασ)που ζχουν υποςτεί ι κινδυνεφουν να υποςτοφν 
κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ. 
Γραμμι Βοικειασ ζνωςθσ: 11525 
Διεφκυνςθ: Ερμοφ & Χριςτοποφλου 2,Ακινα, 105 63, Τθλ.: 210-3231704, Fax: 210-
3254144, E-mail: info@eliza.org.grΙςτοςελίδα:http://eliza.org.gr/ 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
 
1) Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ: Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο Βορείου 
Ελλάδοσ 
Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν 52,546 27, Τθλ:2310-554031,2310-553031 
 
2) Γενικό Ρεριφερειακό Νοςοκομείο Γ. Ραπανικολάου: Ψυχιατρικόσ Τομζασ-
Τμιμα Ραιδιϊν και Εφιβων 
 
Διεφκυνςθ: Μαβίλθ 11 (πλατεία Δθμοκρατίασ),546 30 Βαρδάρθσ, Θεςςαλονίκθ 
Τθλ.: 2310-515655, 2310-535537 
 
3) Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ Ιπποκράτειο: 
 

 Τμιμα Ραιδοψυχιατρικό - Ιατροπαιδαγωγικι Υπθρεςία 
 
Διεφκυνςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 49, Θεςςαλονίκθ 546 42,Τθλ.:2310-814780, 
2310-892421 

 
 Τομζασ Υγείασ Ραιδιοφ 
Διεφκυνςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 49, Θεςςαλονίκθ,Τθλ.: 2310.892461 
 Ψυχιατρικό Τμιμα Ραιδιϊν & Εφιβων 
Διεφκυνςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 49, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.:2313-312421  
 

4)Κζντρο Ραιδοψυχικισ Υγιεινισ Θεςςαλονίκθσ: 
 

Διεφκυνςθ: Ρολυτεχνείου 1, 546 26, Θεςςαλονίκθ Τθλ.: 2310.521800, 2310-
556583 
 

5)Ραιδικά χωριά SOS: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε παιδιά που 
βρίςκονται ςε ανάγκθ. 
Διεφκυνςθ: Γρθγορίου Ραλαμά 8,546 42, Τθλ.: 2310-226644, Fax:2310-282846, E-
mail: sos.thessaloniki@sos-villages.gr  Ιςτοςελίδα: http://www.sos-villages.gr/ 
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Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ 
 
 

ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ: 
 
1) Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν:  

Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 60, 10679, Τθλ. Τμιματοσ Νομικισ Βοικειασ: 210–
3638972, Τθλ. επιμελθτϊν για πλθροφορίεσ: 210-3398102/103, Fax: 210 
3610537, E-mail: info@dsa.gr, Ιςτοςελίδα: www.dsa.gr 
 

2) Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ρειραιά:  
Διεφκυνςθ : Θρϊων Ρολυτεχνείου 47, 18535, Ρειραιάσ, Τθλ.: 210-4115703,210-
4176251, 210-4220625,Fax: 210-4172948, Ε-mail: secretary@dspeiraia.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.dspeiraia.gr 
 

3) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ραρζχει ςυμβουλευτικι νομικι ςτιριξθ 
Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-8815032, Fax: 
210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, Ιςτοςελίδα: www.epanodos.org.gr   
Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 

 
4) Κδρυμα Μαραγκοποφλου για τα δικαιϊματα του Ανκρϊπου:  

Το ίδρυμα παρζχει δωρεάν νομικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ κάκε Τετάρτθ, 
17.00 – 19.00.  
Διεφκυνςθ: Λυκαβθττοφ 1Γ, 10672, Τθλ.: 210-3637455, 210-3613527, Fax:210-
3622454, E-mail:  info@mfhr.gr, Ιςτοςελίδα: www.mfhr.gr 
  

5) Συνιγοροσ του Ρολίτθ 
Διεφκυνςθ: Χαλκοκονδφλθ 17, 104 32 Ακινα, Τθλ.:213-1306600,  
Fax: 210-7292129,213- 1306800, Ε-mail: press@synigoros.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.synigoros.gr,Γραμμι για παιδιά: 8001132000, Ωράριο λειτουργίασ:  
Δευτζρα – Ραραςκευι, 08.30-14.00& κάκε Τετάρτθ 08.30-16.30 
 

6) «Ονιςιμοσ»:  
Το ςωματείο ςυνεργάηεται με δικθγόρουσ που μποροφν να ςου προςφζρουν 
νομικι βοικεια.  
Διεφκυνςθ: Αςκλθπιοφ 60Α & Σεργίου Ρατριάρχου 8, 11471, Τθλ.: 210-3622017, 
210-3645305, Fax: 210-3630865, Ε-mail: info@onisimos.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.onisimos.gr 
 

7) «Praksis»: Ρροςφζρει νομικι βοικεια 
Διεφκυνςθ:  Ραιωνίου   5& Αχαρνϊν, Ρλ. Βικτωρίασ,10440, Ακινα, Τθλ.:  210-8213704, 
Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

 
8) Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ: 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Συμμετοχισ - Τμιμα Κοινωνικισ Ρολιτικισ & Αγωγισ 
ςτθν οδό Αχαρνϊν 417, 11143, Ακινα, Τθλ.: 210-2599460, Fax:210-2599302 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 
1) Άρςισ: 
Διεφκυνςθ: Ρτολεμαίων 35, 546 30, Τθλ.:2310-526150, 2310-552813, E-
mail:infothes@arsis.gr ,Ιςτοςελίδα: http://arsis.gr/ 
 
2) Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Θεςςαλονίκθσ: 
Διεφκυνςθ: 26θσΟκτωβρίου 5, 4οσ όροφοσ Τ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310-
54451, 2310-50740, 2310-500860, Ιςτοςελίδα: www.dsth.gr 

 
3) «Legal Aid»: 
Διεφκυνςθ: 26θσ Οκτωβρίου 14 (1οσ όροφοσ), Δικαςτικό Μζγαρο, Τθλ.:2310-
525654 
 
4) «Praksis»: 

Διεφκυνςθ: Αρκαδιουπόλεωσ 1 & Αγ. Δθμθτρίου, 54632, Θεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310-
556145, Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 

 

 
Υπθρεςίεσ  διεκπεραίωςθσ διοικθτικϊν υποκζςεων: 
 
ΑΘΘΝΑ: 

 
1) ΚΕΝΤΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  

Νομαρχιακό Διαμζριςμα Ακθνϊν-Κεντρικόσ Τομζασ: 

 
ΚΕΡ Αποδιμων Ελλινων Του Υπ. Εξωτερικϊν Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 3  
Τθλ.: 210-3682041, 210-3682042, 210-682043, 210-3682044, 210-3682045,210-
3682046 Fax: 210-3682348, E-mail: apodimos-ypex@kep.gov.gr (Θ λειτουργία 
τθσ ζχει αναςταλεί από τισ 25/6/14)  

 1ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 88, Κζντρο, 10678, 
Τθλ:, 210-3303235,  210-3302137,213-1321000, Fax: 210-3303206, 210-
3303732, Ε-mail: d.athinaion@kep.gov.gr  

 2ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Kαςομοφλθ 33, Νζοσ Κόςμοσ, 
11744 
Τθλ: 210-9270215, 210-9270230, 213-1321100, Fax: 210-9270203, 210-
9270228, Ε-mail:  d.athinaion-a@kep.gov.gr  

 3o Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Κειριαδϊν 70, Ρετράλωνα 118 53  
Τθλ: 210-3421208, 210-3421280, 213-1321200, Fax: 210-3421480, 210-
3421207, Ε-mail : d.athinaion-b@kep.gov.gr  

 4ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Αυλϊνοσ 26-28, 10443 Ακινα, Τθλ: 
210-5157500, 210-5157289, 210-5157396, 213-1321300, Fax: 210-
5157501, 210-5157288, Ε-mail: d.athinaion-c@kep.gov.gr  

 5ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Αγίασ Λαφρασ 24 & Μθτςάκθ, 
11141Ρατιςια, Τθλ:210-2280019, 213-1321400, Fax:210-2283182, 210-
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2283178, Ε-mail:  d.athinaion-d@kep.gov.gr  
 6ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 84 και Φερϊν , 

10440Κυψζλθ, Τθλ: 210-8848142, 210-8848146, 213-1321500, 210-
8848144,Fax: 210-8848143,210-8848145, Ε-mail: d.athinaion-
e@kep.gov.gr 

 7ο Δθμοτικό Διαμζριςμα Διεφκυνςθ: Ρανόρμου & Λ. ιανκοφρ, 11524, 
Αμπελόκθποι, Τθλ: 210-6990823, 213-1321600, Fax: 210-6990634, 210-
6990717, Ε-mail: d.athinaion-f@kep.gov.gr 

 
 
Ρεριφζρεια Αττικισ: 
 
Τθλεφωνικό Κζντρο: 213-2064100, 213-2065000, Διεφκυνςθ Γραμματείασ: 
Λ. Συγγροφ 80-88, 11741, 2οσ όροφοσ, Τθλ.: 213-2065346, Fax: 210-6983475 , 210-
6984020, E-mail:ddth@patt.gov.gr, Ιςτοςελίδα: www.patt.gov.gr 
 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεντρικοφ Τομζα: 
  
Διμοι: Ακθναίων, Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ, Γαλατςίου, Ηωγράφου, Καιςαριανισ, 
Βφρωνοσ, Θλιοφπολθσ, Δάφνθσ-Υμθττοφ  

Διεφκυνςθ: Λ. Συγγροφ 15-17, 117 43, Ακινα, Τθλ.:213-2063655,213-2063694,  
213-2063645, 213-2063777, Fax: 213-2063638, E-mail: ant.kta@patt.gov.gr 
Διεφκυνςθ: Κοινωνικισ Μζριμνασ: Λ. Αλεξάνδρασ 196, 11521, Τθλ.: 213-
1600333/34,213-1600326, 213-1600346, 213-1600336, 213-1600322, 213-
1600340 

 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ:  
Διεφκυνςθ: 17o Χλμ Λ. Μαρακϊνοσ, Ραλλινθ, 15351, Τθλ.: 213-2005272, 213-
2005249, Fax: 210-6616725, E-mail: tpliroforikis.anat@patt.gov.gr 

 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ:  

Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 80, Ελευςίνα, Τ.Κ 192 000,Τθλ.: 213-1601348, 
213-1601338, Fax: 210-5547358, E-mail: abiza@patt.gov.gr 

 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρειραιϊσ και Νιςων:  

