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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του έτους 2013 (από 1/1
έως και 31/12) δεν σταμάτησε να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της
μετασωφρονιστικής
μέριμνας
και
φροντίδας
τόσο
των
αποφυλακισμένων ωφελουμένων της, που επισκέφθηκαν τον φορέα
στα γραφεία της (στη διεύθυνση Δεριγνύ 28-30, Πλατεία Βικτωρίας,
τηλ. 210-8815904 και 210-8815032), όσο και των ατόμων που εκτίουν
την ποινή τους στα καταστήματα κράτησης της χώρας, φροντίζοντας
για την ομαλή μετάβαση και την επανένταξή τους ήδη μέσα από την
δημιουργία εργαστηρίων ενόσω βρίσκονται υπό κράτηση.
Επιπλέον, συμμετείχε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τον σχεδιασμό
πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη των
αποφυλακισμένων και παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε
σε fora και επιτροπές.
Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων για το 2013 ανέρχεται σε
807 άτομα που ωφελήθηκαν με διάφορους τρόπους (πβ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, σελ. 57).
Το 2013 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ακολούθησε όπως και τα προηγούμενα έτη την
ίδια πολυεπίπεδη κατευθυντήρια γραμμή και στρατηγική, προκειμένου
ο φορέας να λειτουργήσει εμπεριστατωμένα και να ολοκληρωθούν με
επιτυχία τα προγράμματα και οι δράσεις που είχε αναλάβει και στα
οποία είχε στοχεύσει προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της.
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ανέπτυξε δράση και στήριξε το έργο της στους πέντε
ακόλουθους άξονες, που σχετίζονται με:
 Την επιλογή και διαχείριση αρχικά του προσωπικού, δηλαδή τη
στελέχωση του φορέα,
 Οικονομικά ζητήματα (όπως
προγραμμάτων, χορηγιών κ.ά.),

αναζήτηση

πόρων

μέσω

 Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται άμεσα
με το ερευνητικό υποκείμενο-τους ωφελουμένους και τη
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συνεργασία με άλλους φορείς, όπως και την τοπική δικτύωση
αρμόδιων φορέων,
 Τη συμμετοχή του φορέα σε διεθνή (όπως συμμετοχή στο
ACTIVE INCLUSION) και σε ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως το
PEBBLE) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, και τέλος
 Έδωσε βάση σε θεσμικά θέματα που αφορούσαν τις ανάγκες
των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, όπως η
αναθεώρηση ή/και κατάργηση διατάξεων της νομοθεσίας για το
ποινικό μητρώο, η προγραμματική σύνδεση με τον ΟΑΕΔ για
ειδική ποσόστωση υπέρ των αποφυλακισμένων στα
υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ προγράμματα κτλ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΑΝΟΔΟΥ
1. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα σε κάθε
αποφυλακισμένο που προσήλθε στα γραφεία της παρείχε υπηρεσίες:
 Ψυχολογικής στήριξης,
 Νομικής συμβουλευτικής,
 Συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε θέματα
εργασίας,
 Μέριμνας σε θέματα υγείας,
 Υποστήριξης στους αποφυλακισμένους με κατευθυντήριες οδηγίες,
και τέλος
 Προσφοράς υλικών αγαθών (ειδών υγιεινής) για την επάνοδό τους
στην κοινωνία αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους.

2. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είχε τη δυνατότητα κατά το προηγούμενο έτος να
προσφέρει στους ωφελουμένους της τις ακόλουθες υλικές παροχές:
 Στέγαση-Διαμονή σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο για κάποιο χρονικό
διάστημα (δέκα μέρες το μέγιστο) έως ότου τακτοποιηθούν κατά τις
πρώτες ημέρες της αποφυλάκισής τους, αλλά και παροχές σε άτομα
εξαιρετικών περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης φροντίδας,
 Εισιτήρια συγκοινωνιών,
 Τηλεκάρτες,
 Σίτιση- Κουπόνια γευμάτων σε συμβεβλημένο εστιατόριο για κάποιο
χρονικό διάστημα (δέκα μέρες το μέγιστο). Η παροχή αυτή ας
σημειωθεί ότι υπήρξε απαραίτητη διότι οι ανάγκες των
εξυπηρετουμένων είχαν αυξηθεί λόγω οικονομικής κρίσης, και τέλος
 Υλικά αγαθά για τις ανάγκες των αποφυλακισμένων (όπως
καθαριστικά, καλλωπιστικά προϊόντα κ.ά.).
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3. Στο ίδιο πλαίσιο επιδιώκεται (μέσω διαμεσολάβησης ή παραπομπής
σε αρμόδιους φορείς) η εξασφάλιση εργασίας για τους
αποφυλακισμένους ή κατά προτεραιότητα η ένταξη των παιδιών
τους σε παιδικούς σταθμούς ή σχολεία, η εξεύρεση επιδοτήσεων για
αυτοαπασχόληση και άλλες ευκαιρίες που τυχόν δεν γνωρίζουν.

4. Σημαντικό κομμάτι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι η πραγματοποίηση επαφών
και η επιδίωξη συνεργασιών με τις «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» των
καταστημάτων κράτησης, στις οποίες και έχουν δοθεί φυλλάδια (στα
Αγγλικά και στα Ελληνικά) με τα οποία ενημερώνονται οι
κρατούμενοι για τη στήριξη και τις παροχές που μπορούν να τους
δοθούν από την ΕΠΑΝΟΔΟ.

5. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υλοποίησε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς κοινωνικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων με προβλήματα
με τον νόμο. Το πρόγραμμα αυτό είχε τον τίτλο «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ»
και περιλάμβανε την κατάρτιση νεαρών ατόμων στη μηχανολογία
αυτοκινήτου και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (H/Y). Επίσης τον
Δεκέμβριο του 2011 ξεκίνησε στο πλαίσιο του προαναφερθέντος
προγράμματος κατάρτιση αποφυλακισμένων ατόμων στην
κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος (πρόγραμμα με τίτλο
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»). Το εν λόγω κοινωνικό
πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ σημαντικά αποτελέσματα,
πραγματοποιούμενο σε συνεργασία και με τις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής μέσα στα καταστήματα κράτησης.
Το 2013 δημιουργήθηκε ένα ακόμα επιπλέον εργαστήριο,
«ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», με συντονιστή τον κ. Στάθη Γράψα και
βοηθό του τον κ. Γιώργο Δάμπαση, το οποίο και είχε μεγάλη
απήχηση.
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6. Εκτυπώθηκαν νέα τρίπτυχα με ενημερωτικό υλικό για την ΕΠΑΝΟΔΟ,
τα οποία και διανέμονται στο κοινό. Επιπροσθέτως, εκτυπώθηκαν
τρίπτυχα του προαναφερθέντος κοινωνικού προγράμματος «ΜΠΟΡΩ
ΚΑΙ ΕΓΩ», με σκοπό την εκμάθηση του προγράμματος και την
προσέλευση αποφυλακισμένων.

7. Κατά το χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου 2013 προβλήθηκαν
δωρεάν και με την ευγενική υποστήριξη του ΕΣΡ, τηλεοπτικά
κοινωνικά μηνύματα για την ΕΠΑΝΟΔΟ με σκοπό την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη γνωστοποίηση ενός νέου
προγράμματος (πβ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΟΔΟΥ) που στόχος του
ήταν η ωφέλεια των ίδιων των αποφυλακισμένων.

8. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εμπλούτισε την ιστοσελίδα της, η οποία λειτουργεί στο
Διαδίκτυο (www.epanodos.org.gr), με νέες δράσεις και πληροφορίες.
Η ιστοσελίδα εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με τους
ενδιαφερομένους και με το ευρύτερο κοινό. Στην ιστοσελίδα αυτή
έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τα διαθέσιμα κοινοτικά και άλλα
προγράμματα που αφορούν την εξασφάλιση ή/και επιχορήγηση
εργασίας για αποφυλακιζομένους και συναφείς κατηγορίες, ενώ
υπάρχει τράπεζα πληροφοριών και βάση δεδομένων για
προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τις οποίες οι αποφυλακιζόμενοι
μπορούν να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους άλλους
εργαζομένους. Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί «Οδηγός
Χρήσιμων Πληροφοριών» με διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλες
πληροφορίες που βοηθούν τους αποφυλακιζομένους στα πρώτα
τους βήματα εκτός φυλακής. Ο ίδιος Οδηγός έχει εκτυπωθεί και
βιβλιοδετηθεί από κρατουμένους στο Τυπογραφείο της Δικαστικής
Φυλακής
Κορυδαλλού,
ώστε
να
διανέμεται
στους
αποφυλακιζομένους, ενώ έχει κυκλοφορήσει ήδη από το 2009 και
δίγλωσση έκδοσή του (Ελληνικά και Αγγλικά) από τις εκδόσεις Α.
Σάκκουλα στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών (αρ. 16). Ο Οδηγός αυτός έχει ήδη
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επικαιροποιηθεί και το 2012 και εμπλουτιστεί με νέες πληροφορίες,
όπως είναι οι δυνατότητες εκπαίδευσης των αποφυλακισμένων.

9. Δημοσιεύθηκε αρθρογραφία με θέμα το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (τη
μετασωφρονιστική μέριμνα και πολιτική) σε έγκυρα και
εξειδικευμένα έντυπα του χώρου (π.χ. «Οιονεί...Κρατούμενος»,
«Προσπαθώντας»).

10. Ακόμα, προγραμματίζονται ή και υλοποιούνται ήδη οι ακόλουθες
δράσεις:
 Η ανάπτυξη στενότερης, ισότιμης συνεργασίας με άλλους
κρατικούς φορείς, όπως με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το ΙΔΕΚΕ, τις
υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο
Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας, καθώς και με Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, ώστε να συντονισθεί η μεταξύ τους
δράση στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόληψης και της
γενικότερης στήριξης των αποφυλακιζομένων.
 Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ενεργοποίηση σε όλη την
Ελλάδα, σε συνεργασία με την ΕΠΑΝΟΔΟ, τόσο των Εταιρειών
Προστασίας Αποφυλακιζομένων (ήδη έχουν συγκροτηθεί νέα
Δ.Σ. σε όλες τις Περιφέρειες) όσο και των Επιτροπών
Κοινωνικής Υποστήριξης του ά. 81 παρ. 2 και 3 Σωφρονιστικού
Κώδικα (κατά Νομούς) και των Εταιρειών Προστασίας
Ανηλίκων (ά. 18§2 ν. 2298/1995 και ά. 13 ν. 2331/1991, τηλ.
210-6404649 & 210-64047551), ει δυνατόν μέσω στελέχωσής
τους με έμμισθους και ειδικευμένους υπαλλήλους. Ειδικότερα,
βλ. υποκεφάλαιο «Δικτύωση».

1

Ωστόσο, οι Εταιρείες αυτές λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη –
πρβλ. Αγλ. Ρομπόκου – Καραγιάννη, Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα, τ. Α',
Αθήνα/Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. 143.
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 Η συνεργασία με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να
αναπτυχθεί περαιτέρω ο θεσμός της προστατευτικής
επίβλεψης και συνδρομής των υφ' όρων απολυομένων (Ν.
1941/1991 και π.δ. 195/2006, ΦΕΚ Α' 199, ιδίως ά. 10§1 για τις
αρμοδιότητες των Υ.Ε.Κ.Α.). Η συνεργασία αυτή ήδη
καταγράφει σημαντικές εξελίξεις.
 Η περαιτέρω συγκρότηση εθελοντικών ομάδων για τη στήριξη
των αποφυλακιζομένων.2 Ήδη έχει συγκροτηθεί εθελοντική
ομάδα στο πλαίσιο του Γ΄ Κύκλου Συναντήσεων Διαλόγου που
υλοποιήθηκε από την ΕΠΑΝΟΔΟ στις αρχές Σεπτεμβρίου με
θέμα:
«Κοινωνική
συνεργασία,
αλληλεγγύη
και
συνυπευθυνότητα».
 Η δημιουργία στεγών σύντομης φιλοξενίας μέχρις ότου οι
αποφυλακιζόμενοι εξασφαλίσουν στέγη και εργασία (ά. 82§1
Σωφρ. Κώδικα).
 Η εκπόνηση και εκτέλεση από την ίδια την ΕΠΑΝΟΔΟ, σε
συνεργασία και με άλλους φορείς, προγραμμάτων για την
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση
κρατουμένων και αποφυλακιζομένων στην αγορά εργασίας,
ώστε οι ήδη κρατούμενοι να μπορούν να συνεχίσουν τη
συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και μετά την
αποφυλάκισή τους.3
 Η οργάνωση επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά
προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι στο πλαίσιο των
2

Για την εθελοντική εργασία αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι παρατηρήσεις και
αναπτύξεις της Αγγ. Πιτσελά στο έργο της «Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής
δικαιοσύνης», Αθήνα/Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 169 επ.
3

Για τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση και εφαρμογή τέτοιων
προγραμμάτων, βλ. π.χ. Σοφίας Γιοβάνογλου, Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης
των αποφυλακιζόμενων, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 239 επ. και, ιδίως, όσον
αφορά γυναίκες αποφυλακιζόμενες: Μ. Θανοπούλου κ.ά., ό.π., σελ. 214 επ., 225 επ. Πρβλ.
γενικότερα και Γ. Ζαϊμάκη/ Αγ. Κονδυλάκη, Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας, Μορφές παρέμβασης
σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες, Αθήνα: Κριτική, 2005.
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Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και η παροχή σε
αυτούς κινήτρων για τη δημιουργία ιδιωτικής επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης (βλ. και ά. 2 εδ. ζ΄ π.δ. 300/2003).
 Ο συντονισμός του έργου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με αντίστοιχες
πρωτοβουλίες στο εξωτερικό για την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης και την πρόληψη της παραβατικότητας ("good
practices"), ιδίως, δε, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή και
τις επιμέρους χώρες – μέλη αυτών των διακρατικών οργάνων.

