
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 

με το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα μαζί με στελέχη της ΓΓΙΦ, στο 

πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη 

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, πραγματοποίησαν  συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 

Πολιτικής,  Ευτύχη  Φυτράκη και τις συνεργάτιδές του. 

Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν οι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

σε σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισμένων γυναικών και ιδιαίτερα των 

κρατούμενων μητέρων. 

Ειδική αναφορά έγινε στην πρόσφατη πολύ θετική διάταξη του Ν.4356/2015, η οποία 

προβλέπει την υπό όρους αποφυλάκιση των κρατούμενων μητέρων, των οποίων η ποινή είναι μέχρι 

δέκα χρόνια κάθειρξη και που έχουν την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού τους, ώσπου το παιδί να 

συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών. 

Ενδεικτικά, η Γενική Γραμματέας πρότεινε τη διεύρυνση των ορίων της εν λόγω διάταξης, είτε 

ως προς την ηλικία των παιδιών των κρατουμένων, είτε ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό. 

Παράλληλα, εξέφρασε αίτημα για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού μέσα στο Κατάστημα Κράτησης 

Γυναικών του Ελεώνα, καθώς και για τη μετατροπή του εν λόγω καταστήματος κράτησης σε αγροτική 

φυλακή. 

Η Γενική Γραμματέας, μεταξύ άλλων, πρότεινε να γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού και 

αθλητικού περιεχομένου, προγράμματα για την καλλιέργεια, ανάπτυξη-αναθέρμανση του δεσμού με 

την οικογένεια και  δράσεις για τη διευκόλυνση του επισκεπτηρίου, όπως μεταφορά συγγενών, κλπ. 

ταυτόχρονα με την πρότασή της να οργανωθεί « Ημέρα της οικογένειας». 

Ο κ. Ε. Φυτράκης διευκρίνισε μείζονα ζητήματα που αφορούν τις γυναικείες φυλακές, 

αναφέροντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία Παιδικού Σταθμού στο Κατάστημα Κράτησης 

Γυναικών του Ελεώνα, ενώ σχετικά με την ως άνω διάταξη, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η 

ρύθμιση να εκτείνεται και στους κρατούμενους πατέρες, εφόσον αυτοί πληρούν τα προβλεπόμενα, 

από το νόμο, κριτήρια. 

Η συζήτηση προσανατολίστηκε στον πληθυσμό των αποφυλακισμένων γυναικών και 

σε δράσεις, όπως κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα 

μπορούσαν να συνδράμουν στην ομαλότερη επανένταξη των γυναικών στην κοινωνία. 

Τέλος, η Φωτεινή  Κούβελα τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο διάλογος 

και η συνεργασία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των αρμόδιων Υπουργείων θα 

συνεχιστεί, ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις και να ενισχυθούν πρωτοβουλίες, που αφορούν 

τις κρατούμενες και τις αποφυλακισμένες γυναίκες, με στόχο οι ελληνικές φυλακές να επιτελούν όχι 

μόνο “τιμωρητικό”, άλλα και σωφρονιστικό ρόλο υπό το πρίσμα της μελλοντικής επανένταξης των 

κρατουμένων». 
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