
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

             «καμία παιδική ψυχή να μην βρίσκεται πίσω από κάγκελα πια!» 

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 

με μέλη της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στο πλαίσιο συνεργασίας με την 

κοινωνία των πολιτών, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη της 

Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων.  

Αντικείμενο συζήτησης υπήρξε η βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισμένων γυναικών 

και η πρόσφατη διάταξη του Ν.4356/2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015), η οποία προβλέπει την υπό όρους 

αποφυλάκιση των κρατούμενων μητέρων, που έχουν την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού τους μέχρι αυτό 

να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών και η ποινή τους είναι μέχρι δέκα χρόνια κάθειρξη. 

Από τη συζήτηση προέκυψαν κοινά αιτήματα, μέρος των οποίων εμπλουτίζουν παλαιότερες 

προτάσεις της Γενικής Γραμματέα προς το αρμόδιο Υπουργείο. Αναφορικά με τις κρατούμενες μωρομάνες, 

συζητήθηκε η  διεύρυνση των ορίων που θέτει η ως άνω διάταξη είτε ως προς την ηλικία των παιδιών των 

κρατουμένων είτε ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό, παράλληλα με το αίτημα για εναλλακτικές μορφές 

έκτισης ποινής και για δημιουργία «ανοιχτών» δομών υπό προϋποθέσεις.   

Επιπλέον, προτάθηκε η βελτίωση των συνθηκών κράτησης για τις φυλακισμένες γυναίκες και η 

δυνατότητα εργασίας για μείωση ποινής, καθώς και το ενδεχόμενο αλλαγής του Καταστήματος Κράτησης 

Γυναικών Ελαιώνα Θήβας σε αγροτική φυλακή, δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν γυναικείες 

αγροτικές φυλακές.  

Σχετικά με την ιατρική περίθαλψη των κρατουμένων γυναικών, η Γενική Γραμματέας έχει ήδη 

προτείνει τη διακοπή κράτησης γυναικών με σοβαρές μολυσματικές ασθένειες, ιδιαίτερα φορείς hiv/aids, 

αλλά και την ισότητα στην πρόσβαση στο Νοσοκομείο των Φυλακών.  

Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι «ο διάλογος μεταξύ της Γενικής Γραμματείας, των 

αρμόδιων Υπουργείων και της κοινωνίας των πολιτών θα συνεχιστεί προς την κατεύθυνση της 

απάλειψης των προβλημάτων που ταλανίζουν τις φυλακισμένες γυναίκες, ώστε καμία παιδική ψυχή να 

μην βρίσκεται πίσω από κάγκελα πια!» 
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