
H έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των στάσεων, συµπεριφορών, γνώσεων και πρακτικών που 

αφορούν την τοξικοεξάρτηση ανηλίκων αποτελεί µέρος συνολικότερης µελέτης του ΚΕΘΕΑ, η οποία 

αφορά την ίδρυση και τη µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης ΚΑΣ-

ΣΑΝ∆ΡΑΣ για την απεξάρτηση ανήλικων δραστών αξιόποινων πράξεων. 

Η έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τις βασικές παραµέτρους που σήµερα διαµορφώνουν τη σωφρο-

νιστική πολιτική και πρακτική στην Ελλάδα και, συγκρίνοντάς την µε αποτελεσµατικές πρακτικές 

που εφαρµόζονται στο εξωτερικό, να συµβάλει στη διαµόρφωση  ενός πλαισίου βιώσιµων αρχών 

ανάπτυξης ενός πρότυπου Κέντρου Απεξάρτησης, το οποίο θα βασίζεται στα σύγχρονα δεδοµένα της 

απονοµής ποινικής δικαιοσύνης σε ανήλικους και νεαρούς ενήλικες.  
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Ερευνητικοί στόχοι 
Η εκτίµηση του µεγέθους του προβλήµατος της χρήσης ή και κατάχρησης παρανόµων ουσιών σε 

ανήλικους και νεαρούς ενήλικες παραβάτες που κρατούνται στα ειδικά σωφρονιστικά καταστήµατα 

νέων, µε στόχο να σχεδιαστεί µία παρέµβαση που θα στοχεύει στην πρόληψη της υποτροπής στη 

συνδεόµενη µε την κατάχρηση από ναρκωτικές ουσίες παραβατικότητα. 

Η έρευνα σχεδιάστηκε αξιοποιώντας ισότιµα ποσοτικές (δοµηµένο ερωτηµατολόγιο) και ποιοτικές 

µεθόδους έρευνας (ατοµικές σε βάθος συνεντεύξεις και οµαδικά εστιασµένες συνεντεύξεις). 

Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα από 25 Ιουλίου έως 2 Οκτωβρίου 2012 σε 

όλα τα ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων (ΕΚΚΝ Αυλώνα, ΚΚΓ Ελεώνα Θήβας - Τµ. Ανηλίκων, 

ΕΚΚΝ Βόλου, ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας) και στο Ίδρυµα Αγωγής Νέων Βόλου . 

Μεθοδολογία 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό, βρίσκονταν ήδη στη φυλακή (κατά το χρόνο της έρευνας) 2-6 µήνες, κυ-

ρίως για κλοπές, ληστείες και αδικήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά. Για τους περισσότερους (61,6%) 

αυτή ήταν η πρώτη σύλληψη και για ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό (84,9%) η πρώτη φυλάκιση η ο-

ποία προέκυψε περίπου στα 18 έτη.  

Νοµική κατάσταση 

Κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στις αρχές τους χρόνου, 

στα καταστήµατα κράτησης ανηλίκων κρατούνταν συνολικά 587 νέοι παραβά-

τες.  Στο πλαίσιο της έρευνας συνολικά προσεγγίσθηκαν 416 κρατούµενοι 

(ποσοστό κάλυψης  71%), εκ των οποίων οι 11 γυναίκες. Η συντριπτική πλει-

ονότητα των κρατούµενων (80%) που κρατούνται στα καταστήµατα  ήταν αλ-

λοδαποί. Το 20,7% είχε ελληνική εθνικότητα, το 21,4% είχε αλβανική, το 

20,4% είχε αλγερινή και το 7% είχε πακιστανική.  Μέσος όρο ηλικίας ήταν τα 

20 έτη (επικρατέστερη ηλικιακή οµάδα 17-21 ετών ). 
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Θεσµικό πλαίσιο 
Το θεσµικό πλαίσιο αντιµετωπίζεται τόσο από τους κρατούµενους όσο και από το προσωπικό µε διτ-

τό τρόπο: από τη µία αναγνωρίζεται ότι παρέχει πολλές νοµικές δυνατότητες για την ευνοϊκή µετα-

χείριση των νεαρών παραβατών. Από την άλλη, στην πράξη, επισηµαίνεται ατολµία ως προς τη χρή-

ση των ευεργετηµάτων ή δυνατοτήτων που παρέχει, µε αποτέλεσµα να γίνεται κατάχρηση του µέ-

τρου της κράτησης ή της φυλάκισης µε ποινές µάλιστα που συχνά, και από περισσότερες πλευρές,               

χαρακτηρίζονται εξοντωτικές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που συνδέονται µε υποθέσεις ναρκωτικών.     