Διεφκυνςθ: Θρϊων Ρολιτεχνείου 13, Ρειραιάσ, Τθλ.: 213-1618130, 213-
1601843/844, Fax: 210-4131281, E-mail: plirofpeir@patt.gov.gr 

 
2) Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων (ΚΕΦ) τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) 

Διεφκυνςθ: Χανδρι 1 & Θεςςαλονίκθσ, Τ.Κ. 18346, Ακινα, Τθλ. 213-1621000, 
E-mail:gen-gramm@gsis.gr  Ιςτοςελίδα: http://www.gsis.gr/gsis/info 
Ϊρεσ Λειτουργίασ: 7:30 - 17:00 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 

1) ΚΕΡ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ:  
Διεφκυνςθ: Μπότςαρθ Μάρκου 63-65, 54644, Θεςςαλονίκθ, Τθλ :2313-
336900,2313336940, 2313336950, 2313336960, Fax:2310-412135, Ε-Mail: 
n.thessalonikis@kep.gov.gr 

2) ΚΕΡ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Ν. Θεςςαλονίκθσ (παράρτθμα): 
 
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ  19, Τ.Κ. : 54624, Θεςςαλονίκθ, Τθλ : 2313-306000, 2313- 
306014, Fax: 2310-253262, 2310-375550, Ε-Mail: n.thessalonikis-
parartima@kep.gov.gr 

3) ΚΕΡ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ (παράρτθμα Β ςτο 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ):  
Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Τ.Κ.: 54124,Τθλ: 2310-254490, 2310-
23102, Fax: 2310-287070, Ε-Mail: n.thessalonikis-aristoteleio@kep.gov.gr 
 
 

Φορείσ υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ  ιδιαίτερων προβλθμάτων τθσ  

γυναίκασ: 

 
ΑΤΤΙΚΘ: 

 
1) «Άρςισ»: 
Διεφκυνςθ: Μαυρομματαίων 43, T.K.10434, Τθλ./Fax: 210–8259880, E-
mail:arsisathina@gmail.com, Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 
 
 
2) «Διεκνισ Εταιρεία Στιριξθσ Οικογζνειασ – Φροντίδα (Δ.Ε.Σ.Ο)»:Τ.Θ. 67235, 
15102 Μελίςςια Αττικισ, Τθλ.: 210-8103496, 210-8104079, Γραμμι 
SOS:6973871004, Fax: 210-8035274  

 
3) «Διμοσ Ακθναίων - Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ και Αντιμετϊπιςθσ 
Διακρίςεων»: 
Διεφκυνςθ: Αγίου Κωνςταντίνου 14, 5οσ όροφοσ, 104 31 Ακινα, Τθλ.: 210-5210634, 
Fax: 210-5210622, E-mail: t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr, Ιςτοςελίδα:  
www.cityofathens.gr 

 
4) «Δίκτυο Γυναικϊν Ευρϊπθσ»:  
Διεφκυνςθ: Αμαλιάδοσ 15, 11523, Ακινα, Τθλ./Fax: 210-6411449,E-mail: 
nroubani@gmail.com   
ΓραμμιSOS:800118 8881(για ενδοοικογενειακι βία), 800 111 4400 & 210-7704574 
(για trafficking) 
 

 
5) «Ε.Κ.Κ.Α.» (Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ):  
Διεφκυνςθ: Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 135 & Ηαχάρωφ, 11521, Αμπελόκθποι, Τθλ:210-
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6497705, Fax: 210-6497744, E-mail: presidentoffice@ekka.org.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.ekka.org.gr  
Τθλεφωνικι Γραμμι Άμεςθσ Κοινωνικισ Βοικειασ:197 
6) «Κζντρο Θμζρασ Βαβζλ  (μονάδα ψυχικισ υγείασ για μετανάςτεσ)»:Ραρζχει ςε 
ςυνεργαςία με το «Ρρομθκζα» υπθρεςίεσ ψυχολογικισ εκτίμθςθσ, υποςτιριξθσ και 
ψυχοκεραπείασ ςε κφματα βαςανιςτθρίων 
Διεφκυνςθ: Ι. Δροςοποφλου 72, 112 57 Ακινα ,Τθλ: 210-8616280, 210-861266, Fax: 
210-8616102, E-mail: babel@syn-eirmos.gr, Ιςτοςελίδα: http://syn-eirmos.gr/babel/ 
 
7) «Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.)»:  
Διεφκυνςθ: Χαριλάου Τρικοφπθ 51 και Βαλτετςίου, 10681, Tθλ.: 210-3898000, Fax: 
210-3898079, E-mail: kethi@kethi.gr, Iςτοςελίδα:  www.kethi.gr 
 
 
8) «Κλίμακα»:  
Διεφκυνςθ: Δεκελζων 50, Γκάηι, 11854 (Κεντρικά Γραφεία), Τθλ: 210–3417160/2, 
Fax: 210-3417164, E-mail: central@klimaka.org.gr, Ιςτοςελίδα: www.klimaka.org.gr 
  
9) Κζντρο βρεφϊν «Θ ΜΘΤΕΑ»: 
Διεφκυνςθ: Λ. Δθμοκρατίασ 65, Κλιον, 13122, Τθλ.: 213-2015700, Fax:210-2615215, 
Ιςτοςελίδα: www.kvmhtera.gr 

 
10) «Υπουργείο Εργαςίασ-Τμιμα Ιςότθτασ Ευκαιριϊν»:  
Διεφκυνςθ: Ρειραιϊσ 40, 101 82, Τθλεφωνικό κζντρο Υπουργείου:213-1516649, 
213-1576651, 210-5295248  

