ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
που εποπτεύεται από το ΥΔΔΑΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στον διοικητικό τομέα

κατά το διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018

πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
❖ Ενισχύθηκε το προσωπικό του φορέα με νέους συνεργάτες συμβούλους
απασχόλησης, υπεύθυνους γραμματειακής υποστήριξης.
❖ Προχώρησε η διαδικασία της κινητικότητας.
❖ Συντάχθηκαν

και

υπογράφηκαν

πρωτόκολλα

συνεργασίας

με

τα

Καταστήματα Κράτησης (Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου,
Νιγρίτας Σερρών, Πάτρας, Γρεβενών, ) για την υλοποίηση εργαστηρίων.
❖ Μελετήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ακινήτων των Εταιρειών Προστασίας
Αποφυλακιζομένων
❖ Ενισχύθηκε η συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης
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❖ Προχώρησε η συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης των
Περιφερειών Αττικής, Δωδεκανήσου και Κεντρικής Μακεδονίας.
❖ Ενισχύθηκαν πρωτοβουλίες και αιτήματα για υποστήριξη θεμάτων
αποφυλακιζομένων και αποφυλακισμένων (όπως λειτουργία εργαστηρίων,
συνεργασίες κλπ)
❖ Δόθηκαν 18 βραβεία καλύτερου παραδείγματος κοινωνικής επανένταξης
❖ Δόθηκαν βραβεία στους

καλύτερους μαθητές του σχολείου του

Καταστήματος Κράτησης Αυλώνα μετά από σχετική πρόταση της Προέδρου
❖ Συζητήθηκαν εισηγήσεις για δημιουργία νέων πρωτοβουλιών (όπως
ΚΟΙΝΣΕΠ)
❖ Οργανώθηκε το 2ο Τακτικό Συνέδριο του φορέα στις 19/12/2018 με θέμα «Η
κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών»
❖ Ενισχύθηκε η συνεργασία με άλλους φορείς του χώρου (Ονήσιμος κλπ)
❖ Αναπτύχθηκε η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για εκπόνηση μελετών και
πρακτικής άσκησης φοιτητών
❖ Υποβλήθηκαν αιτήσεις για υλοποίηση προγραμμάτων (ERASMUS+ κλπ)
❖ Καλλιεργήθηκε η συνεργασία με την Κοινωνική εταιρική ευθύνη με
επιστέγασμα τη συνεργασία με τα Ελληνικά Πετρέλαια και την Cosmote
❖ Ενισχύθηκε το άνοιγμα του φορέα στην κοινωνία και η υποστήριξη του φορέα
από ανώνυμους πολίτες

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ο τομέας συμβουλευτικής στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους του ΥΔΔΑΔ οι
οποίοι έχουν παράλληλα καθήκοντα και παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε
αποφυλακισμένους, ωφελούμενους του φορέα μας καθώς και από εξωτερικούς
συνεργάτες δικηγόρους, ψυχολόγο, σύμβουλο απασχόλησης οι οποίοι στελεχώνουν
τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο τομέας συμβουλευτικής ενισχύθηκε
με μία μόνιμη υπάλληλο του ΥΔΔΑΔ την κοινωνική λειτουργό, η οποία βρίσκεται με
παράλληλα καθήκοντα δύο φορές την εβδομάδα στα γραφεία της Επανόδου για την
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης.
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Ο τομέας συμβουλευτικής διαρθρώνεται σε δύο τμήματα το τμήμα υποδοχής και
το τμήμα της συμβουλευτικής τα οποία βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνεργασία
μεταξύ τους. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2018 στον φορέα
προσήλθαν (έγινε δηλαδή υποδοχή μέσω του νέου ηλεκτρονικού Portal της Επανόδου
συνολικά 261 ατόμων εκ των οποίων οι 10 υποδοχές έγιναν στο Κατάστημα Κράτησης
Κορυδαλλού (μέσω του ηλεκτρονικού portal του φορέα από την κοινωνική υπηρεσία
του καταστήματος κράτησης. Επίσης, από 01/01/2018 έως 31/12/2018 προσήλθαν στον
φορέα για πρώτη φορά 299, δεσμεύτηκαν, πραγματοποίησαν παραπάνω από ένα
ραντεβού με τους συμβούλους του φορέα και έλαβαν σχεδόν το σύνολο των
συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιπλέον την ίδια περίοδο 63 άτομα παλαιότεροι
ωφελούμενοι (2014, 2015, 2016) επανήλθαν στον φορέα και πραγματοποίησαν
ραντεβού με συμβούλους του φορέα.
Συνολικά στην ΕΠΑΝΟΔΟ είχαν προγραμματιστεί 2.164 συμβουλευτικές
συναντήσεις