11. Τέλος, στο έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ υπήρξε η επεξεργασία και υποβολή
αρμοδίως
συγκεκριμένων
προτάσεων
για
αναθεώρηση
αναχρονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας μας που εμποδίζουν την
κοινωνική επανένταξη των πρώην κρατουμένων, όπως π.χ. αυτών
που αφορούν το ποινικό μητρώο. Με απόφαση του Δ.Σ. έχουν
συγκροτηθεί δύο ομάδες εργασίας, η μία για το ποινικό μητρώο και
η άλλη για θέματα εκσυγχρονισμού του πλαισίου συνεργασίας με
τον ΟΑΕΔ.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Με το ΠΔ 300/2003 με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συστάθηκε υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου
Δικαιοσύνης (και ήδη Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων) το ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 8874/2007 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με
πρόεδρο τον καθηγητή Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νέστορα Κουράκη. Μετά την
παραίτηση του κ. Κουράκη, με τη με αρ. 82571/10 απόφαση του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 355/10),
συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ που αποτελείται από
τους: Γ. Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή, ως πρόεδρο, Ζ. Ανδρεόπουλο,
δικηγόρο, ως αντιπρόεδρο, Κ. Καστάνη, προïστάμενο της Μονάδας Γ’ της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος, Α.
Φραγκουλιτάκη, προïσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος, και Π. Ζαγούρα, Επιμελήτρια
Ανηλίκων στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας, ως μέλος. Με την ΥΑ
681/2008 (ΥΑ 68173 ΦΕΚ Β’ 1998 2008) με τίτλο «Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”»
ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
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Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,
αποτελούμενο από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Από
αυτά το ένα εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και ένα άλλο το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (βλ. ΠΔ 300/2003). Το Δ.Σ. παρέχει τις
υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.

Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Φ.
Μηλιώνη, δικηγόρο, Δ. Ν., επιστημονική συνεργάτιδα της Νομικής
Αθηνών, και τον Βαρβατάκο Ν., υπάλληλο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παραπάνω
συνεπικουρούνται από το επιστημονικό προσωπικό (υπαλλήλους του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ), αποτελούμενο από τους:
κ.κ. Μ. Μαυρή, προïστάμενο της ΥΕΚΑ Πειραιά, Δ.Ν., επιστημονικό
συνεργάτη της Νομικής Αθηνών, και Ε. Κατσιγαράκη, τμηματάρχη του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τέλος, εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν κατά
διαστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετουμένων.