 
11) «Φαιναρζτθ»- εγκυμοςφνθ & μθτρότθτα: Ρροςφζρει υπθρεςίεσ μαιευτικισ 

φροντίδασ και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ. 
Διεφκυνςθ: Κοραι 2 & Ομιρου, 1οσ όροφοσ, Νζα Σμφρνθ, Τ.Κ. 17 121,  
Γραμμι υποςτιριξθσ τθσ ψυχικισ υγείασ τθσ εγκφου και τθσ νζασ μθτζρασ: 210-
9319054, Fax. 210-9319056, E-mail: info@fainareti.gr, Ιςτοςελίδα: 
https://www.fainareti.gr/el/ 

 
12) womensos.gr : Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων: Συμβουλευτικό 
Κζντρο για τθ βία κατά των Γυναικϊν»: 
 

Τθλεφωνικι γραμμι SOS:15900 και για γυναίκεσ, κφματα βίασ 
Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ των γυναικϊν µζςω τθσ 
διεφκυνςθσe-mail:sos15900@isotita.gr 

 Συμβουλευτικό Κζντρο Ακινασ: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι και νομικι 
υποςτιριξθ ςε γυναίκεσ κφματα βίασ 
Διεφκυνςθ: Νίκθσ 11, 105 57, Σφνταγμα, Τθλ: 210-3317305/6, Fax.: 210-
3315787, Ε-mail: isotita4@otenet.gr, Ιςτοςελίδα: http://womensos.gr 
Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Ραραςκευι 8.30-16.30 

 Συμβουλευτικό Κζντρο Γυναικϊν- Ρολυκζντρο: Αποτελεί επζκταςθ του 
Συμβουλευτικοφ Κζντρου Ακινασ. Ραρζχονται εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικισ ςτουσ τομείσ: α) ψυχοκοινωνικι και 
νομικι ςτιριξθ γυναικϊν κυμάτων βίασ, β) νομικι βοικεια ςε 
ςυνεργαςία με τον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν και γ) ςεξουαλικι και 
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αναπαραγωγικι υγεία ςε ςυνεργαςία με το Μαιευτιριο "Ζλενα 
Βενιηζλου" και το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΡΝΟ).   
Διεφκυνςθ: Χαριλάου Τρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου, Ακινα (Εξάρχεια), 106 
81, Τθλ.:210-3898085, Fax:210-3898079, E-mail:polykentro@isotita.gr 
 

 Συμβουλευτικό Κζντρο Ρειραιά: Ραρζχονται εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικισ ςτουσ τομείσ: α) ψυχοκοινωνικι και 
νομικι ςτιριξθ γυναικϊν κυμάτων βίασ, β) νομικι βοικεια ςε 
ςυνεργαςία με τον Δικθγορικό Σφλλογο Ρειραιά. 
Διεφκυνςθ: Λ. Εκνάρχου Μακαρίου (εντόσ Σταδίου Ειρινθσ και Φιλίασ-
ΣΕΦ, ιςόγειο-είςοδοσ δθμοςιογράφων, αίκουςα Δ)  Ν. Φάλθρο, 185 47, 
Τθλ.: 210-4828970, Fax: 210-4822425, E-mail:peiraias@isotita.gr 
Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα-Ραραςκευι 9.00-17.00 
 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 

 
1) «Άρςισ»: 1)  

Διεφκυνςθ: Ρτολεμαίων 35 & Συγγροφ, Τ.Κ. 546030, Θεςςαλονίκθ Τθλ: 2310-
526150, Fax 2310-552813, E-mail: infothes@arsis.gr  Ιςτοςελίδα: http://arsis.gr/ 
 

2) Διμοσ Θεςςαλονίκθσ -Ξενϊνασ Φιλοξενίασ Γυναικϊν Θυμάτων Βίασ: 
Ραρζχει αςφαλι διαμονι ςε 20 γυναίκεσ κφματα βίασ και των παιδιϊν τουσ (ςτζγθ, 
προςταςία, αςφάλεια, νομικι ςυμβουλευτικι, ψυχολογικι και κοινωνικι 
υποςτιριξθ με ςκοπό τθν αυτονομία τουσ, διευκολφνεται θ πρόςβαςι τουσ ςε 
φορείσ που ζχουν ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ, 
όπωσ επίςθσ και ςτουσ φορείσ υγείασ και πρόνοιασ). 
Διεφκυνςθ: Αλεξανδρουπόλεωσ 10, 3οσ όροφοσ Ρεριοχι Λαχανόκθπων 
(Συμβουλευτικό Κζντρο), Τθλ.: 2310-528984, SOS 15900, Ιςτοςελίδα 
:https://thessaloniki.gr/  
 
3) «ΕΓΑΝΘ»-Κζντρο Στιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ των 
Γυναικϊν: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ 
Διεφκυνςθ: Καραβαγγζλθ 1, Συκιζσ, Τθλ.:2310-621166, 2310-630323, Ωράριο 
λειτουργίασ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 20.00 
 
4) Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.): 
Διεφκυνςθ: Συγγροφ 30, Τ.Κ. 546 30 Θεςςαλονίκθ  
Tθλ.: 2310- 517 959, 523 511,Fax: 2310- 524 071, Ε-mail: thkethi@otenet.gr  
Iςτοςελίδα: www.kethi.gr 
 