με

ωφελούμενους

αποφυλακισμένους

από

τις

οποίες

πραγματοποιήθηκαν οι 1.507.
Ειδικότερα κατεγράφησαν από την γραμματεία ότι πραγματοποιηθήκαν στον
φορέα 296 συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής (είχαν προγραμματιστεί 451), 1.027
συναντήσεις (είχαν προγραμματιστεί 1.412) ψυχοκοινωνικής στήριξης και 184
συναντήσεις εργασιακής συμβουλευτικής (είχαν προγραμματιστεί 301).
Κατά το διάστημα από 1/1 – 31/12 παρασχέθηκαν συμβουλευτικές
υπηρεσίες και ειδικότερα:
➢

Πληροφόρηση ενημέρωση για θέματα που αφορούν ζητήματα επιδομάτων,

συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης, απασχόλησης και γενικά για κάθε θέμα
που αφορά τη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης.
➢

Ψυχοκοινωνική στήριξη: ψυχολογική υποστήριξη των αποφυλακισμένων,

των ανηλίκων παραβατών και των οικογενειών τους. Το διάστημα από 1/1/2018 –
31/12/2018 πραγματοποιήθηκαν 1.027 συναντήσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης από
τις 1.412 προγραμματισμένες.
➢

Νομική συμβουλευτική: αντιμετώπιση νομικών θεμάτων κυρίως σε

συμβουλευτική βάση, προσφέροντας επεξηγήσεις σε νομικά ζητήματα, καθώς και
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οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Το διάστημα από 1/1/2018- 31/12/2018
πραγματοποιήθηκαν

296

συναντήσεις

νομικής συμβουλευτικής (είχαν

προγραμματιστεί 451),
➢

Συμβουλευτική

απασχόλησης

&

επιχειρηματικότητας,

περιλαμβάνει:

εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ή άλλους αρμόδιους
φορείς, ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της
πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα αποφυλακισμένοι.
Το διάστημα από 1/1/2018 - 31/12/2018 πραγματοποιήθηκαν 184 συναντήσεις
εργασιακής συμβουλευτικής (είχαν προγραμματιστεί 301).

Επιπλέον για την

απασχόληση υλοποιούνται:
➢ Σύνδεση με εργοδότες

μέσω κυρίως των κλαδικών τους οργανώσεων.

Κατεγράφησαν οι κλαδικές οργανώσεις με συναφή αντικείμενα με τις
επαγγελματικές

ανάγκες

των

αποφυλακισμένων

(πχ

αρτοποιοί,

ζαχαροπλάστες κλπ) οι οποίες ενημερώθηκαν για το φορέα και
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την ενημέρωση και τη διερεύνηση
πιθανής συνεργασίας με στόχο την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων
και ευκαιριών των αποφυλακισμένων.
➢ Λειτουργία job-club. Συνεχίζεται η λειτουργία job-club κάθε Τρίτη και
Παρασκευή 11.00 – 13.00 που προσφέρει πληροφορίες για θέσεις εργασίας,
σύνταξη βιογραφικού κλπ.
➢ Ενισχύθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης στην αγορά εργασίας μέσω της
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Νέοι Ορίζοντες» εφόσον ο αποφυλακισμένος πληρεί τις
αναγκαίες προϋποθέσεις και ολοκληρώσει τη συμβουλευτική διαδικασία της
Επανόδου. Για αυτό το λόγο ενημερώθηκαν τα Καταστήματα Κράτησης και
άλλοι φορείς προκειμένου να προωθηθούν περισσότεροι αποφυλακισμένοι
για εργασιακή απασχόληση στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες».
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Για την καλύτερη πλαισίωση των αποφυλακισμένων το διάστημα 1/1/2018 –
31/12/2018 παρασχέθηκαν:
✓ Εισιτήρια. Δόθηκαν 72 εισιτήρια ΟΣΥ των 5 διαδρομών και 86 των 2
διαδρομών (δεδομένα βάσης)
✓ Τηλεκάρτες. Δόθηκαν 183 τηλεκάρτες των 4 ευρώ εκάστη (δεδομένα βάσης)
✓ Δωρεάν γεύματα. Δόθηκαν 1288 Δωροεπιταγές των 10 ευρώ του Super
Market Σκλαβενίτης (δεδομένα βάσης)
✓ Οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ενισχύθηκαν οικονομικά 79 άτομα
(στοιχεία λογιστηρίου)
✓ Στέγαση: Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των αποφυλακισμένων
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
❖ Προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχείο. Φιλοξενήθηκαν 42 άτομα για 390
ημέρες διανυκτέρευσης (στοιχεία λογιστηρίου).
❖ Φιλοξενία

στον

ξενώνα

βραχύχρονης

φιλοξενίας

της

Επανόδου.

