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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Καταγγελία της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά για τις εκπαιδευτικές δομές των
φυλακών Κορυδαλλού που έχουν ξεχαστεί από το Υπουργείο Παιδείας
Η Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/27-01-2022 ανακοίνωσή της
με τίτλο «Εκπαιδευτικές δομές των φυλακών Κορυδαλλού – Δυσκολίες που
θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία τους» καταγγέλλει πως «Οι μαθητές
και οι μαθήτριες των σωφρονιστικών καταστημάτων κράτησης έχουν
εντελώς ξεχαστεί από το Υπουργείο Παιδείας» και αναφέρεται πιο
συγκεκριμένα στις εκπαιδευτικές δομές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) και των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των
φυλακών Κορυδαλλού.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «πέντε μήνες μετά την έναρξη των
σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές δομές των φυλακών
Κορυδαλλού αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες που θέτουν σε κίνδυνο την
ομαλή λειτουργία τους». Τόσο στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Κορυδαλλού όσο και στο 2ο ΔΙΕΚ Κορυδαλλού όπως αναφέρεται, υπάρχει
πρόβλημα με την υποστελέχωση διότι ακόμα δεν έχει προσληφθεί το
αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά το 2ο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού έχουν
αποσπασθεί

μόνο

2

μόνιμοι

εκπαιδευτικοί

και

ένας

μόνιμος

είναι

τοποθετημένος στο εκτός έδρας Τμήμα και το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό τοποθετείται με μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμη και σήμερα δεν
έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, με συνέπεια το σχολικό έτος να συρρικνώνεται
στους 5-6 μήνες. Αντίστοιχη καθυστέρηση σημειώθηκε και στο 2ο ΔΙΕΚ
Κορυδαλλού.
Επίσης αναφέρεται το εξίσου σημαντικό πρόβλημα ότι δεν υπάρχει καμία
χρηματοδότηση για αναλώσιμα υλικά εδώ και τρία χρόνια κι ότι παρά την
πρόβλεψη του Ν. 4521/2018 για την ίδρυση εκπαιδευτικών δομών όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης και Τμήματα Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα

καταστήματα κράτησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει
ιδρύσει τίποτα στον Κορυδαλλό, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το
δικαίωμα πρόσβασης των κρατουμένων στην εκπαίδευση και συνακόλουθα
στην επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μετά την αποφυλάκισή τους.
Επιπρόσθετα, το θέμα της υποχρηματοδότησης δυσχεραίνει περαιτέρω την
ομαλή λειτουργία του σχολείου, αφού δεν υπάρχουν βασικά υλικά όπως
χαρτί, μελάνια κτλ. Τα ΣΔΕ των σωφρονιστικών καταστημάτων Κορυδαλλού
έχουν να λάβουν χρηματοδότηση 3 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ακόμη, σοβαρά προσκόμματα στη φοίτηση των μαθητών δημιουργούνται από
τις συνεχείς μεταγωγές μαθητών του ΣΔΕ και του ΙΕΚ σε άλλες φυλακές.
Εκτός των μαθητών που φοιτούν στο ΣΔΕ και το ΔΙΕΚ, υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον από κρατούμενους για φοίτηση σε εκπαιδευτικές μονάδες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρόλο που ο νόμος 4521/18 όριζε αναφορικά με την ίδρυση σχολικών
μονάδων εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων πως «Σε κάθε κατάστημα
κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου ιδρύονται
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό
Σχολείο,

Γυμνάσιο

Επαγγελματικής

ή

Σ.Δ.Ε.,

Κατάρτισης

ΓΕ.Λ.,

(Δ.Ι.Ε.Κ.),

ΕΠΑ.Λ.,
Δ.Ι.Ε.Κ.

Δημόσια
Ενηλίκων

Ινστιτούτα
αποφοίτων

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και Τμήματα
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας», οι διαδικασίες ορισμού συντονιστών
εκπαίδευσης πάγωσαν από το καλοκαίρι του 2019 και συνακόλουθα δεν
δημιουργήθηκε καμία σχολική δομή.
Στη συνέχεια και ο νέος νόμος 4763/2020, ενώ προέβλεπε τη δυνατότητα
ίδρυσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης «Σε κάθε
Κατάστημα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
μπορεί να ιδρύονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,

δηλαδή Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή

ΕΠΑ.Λ., δημόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και τμήματα εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας» και πάλι μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών, των σχολείων, των εκπαιδευτικών συνδικάτων και των ίδιων
των κρατουμένων, δεν έχει ιδρυθεί καμία σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ούτε στις γυναικείες ούτε στις ανδρικές φυλακές. Αντ’ αυτού όσοι

ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν, και εξετάζονται
στη σχολική ύλη στο τέλος τους έτους.
Στην ουσία, δηλαδή, δεν παρέχεται καμία εκπαίδευση στους κρατούμενους
μαθητές, οι οποίοι διαβάζουν μόνοι τους και μάλιστα, όσοι φοιτούν κατ’ ιδίαν
σε τάξεις Λυκείου, φέτος θα κληθούν να εξεταστούν σε τράπεζα θεμάτων.
Οι παραπάνω ελλείψεις ανακόπτουν την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών
των σωφρονιστικών καταστημάτων και παραβιάζουν κατάφωρα τα μορφωτικά
τους δικαιώματα.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η απρόσκοπτη εκπαίδευση
είναι εξαιρετικής σημασίας ιδιαίτερα για την ευάλωτη ομάδα των κρατουμένων
των σωφρονιστικών καταστημάτων,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Έχουν ενημερωθεί για το πρόβλημα των εκπαιδευτικών δομών των
φυλακών Κορυδαλλού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με
αποτέλεσμα να μην υφίσταται ομαλή λειτουργία τους;
2. Για

ποιους

λόγους

δεν

καλύφθηκαν

άμεσα

τα

κενά

των

εκπαιδευτικών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στο Δημόσιο
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης των φυλακών Κορυδαλλού;
3. Γιατί δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αναλώσιμα υλικά στα
ΣΔΕ των σωφρονιστικών καταστημάτων Κορυδαλλού εδώ και τρία
χρόνια;
4. Γιατί

παρόλο

που

ο

ν.4521/2018

καθιέρωσε

την

ίδρυση

εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και
τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα καταστήματα
κράτησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει
ιδρύσει ανάλογη δομή στον Κορυδαλλό;
5. Για ποιους λόγους και με το νέο νόμο 4763/2020 δεν έχει ιδρυθεί
καμία σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ούτε στις
γυναικείες ούτε στις ανδρικές φυλακές για να καλύψουν τις ανάγκες
των κρατουμένων μαθητών;
6. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσχέρεια
στο αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης των κρατουμένων στην
εκπαίδευση που διευκολύνει την επανένταξή τους στον κοινωνικό
ιστό μετά την αποφυλάκισή τους;

7. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν έτσι ώστε να τηρείται ο
σωφρονιστικός

κώδικας

σε

ό,τι

αφορά

και

επηρεάζει

την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και τι θα κάνουν για να
εξαιρεθούν οι κρατούμενοι μαθητές από την τράπεζα θεμάτων;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