 
 
5) Κζντρο Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ Γυναικϊν (Κ.Κ.Υ.Γ.), Εταιρεία για τον κοινωνικό 
αποκλειςμό και τθν ψυχικι υγεία (Ε.Κ.Α.Ψ.Υ.):Ραρζχει ενθμζρωςθ, 
ευαιςκθτοποίθςθ , νομικι ςυμβουλευτικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 
Διεφκυνςθ: Καμβουνίων   8,   Θεςςαλονίκθ   Tθλ./Fax:   2310-276782  
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Τθλεφωνικι Γραμμι Υποςτιριξθσ 2310-272725, Ωράριο λειτουργία:Δευτζρα-
Ραραςκευι10.00 -22.00. 
 
6) ΧΕΝ-Κοινωνικι Υπθρεςία: Ραρζχει ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, ευαιςκθτοποίθςθ  
και νομικι ςυμβουλευτικι  
Διεφκυνςθ: Μθτροπόλεωσ 18, Τθλ.:2310-279792, Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα, 
Τρίτθ, Ρζμπτθ, Ραραςκευι 9.00 - 15.00 και Τετάρτθ 12.00 - 6.00 
 
7) womensos.gr : Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων: Συμβουλευτικό Κζντρο 
για τθ βία κατά των Γυναικϊν»: Ραρζχονται εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικισ ςτουσ τομείσ: α) ψυχοκοινωνικι και νομικι 
ςτιριξθ γυναικϊν κυμάτων βίασ, β) νομικι βοικεια ςε ςυνεργαςία με τον 
Δικθγορικό Σφλλογο Θεςςαλονίκθσ. 
 

Τθλεφωνικι γραμμι SOS:15900 και για γυναίκεσ, κφματα βίασ 
Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ των γυναικϊν µζςω τθσ 
διεφκυνςθσe-mail:sos15900@isotita.gr 
 
Διεφκυνςθ: Αλεξανδρουπόλεωσ 10 (περιοχι Δυτικι Είςοδοσ/City Gate), 546 27, 
Τθλ.: 2310-528984, 2310-528988, Fax: 2310-528980, 
Email:thessaloniki@isotita.gr,  Ιςτοςελίδα: http://womensos.gr 

Ώρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Παραςκευι: 09.00 – 17.00 
 
 

Φορείσ Υποςτιριξθσ Νζων (ψυχολογικι, εκπαιδευτικι, 
επαγγελματικι, νομικι υποςτιριξθ): 
 
ΑΘΘΝΑ - ΡΕΙΑΙΑ: 
 

1) «Άρςισ»:  
Ρροςφζρονται νομικι ςυμβουλευτικι, ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, επαγγελματικόσ 
προςανατολιςμόσ και προγράμματα κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ. 
Διεφκυνςθ: Μαυρομματαίων 43, 10434, Τθλ./Fax: 210-8259880, E-mail: 
arsisathina@gmail.com,Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 

 
2) «Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ»: 
Διεφκυνςθ: Α. Ραπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι, Τθλ.: 210- 3443551, Fax: 210- 
3442152, Ιςτοςελίδα: www.neagenia.gr (online εξυπθρζτθςθ) 

 
3) «Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν»:  
Ρραγματοποιείται πρόγραμμα νομικισ βοικειασ ςε ανιλικουσ παραβάτεσ ςε 
ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ.  
Διεφκυνςθ : Ακαδθμίασ 60, 10679, Τθλζφωνο Τμιματοσ Νομικισ Βοικειασ: 
210–3638972, Τθλζφωνα επιμελθτϊν για πλθροφορίεσ: 210-3398102/03, 
Ιςτοςελίδα: www.dsa.gr 
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4) «Συμβουλευτικοί Στακμοί Νζων»: 

 
Σ.Σ.Ν. Αϋ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ακινασ: Διεφκυνςθ: Ιπποκράτουσ & 
Αρχιμιδουσ 2, Ιςόγειο Δθμαρχείου Ηωγράφου, 11146,Τθλ: 210-2139053 
 
Σ.Σ.Ν. Βϋ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ακινασ: Διεφκυνςθ: 4οΛυκ. Αγ. 
Ραραςκευισ, Tθλ: 210-6512513, 69776910, E-mail: arivarelas@school.gr 

     
Σ.Σ.Ν. Γϋ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ακινασ: Διεφκυνςθ: Ρελοπίδα24, Ρεριςτζρι, 
Tθλ: 210-5786863, Fax: 210-5760703, E-mail: mail@ffn-g- ath.att.scg.gr 
 
 
Σ.Σ.Ν. Δϋ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ακινασ:Διεφκυνςθ: ΑγίουΑνδρζου και 

Κοραι, 1ο Λφκειο Ν. Σμφρνθσ, 17122, Tθλ.:210-9374322,Fax: 210-937559,E-mail: 

ssneond@sch.gr 

 
 
Σ.Σ.Ν. Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Αττικισ:Διεφκυνςθ:Θρϊων 
Ρολυτεχνείου 9-11, 15344 Γζρακασ, Tθλ.: 210-3576029/30, Fax: 210-3576095, E-
mail: symneon@dide-anatol.att.sch.gr 
 
