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Με ερώτηση της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ ρωτά σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των Αγροτικών
Φυλακών της χώρας

Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο σας η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής με σκοπό
την αξιοποίηση των εκτάσεων των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας, Κασσάνδρας,
Κασσαβέτειας και Αγιάς Χανίων, προκειμένου να κατασκευαστούν με οικονομικό και
αποτελεσματικό τρόπο νέοι χώροι για κρατούμενους ήπιας εγκληματικότητας. Ωστόσο, στο
πλαίσιο αυτής της θετικής, πράγματι, πρωτοβουλίας θα μπορούσε να εξεταστεί και η
προοπτική ενός ευρύτερου ανασχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας των Αγροτικών
Φυλακών, και, γενικότερα, της φιλοσοφίας που διέπει τον εν λόγω σωφρονιστικό θεσμό.
Ειδικότερα, οι Αγροτικές Φυλακές θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να:
• συγκροτηθούν ως ολοκληρωμένες παραγωγικές μονάδες αγροτικών προϊόντων,
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτόν τόσο τις ανάγκες τροφοδοσίας των συγκεκριμένων
φυλακών όσο και των υπόλοιπων σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας με σημαντικό
δημοσιονομικό όφελος, αλλά και κερδίζοντας πρόσθετους πόρους μέσω της πώλησης των
προϊόντων τους στο κανονικό εμπόριο (π.χ. σε λαϊκές αγορές),
• λειτουργούν ως φορείς εκπαίδευσης προσφέροντας στους κρατούμενους
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση σε ειδικότητες που συνδέονται με τον Αγροτικό
Τομέα – π.χ. σε θέματα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, μεταποίησης της
πρωτογενούς παραγωγής, κτλ. – εφοδιάζοντάς τους έτσι με συγκεκριμένες δεξιότητες και
προσόντα που θα διευκολύνουν ουσιαστικά την κοινωνική επανένταξή τους μετά την
αποφυλάκιση,
• συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της Ελληνικής Γεωργίας μέσω της
ανάπτυξης πειραματικών καλλιεργειών, σε συνεργασία με τις Γεωπονικές Σχολές των
Πανεπιστημίων και των συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ,
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα την διαμόρφωση ενός προοδευτικότερου
σωφρονιστικού συστήματος που θα προάγει την ψυχολογική ισορροπία των κρατουμένων
και θα υποβοηθά την κοινωνική τους επανένταξη,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.

Ποια είναι τα ακριβή σχέδια του κ. Υπουργού αναφορικά με την αξιοποίηση των
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αγροτικών εκτάσεων των τεσσάρων Αγροτικών Φυλακών της χώρας; Υπάρχει επικοινωνία
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την από κοινού κατάρτιση
στοχευμένων προγραμμάτων εντός των Αγροτικών Φυλακών;
2. Προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής του ανωτέρω
μοντέλου στα συγκεκριμένα σωφρονιστικά καταστήματα;»
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