Δ) ΣΚΟΠΟΣ
Κατά το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, σκοπός της είναι η
επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και
η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των
κρατουμένων και αποφυλακιζομένων. Ειδικότερα η ΕΠΑΝΟΔΟΣ μπορεί και
πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις εξής δράσεις:
α) Tην εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, προκήρυξη, ανάθεση και
εκτέλεση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση,
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την προώθηση στην απασχόληση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει
κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων
παραβατών,
β) τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου που διέπει την πρόληψη της παραβατικότητας των κρατουμένων
πριν και μετά την απόλυσή τους, καθώς και την προετοιμασία και την
επανένταξή τους στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους
περιβάλλον,
γ) την ενημέρωση των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων, σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν τη νομική
και κοινωνική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη και την
ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής υπέρ αυτών και των οικογενειών τους,
δ) την οργάνωση, εποπτεία, οικονομική στήριξη και εκτέλεση
θεραπευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων για τους κρατούμενους
χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών, καθώς και για τους
αποφυλακιζομένους σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,
ε) τη μέριμνα για τους ανήλικους κρατουμένους και την εκπόνηση
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού,
στ) τη μέριμνα για την ενημέρωση επιχειρήσεων και απολυόμενων
κρατουμένων σχετικά με την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας· για
τον σκοπό αυτό, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ ή άλλους αρμόδιους
φορείς,
ζ) την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την
εποπτεία της Πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα
αποφυλακιζόμενοι, καθώς και της δημιουργίας επιχειρήσεων από τους
αποφυλακιζομένους,
η) την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας για τους αποφυλακιζομένους
σε ξενώνες του Νομικού Προσώπου ή άλλων φορέων,
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θ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι, οι αποφυλακιζόμενοι και οι
ανήλικοι παραβάτες,
ι) την ενθάρρυνση, ενίσχυση και αξιοποίηση κάθε δράσης και
πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή
εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα της καταπολέμησης
του κοινωνικού αποκλεισμού των προαναφερόμενων ομάδων ή ατόμων,
ια) την κάλυψη αναγκών και την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί κρατούμενοι που πρόκειται να
αποφυλακισθούν καθώς και οι αλλοδαποί αποφυλακιζόμενοι,
ιβ) τη συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης του άρθρου
81 παρ. 3 του Ν. 2776/1999, το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών
και κάθε φορέα που ασχολείται με τη μετασωφρονιστική μέριμνα,
ιγ) τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης στην
απασχόληση και της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων,
αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών,
ιδ) την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο των παραπάνω
δραστηριοτήτων, την προώθηση προτάσεων για τη λήψη θεσμικών ή άλλων
μέτρων και την υποβολή τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, που είναι η
κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων,
προβλέπεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,
το οποίο κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α’
25/26.2.97): «Το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση των
κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση και η
κοινωνική
επανένταξή
τους...»
(Άρθρο
10,
παρ.3βλ.
http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf). Με άλλα λόγια, η κοινωνική
επανένταξη των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους αποτελεί επίσημη
πολιτειακή υποχρέωση.
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Ε) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι διαρθρωμένη σε τέσσερεις τομείς. Ειδικότερα,
αποτελείται από:
α) Οικονομικό-Διοικητικό Τομέα, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη μελέτη,
υποστήριξη και εφαρμογή όλων των διοικητικών, λογιστικών και
χρηματοοικονομικών συστημάτων και διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επίσης ο
τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού
συστήματος πληροφορικής και επικοινωνιών,
β) Τομέα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, η αρμοδιότητα του οποίου
συνίσταται
στην
εκπόνηση,
προώθηση,
συντονισμό,
εκτέλεση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την
επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση στην απασχόληση, τη διά βίου
μάθηση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει κοινωνική επανένταξη των
κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών,
γ) Τομέα Ανάπτυξης, Έρευνας και Αξιολόγησης, ο οποίος ασχολείται
κυρίως με την επαναξιολόγηση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, την
εκπόνηση επαναληπτικών ερευνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού
συνόλου, την ενθάρρυνση ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
αλλά και εθελοντικών οργανώσεων που έχουν ανάλογο χαρακτήρα και
δραστηριοποιούνται στον χώρο της μετασωφρονιστικής μέριμνας.
Συνεργάζεται επίσης με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, τις Εταιρείες
Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε φορέα μετασωφρονιστικής
μέριμνας, και
δ) Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ο οποίος
υποδέχεται, ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα
σε κάθε ενδιαφερόμενο, οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί θεραπευτικά
προγράμματα, προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, προγράμματα
προετοιμασίας για την απόλυση, παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και νομική συμβουλευτική, και, τέλος, συνεργάζεται με τους
αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων.
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Οι τομείς αυτοί, παρά το γεγονός ότι είναι σαφώς διακριτοί ο ένας από
τον άλλο, λειτουργούν μεταξύ τους σε συμπληρωματική και αλληλένδετη
σχέση.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν επί του παρόντος – ελλείψει
επαρκούς προσωπικού – τον κύριο χώρο δραστηριοποίησης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
και παρέχονται από τον Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ο τομέας αυτός στελεχώνεται από εξωτερικούς
συνεργάτες (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους, νομικούς συμβούλους και
συμβούλους απασχόλησης) και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής
απασχόλησης. Ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση των αποφυλακιζομένων
διαδραματίζει η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ, την ευθύνη της οποίας έχει αναλάβει η υποδοχή, στελεχωμένη
από έναν υπάλληλο. Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν
επιστήμονες κύρους, που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που
εποπτεύουν, συντονίζουν και οργανώνουν τις ειδικότερες δράσεις της.
Σύμφωνα με το α. 5 παρ. 5 του π.δ. 300/2003, στον Τομέα της Συμβουλευτικής
και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) η υποδοχή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα
προγράμματα του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο,
β) η οργάνωση, εκτέλεση και παρακολούθηση: 1) θεραπευτικών
προγραμμάτων, 2) προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, και 3)
προγραμμάτων προετοιμασίας της απόλυσης των αποφυλακιζόμενων
κρατουμένων και των ανήλικων παραβατών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,
γ) η ψυχολογική αξιολόγηση των ατόμων που απευθύνονται στον
φορέα, προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα
συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης
και προώθησης στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες και εισηγήσεις,
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δ) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και την κινητοποίηση των αποφυλακιζόμενων
ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους στην αγορά
εργασίας,
ε) η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων
Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων, των Επιμελητών Ανηλίκων και των Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής για συντονισμό ενεργειών σχετικά με τα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης στην
αγορά εργασίας των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών,
στ) η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, με μη κυβερνητικές και
εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα με τις Εταιρείες Προστασίας
Αποφυλακιζομένων και με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, που
υλοποιούν προγράμματα στήριξης, φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης,
νομικής
υποστήριξης,
παροχής
υπηρεσιών
υγείας
κ.λπ.
σε
αποφυλακιζομένους και παραβατικούς ανηλίκους,
ζ) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης συζύγων, γονέων
και οικογενειών των αποφυλακιζομένων,
η) η συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το τμήμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης του φορέα,
θ) η συνεργασία με όλα τα τμήματα του φορέα για την
ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων, του ευρύτερου κοινού και των
εργοδοτών,
ι) η συνεργασία με όλα τα τμήματα για την επιλογή κατάλληλων
προγραμμάτων, την αξιολόγηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
ια) η υποστήριξη των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών
στην προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον Τομέα
Κατάρτισης και τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και τους εργοδότες, και
ιβ) η τήρηση αρχείου με στοιχεία της ατομικής, οικογενειακής και
κοινωνικής κατάστασης των αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών. Τα
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στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή,
επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
Η ομάδα των επωφελούμενων από τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ,
σύμφωνα με ενδεικτική καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεών τους που
διενεργήθηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ,
παρουσιάζει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: πρόκειται για
ανθρώπους απογοητευμένους, κλεισμένους στον εαυτό τους και τις
περισσότερες φορές με έλλειψη εμπιστοσύνης προς τρίτους ανθρώπους.
Όταν, μάλιστα, πρόκειται για άτομα τα οποία μπορεί να είναι επί σειρά ετών
έγκλειστα, μπορούμε να διαπιστώσουμε έντονα στοιχεία ιδρυματισμού σε
αυτά, καθώς και σημαντική έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια,
λόγω της περιορισμένης ή ανύπαρκτης επαφής με τον «έξω» κόσμο και της
διαβίωσης σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σχεδόν αμετάβλητο ως προς τα
χαρακτηριστικά του περιβάλλον, το άτομο γίνεται ιδιαίτερα φοβικό κατά την
έξοδό του στην κοινωνία, πλημμυρισμένο συν τοις άλλοις με συναισθήματα
καχυποψίας, θυμού και με καταρρακωμένη αυτοεκτίμηση.
Επίσης, πρόκειται για ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού, κοινωνικού και
οικονομικού επιπέδου. Στην περίπτωση των αλλοδαπών, επιπλέον, θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε
αυτά τα δυσμενή χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν όλες οι
δευτερογενείς επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στην κοινωνική, οικονομική,
επαγγελματική και ψυχολογική ζωή του ατόμου. Γενικότερος σκοπός της
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποφυλακισμένων είναι, κατ’ αρχάς, η
ολόπλευρη κοινωνική τους επανένταξη. Πιο συγκεκριμένα όμως οι στόχοι που
τη διακρίνουν κατευθύνονται στην προσπάθεια για ανάληψη της προσωπικής
ευθύνης του κάθε αποφυλακιζομένου προς ομαλή επανένταξή του και για την
απαιτούμενη κινητοποίησή του προς αυτή την κατεύθυνση. Στην ΕΠΑΝΟΔΟ
δηλαδή δεν δίνεται «μασημένη τροφή», αλλά σχεδιάζονται και υλοποιούνται
οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε ο αποφυλακισμένος και η αποφυλακισμένη που
ζητούν βοήθεια, να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους κινητοποιώντας όλο
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τους το δυναμικό. Φυσικά θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε η δυνατότητα για
μεγαλύτερες υλικές παροχές, ειδικά στην περίπτωση ανθρώπων που
αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως κρίσιμα προβλήματα, όπως μια σωματική
αναπηρία, μια πολύ σοβαρή ασθένεια, προχωρημένη ηλικία ή και παντελή
έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
δυνατότητα για παροχή στέγης και οικονομικής ενίσχυσης θα ήταν
περισσότερο από αναγκαία. Χωρίς αυτήν, δηλαδή, οποιαδήποτε συζήτηση για
κινητοποίηση και «υπευθυνοποίηση» του ατόμου ακούγεται περίπου
ανεδαφική, έστω και αν η ευθύνη για την έλλειψη των δυνατοτήτων αυτών
δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις πολιτικές επανένταξης. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις όμως, όσο τραγικές και αν παρουσιάζονται από τον
εκάστοτε εξυπηρετούμενο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της
κατάστασης, εφόσον το άτομο αποφασίσει ολόψυχα να αναλάβει την
προσωπική ευθύνη για τη ζωή του. Σε αυτή την προσπάθεια η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
μπορεί να φανεί σημαντικός αρωγός και η δουλειά των συμβούλων της να
έχει σπουδαία πρακτική σημασία.

4. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Είναι το είδος της υποστήριξης που πλαισιώνει όλες τις υπόλοιπες.
Συνίσταται στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ατόμου, προκειμένου να
πραγματοποιήσει με επιτυχία όλα τα επιμέρους βήματα του προσωπικού του
σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική αναφορικά με τις βασικές
σχέσεις του ατόμου με τους οικείους του.
Συχνά η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έρχεται με τους συμβούλους της σε επαφή και με
κάποια από τα συγγενικά ή φιλικά αυτά πρόσωπα, τηλεφωνικά ή από κοντά.
Επιδιώκεται τα πρόσωπα αυτά να συναντώνται παρουσία του
αποφυλακισμένου ή τουλάχιστον εν γνώσει του, έτσι ώστε να μην
διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.
Πολλές φορές η ψυχολογική ενδυνάμωση των οικείων των
αποφυλακισμένων λειτουργεί βοηθητικά και για την υποστήριξη του ίδιου
του αποφυλακισμένου. Ως προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που
εφαρμόζονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο
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επίπεδο της ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής,
παρουσίαση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (κατωτέρω).