Σ.Σ.Ν. Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Αττικισ: Διεφκυνςθ: ιγα Φεραίου 
70, 19200 Ελευςίνα, Tθλ.:210-5561071, 210-5561243 , Fax: 210-5560283 
  
Σ.Σ.Ν. Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ρειραιά: Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου 35, 18532, 
Ρειραιάσ, Tθλ.: 210-4131227, E-mail: ssnp@sch.gr 
 
5) «Ε.Κ.Κ.Α.» (Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ): 
Διεφκυνςθ: Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 135 & Ηαχάρωφ, 11521, Αμπελόκθποι, Τθλ: 213-
2039705, 213-2039723, Fax: 213-2039763, E-mail: gramateia@ekka.org.gr, 
presidentoffice@ekka.org.gr, Ιςτοςελίδα: www.ekka.org.gr  
Γραμμι ςτιριξθσ παιδιϊν και εφιβων 116 111. Συμβουλευτικι τθλεφωνικι 
γραμμι αποκλειςτικά για παιδιά και εφιβουσ μζχρι 18 ετϊν. Δωρεάν από ςτακερό 
ι κινθτό τθλζφωνο. Από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, 14.00 – 20.30 και Σάββατο 
9.30 - 14.00. 

Γραμμι Άμεςθσ Κοινωνικισ Βοικειασ197, E-mail: helpline197@ekka.org.gr  

Θ Εκνικι Γραμμι Ραιδικισ Ρροςταςίασ1107 (λειτουργεί όλο το 24ωρο), E-

mail: childline1107@ekka.org.gr 

 
6)«ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Ραρζχει ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτισ 
οικογζνειεσ των ανθλίκων παραβατϊν ςτο πλαίςιο τθσ κοινωφελοφσ εργαςίασ 
τουσ.  

Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-   8815032 , 

Fax: 210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr,Ιςτοςελίδα: 

www.epanodos.org.gr,  Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00  
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3) Ομπρζλα: Ελλθνικι Εταιρία Μελζτθσ & Ρρόλθψθσ Τθσ Σεξουαλικισ 
Κακοποίθςθσ:  

Γραμμι ενθμζρωςθσ και καταγγελιϊν για περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ εμπορίασ 
παιδιϊν και νζων: 210-7236200 
Διεφκυνςθ: Εριφφλθσ 2& Σπ. Μερκοφρθ 24,  Ακινα (Ραγκράτι),11634, Τθλ./Fax: 
210-7290496, 6945464619, E-mail: info@obrela.gr, Iςτοςελίδα: www.obrela.gr 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 

 
1) «Άρςισ»: Ρροςφζρονται νομικι ςυμβουλευτικι, ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, 

επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και προγράμματα κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ 
ςτθν απαςχόλθςθ. 

Διεφκυνςθ: Ρτολεμαίων 35 & Συγγροφ, Τ.Κ. 546 30, Θεςςαλονίκθ, Τθλ./Fax: 2310-
526150, 552813, E-mail: infothes@arsis.gr, Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 

 
2) Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ: 

Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αμφνθσ 9,Θεςςαλονίκθ,Τθλ.: 2310-378300, 2310-282498, 
Email: kpths@neagenia.gr, Ιςτοςελίδα: www.neagenia.gr 
 
 

Φορείσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ επίλυςθσ ιδιαίτερων προβλθμάτων ςτουσ 
αλλοδαποφσ/εσ 
 

ΑΘΘΝΑ: 
 

 
1) «Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ (ΔΟΜ)-Υπουργείο Εςωτερικϊν»:  

Ρροςφζρεται ςυμβουλευτικι ςε κζματα μετακινιςεων, κοινωνικισ ζνταξθσ, 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, υγείασ κ.ά. των μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  

 
Διεφκυνςθ: Δωδεκανιςου 6, 17456, Άνω Καλαμάκι (Άλιμοσ), Τθλ.: 210-9919040, 
Fax.:210-9944074, E-mail: iomathens@iom.int, Iςτοςελίδα:  www.iom.int  

 
2) «Δίκτυο Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν»:  

Ρροςφζρεται ενθμζρωςθ και νομικι υποςτιριξθ προςφφγων και μεταναςτϊν. 
Ρραγματοποιοφνται μακιματα ελλθνικϊν ςε πρόςφυγεσ. 
Το γραφείο εξυπθρζτθςθσ μεταναςτϊν/ριϊν λειτουργεί κακθμερινά 16.00-
20.00.  

 
Διεφκυνςθ: Τςαμαδοφ 13, Εξάρχεια, Τθλ.: 210-3813928, Fax: 210-3830098, E-
mail:metanaston@diktio.org 

 
3) «Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ»: Ραρζχεται υλικι βοικεια, νομικι 

ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ προςφφγων. Λειτουργεί γραφείο 
εφρεςθσ εργαςίασ.  