Είδος ουσίας και συχνότητα χρήσης 

 Ο πληθυσµός των ανήλικων κρατουµένων παρουσιάζει σηµαντικά  εκπαιδευτικά κενά: µόνο το 

10,9% των κρατουµένων είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση               

και το 41,8% την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτική κατάσταση 

Ένα µεγάλο ποσοστό κρατουµένων, 2 στους 5,  έχει κάνει συστηµατική 

χρήση ναρκωτικών, ενώ ένα ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό, 3 στους 5, έχει 

κάνει περιστασιακή χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας στη ζωή του.                    

Στο συγκεκριµένο πληθυσµό παρατηρήθηκαν σηµαντικά υψηλότερα ποσο-

στά χρήσης κοκαΐνης συγκριτικά µε τους έφηβους χρήστες ναρκωτικών 

που  απευθύνονται σε προγράµµατα απεξάρτησης στην κοινωνία.  
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Οι συνθήκες διαβίωσης µέσα στα καταστήµατα κράτησης, φαίνεται από 

τα αποτελέσµατα της έρευνας, να αξιολογούνται ως ιδιαίτερα δυσχερείς. 

Αυτό υποδηλώνουν οι αναφορές στο συνωστισµό που προκαλείται από 

τον υπερπληθυσµό, ιδιαίτερα σε συγκεκριµένα καταστήµατα κράτησης, 

τις ελάχιστες ώρες προαυλισµού και την παλαιότητα και ακαταλληλότητα 

των εγκαταστάσεων σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Συνθήκες διαβίωσης 

Θεραπεία στη φυλακή 

Αναδείχτηκε η θετική αξιολόγηση για τις θεραπευτικές παρεµβάσεις απε-

ξάρτησης (του ΚΕΘΕΑ), όπου αυτές λειτουργούν. Ως ανασταλτικός παρά-

γοντας στην αποτελεσµατικότητά τους αναφέρθηκε ο περιορισµός τους 

µόνο σε υπηρεσίες συµβουλευτικής, καθώς το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ει-

δικά στις περιπτώσεις µεγάλων ποινών, δεν προσφέρει θεραπευτική εναλ-

λακτική στους χρήστες-παραβάτες που τις παρακολουθούν.   
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Εκπαίδευση στη φυλακή 

Οι κρατούµενοι τόνισαν τη σηµασία του σχολείου, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο 

και σε υποστηρικτικό επίπεδο. Παρόλο που η παρακολούθησή του συνδέεται 

µε µεροκάµατα και συνεπακόλουθα µε µείωση της ποινής τους, οι ανήλικοι 

υποστήριξαν στις αναφορές τους ότι η παρακολούθηση του σχολείου µέσα 

στην φυλακή επιτελεί ένα διπλό έργο: αφενός τη δυνατότητα κατάρτισης, 

καθώς οι περισσότεροι έχουν πολύ χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (λόγω χρή-

σης, παραβατικότητας ή διαφορετικής εθνότητας) και αφετέρου τη δυνατό-

τητα να βρίσκονται για κάποιο διάστηµα, κατά την διάρκεια της ηµέρας, σε 

ένα χώρο που δεν θυµίζει φυλακή.  
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Η απονοµή της δικαιοσύνης γίνεται πιο αυστηρή στις ευάλωτες οµάδες. 

Ο υπερπληθυσµός και οι κακές συνθήκες διαµονής και διαβίωσης                              

αναδεικνύονται ως κυρίαρχα θέµατα. 

Βασικά θέµατα των κρατουµένων αποτελούν: Το επισκεπτήριο, οι 

άδειες και η επαφή µε την ευρύτερη κοινότητα. 

Η φυλακή δεν προετοιµάζει για την οµαλή κοινωνική ενσωµάτωση. 

Ένα θεραπευτικό πρόγραµµα στη φυλακή θα πρέπει να είναι ανοικτό 

στην κοινωνία και να µην είναι στενά συνδεδεµένο µε το σωφρονιστικό 

σύστηµα.  

Βασικά Συµπεράσµατα 

• Επανεξέταση νοµοθετικού πλαισίου για τη ποινική αντιµετώπιση των ανηλίκων σε δύο 

κατευθύνσεις: Βέλτιστη εφαρµογή των υπαρχουσών διατάξεων και αναγκαιότητα εκ-

συγχρονισµού. 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη ολοκληρωµένων θεραπευτικών παρεµβάσεων στα                           

καταστήµατα κράτησης. 

• Επιπλέον έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα και τη σύνδεσή της µε τα σύγχρονα  

κοινωνικά φαινόµενα και την οικονοµική κρίση.  

• Μελέτη και σχεδιασµός ενιαίου συστήµατος συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων 

των ανηλίκων στα καταστήµατα κράτησης. 

Προτάσεις 

Θεραπευτικά 

προγράµµατα για 

ανήλικους 

παραβάτες ανοικτά 

στην κοινωνία 