υπάρχει

αναλυτική

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε αποφυλακιζομένου που
απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως αρχή την τήρηση της δεοντολογίας του
απορρήτου. Το στοιχείο αυτό ενυπάρχει και κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν
συνάντησης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, πρώην
κρατούμενο, αλλά και εν συνεχεία κατά την τήρηση και ενημέρωση της
προσωπικής του καρτέλας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση και η
ιεράρχηση των ιδιαίτερων αναγκών του και η μέγιστη, κατά το εφικτό,
ανταπόκριση στα νομικά του ζητήματα μέσω μιας απλής και κατανοητής από
τον ίδιο προσέγγισης και επικοινωνίας.
Η νομική στήριξη στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν επιδιώκει μόνο την ενημέρωση
και την εν γένει συμβουλευτική αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, αλλά προσβλέπει και στην προσωπική
τους ενεργοποίηση και κινητοποίηση για κοινωνική επανένταξη και
ενσωμάτωση σε κοινή δράση με τις όμορες μορφές ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης. Για τον λόγο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να εδραιωθεί μια
σχέση εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε αποφυλακιζόμενο, γεγονός που
ενδεχομένως επιτρέψει και την μελλοντική παρακολούθηση της εξέλιξής του
(follow-up), κατόπιν ασφαλώς δικής του συναίνεσης και συμμετοχής.
Από το Νομικό Τμήμα αντιμετωπίζονται συστηματικά τα νομικά θέματα
που απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε συμβουλευτική
βάση, με την έννοια ότι προσφέρονται στους εξυπηρετουμένους επεξηγήσεις
σε νομικά ζητήματα που δεν κατανοούν επαρκώς, καθώς και κατευθυντήριες
οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Σε περιπτώσεις άπορων
αποφυλακισμένων που έχουν ανάγκη δικαστικών ενεργειών, αφού
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα σε συνεργασία με
την κοινωνική λειτουργό του φορέα, υποβάλλεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ αίτημα
παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και εν
συνεχεία υπάρχει επαφή με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση προς
ενημέρωση της πορείας και της εξέλιξής της.
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Έχει όμως κριθεί απαραίτητη και η συνοδεία εξυπηρετουμένων στις
αρμόδιες υπηρεσίες, όταν κάποια υπόθεσή τους δεν μπορεί να προωθηθεί
απλώς και μόνο συμβουλευτικά ή τηλεφωνικά (π.χ. συνοδεία
εξυπηρετουμένου στην Εισαγγελία Ανηλίκων και στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για να αναλάβει χρηματικό ποσό που του κατασχέθηκε άδικα
κατά την ποινική διαδικασία).
Παράλληλα, λόγω του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών που
προσέρχονται στην ΕΠΑΝΟΔΟ, υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τους
αρμόδιους δημόσιους φορείς στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν για να
επιλύσουν κατά το δυνατόν τα μεταναστευτικά τους ζητήματα. Μεγάλος
αριθμός αποφυλακισμένων που επισκέπτονται την ΕΠΑΝΟΔΟ είναι
αλλοδαποί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις άδειες διαμονής τους,
είτε διότι δεν έχουν εκδώσει ποτέ άδεια είτε διότι είχαν στο παρελθόν
νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά η ισχύς τους έληξε κατά τη διάρκεια του
εγκλεισμού τους. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες
Αλλοδαπών του τόπου δηλωμένης κατοικίας τους παρέχονται οι απαραίτητες
κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ανάλογα
με την εκάστοτε περίπτωση και τους όρους της απόλυσής τους από τα
καταστήματα κράτησης. Ως εκ τούτου, υπάρχουν συνεχείς επαφές με
υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Πολιτικού Ασύλου και το Τμήμα Ομογενών της
Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, τα κατά τόπους Γραφεία Αλλοδαπών των
Δήμων και τις Περιφέρειες των τόπων κατοικίας των αποφυλακισμένων, ώστε
να υπάρχει ένα κατά το δυνατόν απτό και ταχύ αποτέλεσμα στην προώθηση
και εξέλιξη των υποθέσεών τους, προκειμένου να ενσωματωθούν ουσιαστικά
και να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αποφυλακιζόμενοι που ενδεχομένως
έχουν επιλύσει τα θέματα σίτισης και στέγασής τους και διατηρούν, έστω και
στοιχειωδώς, δεσμούς με τις οικογένειές τους, παρουσιάζουν διαφορετικές
ανάγκες και αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προβλήματα στην
επανένταξή τους. Τα κυριότερα από αυτά σχετίζονται με το ποινικό τους
μητρώο, το οποίο αναχαιτίζει ενίοτε τις προσπάθειές τους για εξεύρεση
εργασίας (π.χ. έκδοση άδειας ταξί, απασχόληση σε υγειονομικά επαγγέλματα,
έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, έκδοση λοιπών επαγγελματικών αδειών), με την
αδυναμία αποπληρωμής των ποινών τους, αλλά και με τη γενικότερη
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γραφειοκρατία στις συναλλαγές τους με την Εφορία και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα (π.χ. στην επαναλειτουργία παλαιότερης επιχείρησής τους).
Κατά το τελευταίο έτος υπήρξαν αρκετά αιτήματα νομικής
συμβουλευτικής για την τακτοποίηση - ρύθμιση χρεών των εξυπηρετουμένων
προς πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο περί
υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν 3869/2010). Παράλληλα με την επεξήγηση
των δικαιωμάτων τους, οι εξυπηρετούμενοι παραπέμφθηκαν στον Συνήγορο
του Καταναλωτή και στις λοιπές αρμόδιες Αρχές (ΕΚΠΟΙΖΩ κ.λπ.) για απόπειρα
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Επίσης, νομική συνδρομή παρέχεται και στους αποφυλακισμένους
(ημεδαπούς και αλλοδαπούς) που απολύθηκαν υπό τον όρο να εμφανίζονται
κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, όμως στο μεταξύ
άλλαξαν τόπο κατοικίας. Στις περιπτώσεις αυτές υποβλήθηκαν αιτήσεις στις
κατά τόπους Εισαγγελίες για μετατροπή των όρων απόλυσης με έκδοση νέου
βουλεύματος.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της δικτύωσης με συναφείς υπηρεσίες, φορείς και
οργανώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με τις Υπηρεσίες Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής, τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», τον Ο.Α.Ε.Δ., το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), την Εταιρεία Προστασίας
Αποφυλακιζομένων Πειραιά, την «Άρσις», τον «Ονήσιμο», το Εργαστήριο
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Παν/μίου Αθηνών, το Εθνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τις κατά τόπους Πρόνοιες των Νομαρχιών και
πολλά Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις κατά
τόπους Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων, τους Δικηγορικούς
Συλλόγους, καθώς και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης,
ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αποφυλακιζομένων.
Σημαντική βοήθεια επίσης παρέχεται στον εξυπηρετούμενο όταν του
γίνεται – μέσω της διαγνωστικής ικανότητας του συμβούλου – η σωστή
παραπομπή σε άλλη εξειδικευμένη υπηρεσία με βάση τα ιδιαίτερα
προβλήματα και τις εξατομικευμένες ανάγκες του.
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7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η συμβουλευτική της απασχόλησης στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην
ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας και εν συνεχεία στην ενεργοποίηση του
αποφυλακισμένου, ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές
του και να οργανώσει τις ατομικές στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να
επανακτήσει τη λειτουργικότητα και την ισορροπία του σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Γι’ αυτό, οι
σύμβουλοι κοινωνικής ένταξης στοχεύουν:







Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας,
Στον ρόλο που έχουν ως σύμβουλοι για επιδόματα-παροχές,
Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου-αγοράς εργασίας,
Στη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες,
Στην εκπροσώπηση του ωφελούμενου για τη διευκόλυνση της
πρόσβασής του σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στοχεύει στη διαμόρφωση της εργασιακής
συνείδησης των επωφελούμενων, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο
συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα όπως είναι η αντοχή στην πίεση
εργασίας, η συνέπεια στις προθεσμίες εκτέλεσης ενός έργου, η σταθερότητα
της παρουσίας στον χώρο εργασίας και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
για ομαδική εργασία.
Η διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων συμβουλευτικής στοχεύουν:
α) στην πληροφόρηση των εξυπηρετουμένων για την αγορά εργασίας,
β) στη βασική εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές εργασίας,
γ) στην προώθησή τους στην απασχόληση μέσω του αρμόδιου φορέα
ΟΑΕΔ.
Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των
αποφυλακιζομένων, πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ:
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 Ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας,
 Λειτουργία job-club. Λειτουργεί ειδικός χώρος με υπολογιστή,
τηλέφωνο για επικοινωνία και εφημερίδες με ειδικά ένθετα αγγελιών
όπου οι επωφελούμενοι μπορούν με την υποστήριξη των συμβούλων
να ανεύρουν εργασία,
 Διοργάνωση εργαστηρίων εκπαίδευσης. Διοργανώνονται με την
εποπτεία ειδικού εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας, νομικών
και ειδικών εργατικών δικαιωμάτων κ.λπ. για τους αποφυλακισμένους.

8.ΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι υλικές παροχές της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι πολύ περιορισμένες. Ειδικά, οι
οικονομικές παροχές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ούτε η φιλοσοφία ούτε και ο
ρόλος του φορέα είναι η οικονομική ενίσχυση. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει ως σκοπό
την επανένταξη των πρώην αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και
κινητοποιώντας τους ίδιους. Η προσπάθεια πρέπει να προέρχεται και από
τους ίδιους. Τέτοιες ενέργειες τονώνουν την αυτοπεποίθηση του
εξυπηρετουμένου και τον εντάσσουν κοινωνικά. Πλέον των παραπάνω, και
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης, παρέχεται στον αποφυλακισμένο η
δυνατότητα προσωρινής παραμονής του (για 10 ημέρες) σε ξενοδοχείο
συμβεβλημένο με την ΕΠΑΝΟΔΟ. Επίσης παρέχονται δωρεάν (κατά
περίπτωση και μετά από εκτίμηση των περιστάσεων) τηλεκάρτες και εισιτήρια
στους αποφυλακισμένους, για να διευκολυνθούν στην επικοινωνία με το
οικείο τους περιβάλλον και στη μετακίνησή τους κατά το πρώτο διάστημα
μετά την αποφυλάκισή τους.
Στις προσπάθειές του αυτές, τον εξυπηρετούμενο παροτρύνει ο φορέας
μας μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπως είδαμε προηγουμένως, και
τον ενισχύει με τις οπωσδήποτε λιγοστές υλικές παροχές, οι οποίες
μεταφράζονται σε κάποια εισιτήρια, κάποιες τηλεκάρτες και κάποιες ημέρες
στέγασης σε ξενοδοχείο. Όχι επειδή δεν υπάρχει θέληση, αλλά επειδή τα
διαθέσιμα μέσα είναι πολύ περιορισμένα.
Το 2013 υπήρξε επίσης η ανάγκη και για παροχή σίτισης. Έτσι, η
ΕΠΑΝΟΔΟΣ στις παροχές της προσέθεσε ήδη κουπόνια για σίτιση σε
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συμβεβλημένο εστιατόριο. Ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου
δόθηκαν και οι μέρες παροχής του κουπονιού.

9. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ
«Δίκτυο για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη», στο πλαίσιο της
ενημέρωσης των ατόμων που ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των
αποφυλακισμένων πρόβαλε τη μετάδοση ενός ραδιοφωνικού μηνύματος. Το
τηλεοπτικό μήνυμα μεταδόθηκε ΔΩΡΕΑΝ με απόφαση του ΕΣΡ (Αρ. Απόφ. :
305-30/10/2012) από τηλεοπτικά κανάλια (ΣΚΑΙ, ALPHA, ΑΝΤ1, STAR
CHANNEL) της χώρας και για το χρονικό διάστημα από 1-12-2013 έως και 11-2014.



ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εθελοντών. Η αρχική
σύσταση της ομάδας αφορούσε 25 εθελοντές, όμως την εκπαίδευσή τους
ολοκλήρωσαν τελικά 10 εθελοντές. Η εν λόγω εκπαίδευση λάμβανε χώρα μία
φορά την εβδομάδα σε ένα καθορισμένο και προγραμματισμένο δίωρο
εκπαιδευτικής δράσης. Η εκπαίδευση ήταν χωρισμένη σε δύο σκέλη. Αφενός
στο θεωρητικό και αφετέρου στο πρακτικό-βιωματικό. Η θεωρητική
εκπαίδευση παρείχε τη δυνατότητα στους εθελοντές να παρακολουθήσουν
παρουσιάσεις από επαγγελματίες που ήδη εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες
και προγράμματα (φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κ.ά.) αλλά και να τους
θέσουν τα ερωτήματά τους. Στο στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης οι
εθελοντές εντάχθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Αρχικά
παρακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γραμματειακή
υποστήριξη και η υποδοχή, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν και συνεδρίες
σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό. Κατόπιν αυτής της εκπαίδευσης –
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που διήρκεσε 2 μήνες (αρχές Σεπτεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου) – τους
απονεμήθηκε η κάρτα εθελοντή της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επιπλέον, οι εθελοντές
συμμετείχαν στην οργάνωση της έκθεσης έργων αποφυλακισμένων.
Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας εθελοντών
για το έτος 2013 είναι η κα Μαρέτα Μερόπη, Κοινωνική Λειτουργός του
φορέα, και η κα Δημητρούλη Πόπη, πρώην μέλος του Δ.Σ. του φορέα.
Τέλος, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιείται συνάντηση της ομάδας
εθελοντών, ώστε να μας ενημερώνουν για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων
που έχουν αναλάβει καθώς και για να υλοποιείται ο σχεδιασμός άλλων, νέων
δραστηριοτήτων.

 ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους οργανώνονται ομάδες
εθελοντών δικηγόρων για την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε
αποφυλακισμένους.

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Στην ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί σε συνεργασία με τον τομέα προγραμμάτων
κατάρτισης και τη συμβουλευτική της απασχόλησης, τράπεζα εργοδοτών.
Στην εν λόγω τράπεζα εγγράφονται εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να
προσλάβουν στην επιχείρησή τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα με τον
νόμο.

10. ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι χορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, επώνυμοι ή ανώνυμοι, συμβάλλουν τα
μέγιστα στην κάλυψη των αναγκών των αποφυλακιζομένων. Χορηγοί της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχουν μέχρι σήμερα υπάρξει, μεταξύ άλλων, η Βουλή των
Ελλήνων, η Τράπεζα Μαρφίν, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και πολλοί απλοί
πολίτες. Επιπλέον, στην ΕΠΑΝΟΔΟ αποφασίστηκε σε συμφωνία που έγινε με
τα Δικαστήρια Ανηλίκων να δίνονται και χρηματικές ποινές προς όφελος της
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ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Τέλος, ειδικά για το έτος 2013 προστέθηκαν στους χορηγούς ο
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», η «P&G PROCTER & GAMBLE HELLAS S.A.» και ο
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

11.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ - Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων διοργάνωσε την Πέμπτη 25/4 και ώρα 19.30’ στον χώρο
«Booze Cooperativa» (Κολοκοτρώνη 57-59β) εκδήλωση με θέμα
«Γυναίκα και Φυλακή». Με αφορμή την προβολή αποσπασμάτων από
την ταινία του Pablo Trapero «LEONERA - Στη φωλιά του λιονταριού»
ακολούθησε συζήτηση με εισηγήσεις των: Φωτεινής Μηλιώνη,
Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ - Ειδικής επιστήμονα στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Έμμυς Φρονίμου, Εγκληματολόγου Ειδικής επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Βαγγέλη
Κοσμάτου, Ψυχολόγου στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θηβών και Νίκου Σαββάτη, Θεωρητικού του κινηματογράφου. Τη
συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Παράλληλα, λειτούργησε bazaar με έργα κρατουμένων από
τα εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού
και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων, καθώς και με έργα
αποφυλακισμένων και εθελοντών. Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης Φοιτητών Νομικής Αθήνας (ELSA) και της Εταιρείας
Διαπολιτισμικών Σπουδών.

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στις ημερίδες που συνδιοργάνωσε το Κέντρο
Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» με την
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υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου-Πατρέων-Συμβούλιο
Μεταναστών με θέμα: «Οι διακρίσεις στον τομέα της εργασίας. Οι
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες σε εποχή κρίσης». Αντιπρόσωποι της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ υπήρξαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες Αγγελική
Σταμπουλή και Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγοι-Εγκληματολόγοι ΜSc.
Η ημερίδα αυτή υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος για
την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη Progress (2007-2013)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ημερίδες έλαβαν χώρα στις 18
Φεβρουαρίου 2013 στο Δημαρχείο Βόλου και στις 11 Μαρτίου 2013
στην Πάτρα.
 Στα πλαίσια των επιστημονικών ημερίδων η ΕΠΑΝΟΔΟΣ κλήθηκε να
παραστεί στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Εγκλεισμός και
Εκπαίδευση». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η Ιουνίου
09.00 – 14.00 στο Αμφιθέατρο «Κορδάτος» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Η εκπαίδευση σε χώρους εγκλεισμού αποτελεί ένα
εκπαιδευτικό πεδίο το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια. Έχοντας ως αφετηρία την άποψη ότι η συμμετοχή σε κατάλληλα
σχεδιασμένες και οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις μπορεί να
επηρεάσει θετικά τους κρατουμένους κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού
τους, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
παρεμβάσεων εφαρμόζονται σε πολλές φυλακές σε όλο τον κόσμο.
Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται και σε αρκετές ελληνικές
φυλακές σε συνεργασία με τα σχολεία που λειτουργούν μέσα σε αυτές.
Για τον σκοπό αυτό η ημερίδα παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις, καθώς και τα ερευνητικά ευρήματα που αφορούν σε
χώρους εγκλεισμού τόσο του Νομού Μαγνησίας όσο και ευρύτερα, τα
Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

[- 27 -]

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εκπροσωπήθηκε από την κα Φωτεινή Μηλιώνη,
δικηγόρο/εγκληματολόγο, και από την επιστημονική συνεργάτιδά της
κα Αγγελική Σταμπουλή στη «Δράση Αλληλεγγύης της Φυλής των
Φίλων για τις κρατούμενες στο Κατάστημα Ελεώνα Θήβας» που
πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο ΧΥΤΗΡΙΟ, Ιερά Οδός 44, Γκάζι, από
τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, συνεχίστηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου και
ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013. Η Δράση περιελάμβανε:
α) τη συγκέντρωση υλικών αγαθών για τις κρατούμενες και τα παιδιά
τους, και β) ενημερωτικό πάνελ από επιστήμονες και ειδικούς που
έχουν γνώση του παραπάνω θέματος.

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ήταν προσκεκλημένη στην διημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουλίου 2013 με θέμα: «Ενημερωτική
‐Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και
Εκπαίδευση Ενηλίκων».

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ήταν προσκεκλημένη στην ημερίδα του ΣΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ
για την προβολή και την ευαισθητοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν σε
καταστήματα κράτησης, με τη συμμετοχή ομιλητών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
της Ομάδας Έργου ΣΔΕ, της Επιτροπής Στήριξης και Παρακολούθησης
των ΣΔΕ καθώς και Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που
λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στο πολιτιστικό κέντρο της Λαμίας τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.
Παράλληλα με την ημερίδα, στον ίδιο χώρο και για το χρονικό διάστημα
από 10 έως 12 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε έκθεση με έργα
ζωγραφικής και κατασκευές από τους εκπαιδευόμενους του σχολείου.
 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπήρξε προσκεκλημένη στην ημερίδα με θέμα: «Από την
παραβατικότητα στην επιχειρηματικότητα» που πραγματοποιήθηκε
στις 7 Φεβρουαρίου 2013 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Από την
πλευρά της ΕΠΑΝΟΔΟΥ βασικός ομιλητής ήταν ο Γ. Νικολόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου,
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Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, με θέμα εισήγησης: «Αγορά
εργασίας και κοινωνική επανένταξη των νεαρών αποφυλακισμένων, η
ολιστική προσέγγιση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και η Δ. Αντωνοπούλου,
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στο
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, με θέμα εισήγησης: «Συμβουλευτική απασχόλησης
και επιχειρηματικότητας: το μοντέλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ».
 Επίσης, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπήρξε προσκεκλημένη στο συνέδριο με θέμα:
«Δημιουργία, Οικονομία, Διέξοδοι προς το Μέλλον» που
συνδιοργάνωσε το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής και η
Περιφέρεια Αττικής, και που διεξήχθη στις 28 Μαρτίου 2013 στον
Πολυχώρο Gazarte.
 To Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή
και Δήμητρας Τσάτσου και η Ένωση Υπαλλήλων Φυλακής
Αλικαρνασσού προσκάλεσαν την ΕΠΑΝΟΔΟ στην ημερίδα με θέμα:
«Νέος Σωφρονιστικός Κώδικας και η Εφαρμογή του» στις 31 Μαΐου
2013 στον Δήμο Ηρακλείου.
 Το ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου «Η Σύγχρονη
Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» και ο Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Νομικές και
Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της Ποινής» στις 10 Απριλίου 2013,
στην οποία ομιλητής υπήρξε και ο Γ. Νικολόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, με θέμα εισήγησης: «Ποινική μεταχείριση
και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων: μια προβληματική
σχέση».
 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προετοιμασία
και υποστήριξη των αποφυλακιζόμενων ανηλίκων και ενηλίκων για την
κοινωνική επανένταξη και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας,
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διοργάνωσε στις 5 Ιουνίου 2013, σε συνεργασία με το Κατάστημα
Κράτησης Κορυδαλλού και το 2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού ημερίδα με θέμα:
«Προετοιμάζοντας την αποφυλάκισή μου. Μέρος 1ο: Νομικό
Πλαίσιο». Κατά την ημερίδα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των
μαθητών του 2ου ΣΔΕ Κορυδαλλού για τις νομικές προεκτάσεις της
προετοιμασίας για την επανένταξή τους μετά την αποφυλάκιση. Οι
θεματικές ενότητες της ημερίδας αφορούσαν την παρουσίαση των
δράσεων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και ειδικότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες
νομικής συμβουλευτικής, καθώς και του Προγράμματος της Δωρεάν
Νομικής Βοήθειας για Νέους της Γ.Γ. Νέας Γενιάς που υλοποιείται μέσω
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, φοιτητές της Νομικής
Σχολής Αθηνών απάντησαν σε ερωτήματα των μαθητών του ΣΔΕ.
 Επίσης, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπήρξε προσκεκλημένη στην Τελετή Λήξης του
Γυμνασίου-Λυκείου Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα στις 27 Ιουνίου 2013 που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης
Νέων Αυλώνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Γ.Ν. Νικολόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, και η Φ. Μηλιώνη,
Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ.
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Πραγματοποιήθηκε για τους συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Συμβουλευτική της Απασχόλησης και
Διεπιστημονική Ομάδα: Ρόλος, Αρμοδιότητα, Σύμβουλοι.