 
Διεφκυνςθ: Σολωμοφ 25, 10682, Τθλ.: 210–3800990-1, Fax: 210-3803774, E-
mail: gcr1@gcr.gr, Ιςτοςελίδα:  www.gcr.gr 
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4) «Ελλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν»: Γίνεται ενθμζρωςθ μεταναςτϊν ςε κζματα 

νομικά και εργατικά.   
Διεφκυνςθ: Ρατθςίων 81, 10434, Ακινα, Τθλ./Fax: 210-8831620, E-mail: 
info@migrant.gr, Ιςτοςελίδα: http://www.migrant.gr/ 
 
5) «Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ»:  

Διεφκυνςθ: Λυκαβθττοφ 1, 106 72, Τθλ.: 210-3613848, 
E-mail: informatics@redcross.gr, Ιςτοςελίδα: www.redcross.gr 

 
 
6) Τομζασ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ: «Ρολυδφναμο Κζντρο Κοινωνικισ Στιριξθσ και 

Ενςωμάτωςθσ Ρροςφφγων»:   
Ραρζχει ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ ςυμβουλευτικι απαςχόλθςθσ, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, διερμθνεία κ.λ.π.   
Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 2, Ακινα, Τθλ./Fax: 210-5126300,Τθλζφωνο γραμμισ 
προςφφγων:210-5140440, E-mail: mf@redcross.gr 

 
7) KEΘΕA MOSAIC-Διαπολιτιςμικό μεταβατικό πρόγραμμα θμεριςιασ 

φροντίδασ: Ρροςφζρει ενθμζρωςθ, ςυμβουλευτικι και ψυχολογικι ςτιριξθ ςε 
εξαρτθμζνουσ και μθ μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ. Καλφπτει επίςθσ ευρφτερεσ 
ανάγκεσ κοινωνικισ φροντίδασ, φροντίδασ τθσ υγείασ και τθσ υγιεινισ κακϊσ 
και υποςτιριξθσ των εξαρτθμζνων μζςα από δικτφωςθ με υπθρεςίεσ, νομικι 
ενθμζρωςθ, μακιματα ελλθνικϊν, διαγνωςτικζσ εξετάςεισ κ.ά. 

Θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ κατοχι νομιμοποιθτικϊν εγγράφων δεν 
αποτελοφν προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα. 
Τθλ. γραμματείασ του προγράμματοσ:210-8256944, Ιςτοςελίδα: 
www.kethea.gr 
 

 Ρρόγραμμα ψυχικισ απεξάρτθςθσ για μετανάςτεσ 
Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 28 & Ηολιϊτθ 2, 112 51 Ακινα, Τθλ. 210- 
8256944, 210-8257164, 210-8256237, Fax: 210-8257163, E-
mail:info@kethea-mosaic.gr 

 Συμβουλευτικό κζντρο για μετανάςτεσ 
Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 28 & Ηολιϊτθ 2, 112 51 Ακινα, Τθλ.: 210- 
8256944, 210-8257164, 210-825623, Fax: 210-8257163, E-
mail:info@kethea-mosaic.gr 

  
8) «Κζντρο Υποδοχισ Ρροςφφγων Λαυρίου»: Ραρζχεται δωρεάν ςτζγαςθ, 

ςίτιςθ, νομικι και ιατρικι βοικεια, ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ ςε πρόςφυγεσ.  
Διεφκυνςθ: Δανουκάρα 1, Λαφριο Αττικισ, Τθλ: 22920-22414, Fax: 22920-25271, 
E-mail:  swdlavrio@redcross.gr 

 
9) «Άρςισ»:  
Διεφκυνςθ: Μαυρομματαίων 43, 10434, Τθλ./Fax: 210–8259880, E-mail: 
arsisathina@gmail.com,Ιςτοςελίδα:www.arsis.gr 

 
10) «Praksis»: 
Διεφκυνςθ: Ραιωνίου 5& Αχαρνϊν, Ρλ. Βικτωρίασ, Ακινα, 104 40, Τθλ.: 210-
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8213704, Fax: 210-5205201, E-mail: info@praksis.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.praksis.gr 

 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 

1) «Άρςισ»: 
Διεφκυνςθ:  Ρτολεμαίων  35  &  Συγγροφ,  Τ.Κ.  546030,  Θεςςαλονίκθ  Τθλ:  
2310-526150, 2310-552813, Fax: 2310-552813, E-mail:infothes@arsis.gr 
Ιςτοςελίδα:www.arsis.gr 

 

2) Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ: 

Διεφκυνςθ: Ναυάρχου Κουντουριϊτου 10& Ναυάρχου Βότςθ, 546 25 Θες/νίκθ, 
Τθλ.: 2310-531534, 2310-529195, 2310-531532, Fax: 2310-514473, Ιςτοςελίδα: 
www.redcross.gr 

 
3) «Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ»: Ραρζχεται υλικι βοικεια, 
νομικι ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ προςφφγων. Λειτουργεί 
γραφείο εφρεςθσ εργαςίασ.  

Διεφκυνςθ: Καςςάνδρου 37Α, Τ.Κ. 54633, Θες/κθ Τθλ.:2310-250045, Fax:2314-
011225, E-mail: gcr1@gcr.grΙςτοςελίδα: www.gcr.gr, 

 

4) «Praksis»: 
Διεφκυνςθ: Αρκαδιουπόλεωσ 1 & Αγ. Δθμθτρίου, Τθλ.: 2310-556145 

Ιςτοςελίδα: www.praksis.gr 
 
 

Ραρακολοφκθςθ μακθμάτων Ελλθνικισ γλϊςςασ: 
 
ΑΘΘΝΑ: 
 

1) «Άρςισ»-Κζντρο  Υποςτιριξθσ Νζων: Ρροςφζρει εκμάκθςθ ελλθνικισ 
γλϊςςασ κυρίωσ ςε πρόςφυγεσ θλικίασ 15-25 ετϊν. 
Διεφκυνςθ: Τενζδου 21Β, Κυψζλθ, Τθλ.: 210-8611132, E-mail: 
arsis.neonhora@gmail.com,  Ιςτοςελίδα: www.arsis.gr 
 

2) «Δίκτυο Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν»: 

Ρραγματοποιοφνται μακιματα ελλθνικϊν ςε πρόςφυγεσ. 