Φιλοξενήθηκαν συνολικά 10 άτομα εκ των οποίων σήμερα διαμένουν
τέσσερις.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
•

Η Επάνοδος λειτούργησε εκπαιδευτικά

και καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Ειδικότερα λειτούργησε εργαστήριο γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού,
εργαστήριο Η/Υ.

Αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο η υποδομή του

εργαστηρίου των Η/Υ με αγορά νέου εξοπλισμού κα του job- club.
•

Επιπλέον λειτούργησε η μουσική ομάδα της οποίας επίσης ενισχύθηκε ο
εξοπλισμός.

•

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ που
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και προβλέπει την
επιδότηση ενοικίου 5 αποφυλακισμένων

και την εργασιακή τους

αποκατάσταση. Το πρόγραμμα λήγει στις 31/03/2019.
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υλοποιήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:
✓ Έρευνα με θέμα: «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην
Ελλάδα – Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική
πολιτική και την κοινωνική επανένταξη».
✓ Έρευνα με θέμα: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων
για την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και
προσαρμογή

των

κρατουμένων

και

αποφυλακισμένων

γυναικών»

(συνεργασία με ΓΓΙΦ και ΚΕΘΙ).
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Συνεχίστηκε η συνεργασία με τους παρακάτω υπεύθυνους επανένταξης των
Κατάστημα Κράτησης.
Κ.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΣΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Κ.Α.Υ.Φ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ε.Κ.Κ.Ν ΑΥΛΩΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΡ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΤΖΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α΄ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΑΓΡ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝ.ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α΄ΤΥΠΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΛΙΤΣΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
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ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΗΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/ ΚΑΤΣΑΡΑΚΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΗ ΙΟΚΑΣΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ
ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΓΕΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β΄ΤΥΠΟΥ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
Ε.Α. Κ.Κ.Ν ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

2. Δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας με τα Καταστήματα (Αγιάς
Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου, Νιγρίτας Σερρών, Πάτρας,
Γρεβενών) για την υλοποίηση εργαστηρίων.
3. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ενημέρωσης κρατουμένων και προσωπικού
στα Καταστήματα Κω, Γυναικών Θήβας, Αυλώνα, Διαβατών Θεσσαλονίκης,
Γρεβενών, Νιγρίτας Σερρών, Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
4. Λειτούργησαν

εκπαιδευτικά εργαστήρια

Σήμερα λειτουργούν εργαστήρια

στα Καταστήματα Κράτησης.

όπως εκμάθησης ελληνικής Γλώσσας,

κεραμικής, δημιουργικής γραφής και θεάτρου στα Καταστήματα Κράτησης
Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου, Νιγρίτας Σερρών, Πάτρας,
Χίου, Τρίπολης, Άμφισσας, Γρεβενών.
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5. Πραγματοποιήθηκαν

δύο

συναντήσεις

εργασίας

των

συνδέσμων

επανένταξης. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου
2018, ώρα 10:00 – 14:00, στα Γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (Δεριγνύ 28-30,
Πλατεία Βικτωρίας) και η δεύτερη στις 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 – 14:00
στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού –
(Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη). Σκοπός των συναντήσεων ήταν η
προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συνδέσμων επανένταξης, η
ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη δικτύωση
των δομών και των φορέων επανένταξης σε όλη την Ελλάδα.
6. Συμμετείχαμε στην

33η

Πανελλήνια έκθεση έργων κρατουμένων και

προϊόντων φυλακών
7. Διοργάνωση εκδηλώσεων και bazaar

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
•

Ανανεώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα φυλλάδια του φορέα

•

Δημιουργήθηκε φυλλάδιο πληροφοριών για τους ωφελούμενους

•

Επικαιροποποιήθηκε ο «Οδηγός χρήσιμων πληροφοριών» μετά την
αποφυλάκιση: Επάνοδος

•

Επικαιροποιήθηκε ο αναλυτικός Οδηγός του φορέα

•

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ημερολόγιο, αφίσα του φορέα και άλλο
προωθητικό υλικό

•

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά του 1ου Τακτικού Συνεδρίου του φορέα με
θέμα «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη»

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Δ/ντρια
Φ. Μηλιώνη.
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