
Το ξέρετε ότι

• Η θεραπεία των εξαρτηµένων στοιχίζει λιγότερο από τη φυλάκιση;
• Η θεραπεία µειώνει το κόστος για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, και τη
φροντίδα της υγείας;
• H φυλάκιση των ανηλίκων µπορεί να τους οδηγήσει σε µεγαλύτερη
παραβατικότητα;

Το ξέρετε ότι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

• Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων επιτρέπεται µόνο σε ανηλίκους
µεγαλύτερους των 15 ετών;
• Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων δεν µπορεί να διαρκεί περισσότερο
από έξι µήνες;
• Στους ανηλίκους που δεν έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος
της ηλικίας τους µπορούν να επιβάλλονται µόνον αναµορφωτικά
ή θεραπευτικά µέτρα;

Το ξέρετε ότι
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Το ξέρετε ότι
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

• Το κατώτατο όριο ηλικίας για την ποινή του
εγκλεισµού είναι τα 18 έτη (Σουηδία);
• Μόνο 3 ανήλικοι βρίσκονται στη φυλακή,
ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν προγράµ-
µατα εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την
κοινωνική τους ένταξη (Φιλανδία);
• Σε άτοµα κάτω των 21 ετών επιβάλλονται εκπαι-
δευτικά µέτρα (Γερµανία);

• Κρατούνται 585 ανήλικοι ή νεαροί ενήλικες;
• Το 1/3 βρίσκονται εκεί για παράβαση

του νόµου περί ναρκωτικών;
• ∆εν προβλέπεται για αυτούς ειδική

θεραπευτική αντιµετώπιση;
• Τα κτίρια είναι ανεπαρκή και κακοσυντηρηµένα;

• Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για µόνιµη παρουσία ιατρών και ψυχολόγων;
• Ανήλικοι κρατούµενοι συγκατοικούν µε ενήλικους;

• Υπόδικοι συγκατοικούν µε κατάδικους;
• Λόγω υπερπληθυσµού, οι φυλακισµένοι κοιµούνται σε βάρδιες;

• Οι ανήλικες γυναίκες κρατούνται σε φυλακές ενηλίκων;
• ∆εν υπάρχει πολυπολιτισµικό σχολείο για ανήλικους µετανάστες κρατούµενους;

• Γίνονται αναγκαστικές µειώσεις στο επισκεπτήριο λόγω της έλλειψης φυλακτικού προσωπικού;
• Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν ελλιπή εκπαίδευση σε θέµατα που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες

των ανήλικων κρατουµένων;



ΤΟ ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

• Να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο κέντρο µε
κύριο στόχο την εξάλειψη της νεανικής παραβατικό-

τητας που σχετίζεται µε τη χρήση ουσιών και την οµαλή
κοινωνική ένταξη.

• Να δηµιουργηθεί κέντρο σωµατικής αποτοξίνωσης και µονάδες
ψυχικής απεξάρτησης που θα συνδεθούν µε κέντρα κοινωνικής επανέντα-

ξης στην κοινωνία.
• Να φιλοξενούνται νεαροί κρατούµενοι έως 21 ετών µε απόφαση εισαγγελέα/
ανακριτή/δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν θεραπευτικό πρόγραµµα µε πε-
ριοριστικούς όρους.
• Να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας ατόµων µέχρι 25 ετών προκειµένου να αξιοποιη-
θούν πλήρως οι εγκαταστάσεις του κέντρου.
• Να στελεχωθεί µε επιστηµονικό κυρίως προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
ειδικοί θεραπευτές, απόφοιτοι θεραπευτικών προγραµµάτων κ.λπ.).
• Να προσφέρει ατοµική και οµαδική συµβουλευτική, θεραπεία, εκπαίδευση
και κατάρτιση.
• Να δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της θεραπείας και µετά την αποφυλάκιση.
• Να προσφέρει δυνατότητα για εκπαίδευση, έρευνα και κλινική πρακτική σε
φοιτητές και νέους επιστήµονες.

• Να αξιοποιήσει τον εθελοντισµό και να είναι σε ανοιχτό διάλογο µε την
κοινωνία.

• Να λειτουργεί µε την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης και την συνεργασία φορέων ψυχικής

υγείας και απεξάρτησης.

Το ξέρετε ότι
ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
Από το 2004, έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότηµα
που έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας
180 τοξικοµανών κρατούµενων,
το οποίο µένει αναξιοποίητο;

Η θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ
για την παραβατικότητα ανηλίκων

και τη χρήση ουσιών

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ

∆∆    ιιααψψεεύύδδοοννττααςς  ττηηνν  ΚΚαασσσσάάννδδρραα
Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε µετά την κατακύρωση του ∆η-
µόσιου ∆ιαγωνισµού, την εκπόνηση του έργου «Με-
λέτη για την ίδρυση και τη µεθοδολογία οργάνωσης
και λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ,
για την απεξάρτηση ανήλικων δραστών αξιόποινων πρά-
ξεων» του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε συγχρηµατοδότηση της ΕΕ. 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από κοινοτικούς πόρους
(ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠ ∆ιοικη-
τική Μεταρρύθµιση 2007-2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε  

µε τον Τοµέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ 
στο 2109241993-6, admin@kethea.gr 

https://ketheakassandra.wordpress.com