Το γραφείο εξυπθρζτθςθσ μεταναςτϊν/ριϊν λειτουργεί κακθμερινά 16.00-

20.00.  

Διεφκυνςθ: Τςαμαδοφ 13, Εξάρχεια, Τθλ.: 210-3813928, Fax: 210-3830098, E-
mail: metanaston@diktio.org                 
            

3)  «Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ»: Oργανϊνει και υλοποιεί διάφορεσ 
πολιτιςτικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ μακιματα ελλθνικισ 
γλϊςςασ μζςω του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου «ΡΥΞΙΔΑ». 
Διεφκυνςθ: Σολωμοφ 25, 10682, Τθλ.: 210–3800990-1, Fax: 210-3803774, E-
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mail: gcr1@gcr.gr,Ιςτοςελίδα:  www.gcr.gr 
 

4) «ΕΡΑΝΟΔΟΣ»: Λειτουργεί εργαςτιριο εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 
Διεφκυνςθ: Δεριγνφ 28-30, Ακινα, Τ.Κ.: 10434, Τθλ.: 210-8815904, 210-
8815032 , Fax: 210-8251109, E-mail: epanodos@epanodos.org.gr, Ιςτοςελίδα: 
www.epanodos.org.gr   

Ϊρεσ Εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα - Ραραςκευι 9.00 - 14.00 
 

5) KEΘΕA MOSAIC-Διαπολιτιςμικό μεταβατικό πρόγραμμα θμεριςιασ φροντίδασ: 
Ρραγματοποιεί μακιματα ελλθνικϊν για μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και 
παλιννοςτοφντεσ. 
Διεφκυνςθ: Μαγνθςίασ 28 & Ηολιϊτθ 2, Τθλ.: 210-8256944, 210-8257164, Fax: 
210-8257163, E-mail:  info@kethea-mosaic.gr, Iςτοςελίδα: www.kethea-
mosaic.gr 
 

6) «Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναςτϊν»: Ρροςφζρει εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςε εργαηόμενουσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ.  

Διεφκυνςθ: Άργουσ 145, Κολωνόσ, Τθλ.: 210-5130373 (Σαββατοκφριακα), 210-
8842151, 6945237837 (κακθμερινζσ), 6974486368, E-mail: kyriakatiko@yahoo.gr,  
Iςτοςελίδα: www.ksm.gr 

 
7) ΜΕΤΑδραςθ- δράςθ για τθ μετανάςτευςθ & τθν ανάπτυξθ: Ραρζχει τθ 
δυνατότθτα εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε αλλοδαποφσ. Τα μακιματα 
πραγματοποιοφνται Δευτζρα – Ραραςκευι από τισ 09.00 μζχρι τισ 20.00. 
Διεφκυνςθ:25θσ Μαρτίου 7, 17778 Ταφροσ, Τθλ.: 214-1008700, E-
mail:info@metadrasi.org 
Ιςτοςελίδα:http://metadrasi.org/ 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: 
 

1) Διμοσ Ραφλου Μελά: Ρροςφζρει μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 

ενιλικεσ αλλοδαποφσ. 

Διεφκυνςθ: Λιμνου 2 & Καηαντηίδθ, Νικόπολθ, Τθλ:2310-20160, Ιςτοςελίδα: 

http://pavlosmelas.gr/ 

 

 
ΓΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘΣ: 
 
Στα Γραφεία Διαμεςολάβθςθσ του Διμου ςου μπορείσ να απευκυνκείσ για να 
ηθτιςεισ πλθροφορίεσ και να κάνεισ αίτθςθ για τισ παρακάτω κοινωνικζσ δομζσ: 
Κοινωνικά Ραντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ανοιχτά κζντρα θμεριςιασ 
υποδοχισ αςτζγων, Υπνωτιρια, Δομζσ παροχισ ςυςςιτίων, Δθμοτικοφσ 
Λαχανόκθπουσ, Τράπεηεσ Χρόνου. 
 

 Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ (Διμοσ Ηωγράφου) 
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Διεφκυνςθ: Ηωγράφου Γεωργίου 7,15772,Ηωγράφου,Τθλ.:210-
778688,210-7759907,Fax:210-7473033 , 210-7480104, E-
mail:info@depeka.gr 

 
 Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ (Διμοσ Θλιουπόλεωσ)   

Διεφκυνςθ: Σοφοκλι Βενιηζλου & Ρρωτόπαππα, 16310, 
Θλιοφπολθ(Εντόσ Δθμαρχιακοφ Μεγάρου),Τθλ.: 210-9970000,  Fax:210-
9945848 

 
 Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ (Διμοσ Ρεριςτερίου) 

Διεφκυνςθ: Λακωνίασ 1-Α & Τραπεηοφντοσ, 12134, Ρεριςτζρι (πλατεία 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ, ζναντι ΟΤΕ Ρεριςτερίου, πλθςίον Μετρό 
Αγ.Αντωνίου), Τθλ.: 210-5771176,E-
mail:koinonikesdomesper@gmail.com 
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