
1.604
κρατούμενοι-
ωφελούμενοι

Το 2021 τα ποσοστά της Ελλάδος για την πυκνότητα του πληθυσμού 
των φυλακών ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για την αναλογία 
των αλλοδαπών είναι αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(SPACE-Council of Europe 2022).

Επιπλέον, 8 στα 10 
συμβουλευτικά κέντρα που 
λειτουργούν στη χώρα 
παρέχουν προσαρμοσμένες 
υπηρεσίες σε άτομα που 
αποφυλακίζονται και έχουν 
προβλήματα χρήσης ουσιών.

Επιπλέον, άτομα που αποφυλακίζονται 
με προβλήματα χρήσης ουσιών, 
έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής 
σε οποιαδήποτε δομή θεραπείας, 
με 5 στις 10 δομές να προσφέρουν υπηρεσίες 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες 
αυτού του πληθυσμού.

196 αποφυλακισμένοι με προβλήματα χρήσης ουσιών 
στις δομές θεραπείας 

34
σωφρονιστικά καταστήματα

11.030 κρατούμενοι

95% άνδρες
6 στους 10

αλλοδαποί

2 στους 10 
για παραβάσεις 

του Νόμου περί 

ΝαρκωτικώνΣτοιχεία: 2022

Πηγή: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

σε 20
φυλακές

7
θεραπευτικά 

προγράμματα 

σε 5 φυλακές 

(5 ‘στεγνά’, 
2 υποκατάστασης)

47
από αυτούς εντάχθηκαν 
σε θεραπεία εκτός 
φυλακής (υφ’ όρον
απόλυση ή αναστολή)

2
εξειδικευμένα 

συμβουλευτικά

κέντρα για 
αποφυλακισμένους 

129 άτομα

3 
εξειδικευμένα 
θεραπευτικά
προγράμματα

111 άτομα

3
εξειδικευμένα 

κέντρα 
κοινωνικής 

επανένταξης
40 άτομα

452
κρατούμενοι στην 

φάση κυρίως 
θεραπείας

60% 
εισαγωγές 

το 2020
Θεραπεία

Συμβουλευτικές & 
Υποστηρικτικές 

υπηρεσίες

Υπηρεσίες εντός 
των φυλακών

Υπηρεσίες σε
αποφυλακισμένους

Μηνιαία 

δυναμικότητα:

200
θέσεις

Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες για προβλήματα χρήσης ουσιών Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Στοιχεία: 2020

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ

Περισσότερες 
πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της χρήσης 

ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA, www.emcdda.europa.eu). Είναι μονάδα του 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr). Περισσότερες πληροφορίες www.ektepn.gr

Προτεινόμενη αναφορά: ΕΚΤΕΠΝ 2022. Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες για προβλήματα χρήσης ουσιών – Συνοπτική αναφορά. ΕΠΙΨΥ: Αθήνα

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.epipsi.gr/
http://www.ektepn.gr/