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συγκέντρωσε ρούχα
αποφυλακισμένους που τα χρειάζονται.
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για

κρατουμένους

και

12. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ
Με επιμέλεια και πρωτοβουλία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ανασυστάθηκαν οι
Ε.Π.Α. και συγκροτήθηκαν τα Δ.Σ. τους. Ήδη υπάρχουν ενεργά Δ.Σ. σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες ένταξης
των Ε.Π.Α. στο πλαίσιο της νέας διοικητικής διάρθρωσης του
Καλλικράτη.

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν. 2776/99) στο άρθρο 81 παρ. 3 επ.
προβλέπει τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Κοινωνικής
Υποστήριξης στην έδρα κάθε Νομαρχίας με απόφαση του οικείου
Νομάρχη, ο οποίος καταρτίζει και τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας. Οι επιτροπές αυτές δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί,
καταβάλλεται όμως προσπάθεια να συσταθούν σύντομα.

 ΟΑΕΔ
Κατά το έτος 2010 αναπλαισιώθηκε η ευρείας κλίμακας και στενή
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ τόσο για θέματα επιδοτήσεων όσο και για
θέματα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στη βάση αυτή αναζητήθηκαν
νέοι άξονες συνεργασίας.

 ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ομάδες συνεργασίας με φορείς
απεξάρτησης όπως το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ, με σκοπό στοχευμένες
δράσεις και παρεμβάσεις για την ομάδα των αποφυλακισμένων
χρηστών.
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13. ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ από την αρχή της λειτουργίας της συνεργάζεται με τους
Εμπορικούς Συλλόγους της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και με τα
Επιμελητήρια.

14. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ-Τυπώθηκε με χρηματοδότηση της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς ενημερωτικό φυλλάδιο των προγραμμάτων.
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΑΝΟΔΟΥ-Τυπώθηκε νέο φυλλάδιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Με
την ευγενική υποστήριξη της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού και με
κάλυψη των εξόδων από την ΕΠΑΝΟΔΟ ανατυπώθηκε στο
τυπογραφείο της φυλακής ο Οδηγός Χρήσιμων Πληροφοριών, ο οποίος
απευθύνεται στον επαγγελματία, τον υπό αποφυλάκιση κρατούμενο
και τον αποφυλακισμένο, με χρήσιμες πληροφορίες για την
επανένταξή του.

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTIVE INCLUSION
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEEBLE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»
Το τελευταίο πρόγραμμα που ανέλαβε η ΕΠΑΝΟΔΟΣ το 2012 και είναι εν
εξελίξει, καθώς λήγει το 2014, περιλαμβάνει κατηγορίες δράσεων που
χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα και κλιμακούμενη ένταση της
παραγόμενης ωφέλειας για τους συμμετέχοντες, άμεσα και έμμεσα
ωφελουμένους. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με τους όρους της
Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Βασικός στόχος είναι ότι η τοπική
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κοινωνία προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώην κρατουμένους και
εργάζεται προς την κατεύθυνση της επανένταξής τους. Συγκεκριμένα, 60
ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου προβλέπεται να προωθηθούν στην αγορά
εργασίας προκειμένου να καταστούν εργαζόμενοι επιχειρήσεων της περιοχής
παρέμβασης, ή/και να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.) στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων
τεχνολογιών στην οργάνωση γραφείου.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των δράσεων, καθώς και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σελ 119, μια συνολική αξιολόγηση του Προγράμματος μέχρι
τώρα.

Σύντομη περιγραφή των δράσεων:
Μελέτη: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας
με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
περιοχής παρέμβασης.
Δικτύωση: Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων
ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων - εταίρων της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
Ενέργειες ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης: Σχεδιασμός και εφαρμογή
επικοινωνιακού σχεδίου προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης ειδικών και γενικών ομάδων του πληθυσμού.
Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης, οι οποίες θα
αφορούν στις εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου και στις ανάγκες της
τοπικής αγοράς εργασίας.
Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Δράσεις εντοπισμού,
προσέγγισης, ενημέρωσης των ωφελουμένων, δράσεις δικτύωσης με δομές
που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, συμβουλευτική
κατά την υποδοχή, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης, νομική
συμβουλευτική,
επαγγελματική
συμβουλευτική,
συμβουλευτική
επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες, μετα-
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παρακολούθηση των ωφελουμένων, παρακολούθηση, συντονισμός και
αξιολόγηση της Δράσης.
Συμβουλευτικές - διαχειριστικές υπηρεσίες: Συντονισμός και διαχείριση του
Σχεδίου Δράσης (σε εξέλιξη).

16. ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΦ’ ΟΡΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εκπονεί υπό την επιστημονική ευθύνη των Ε.
Κατσιγαράκη, Δ.Ν., Τμηματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Φ. Μηλιώνη,
Δ.Ν. και επιστ. Συνεργάτιδα Νομικής Αθηνών, και Ε. Φασούλα, Δ.Ν.,
Δικαστική Γραφολόγο, και, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών, τη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, μελέτη με θέμα την καταγραφή του προφίλ και των αναγκών
των κρατουμένων οι οποίοι κατά το προσεχές οκτάμηνο δύνανται να τύχουν
του ευεργετήματος της υφ’ όρoν απόλυσης. Τα στοιχεία της έρευνας
αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και επωφελή στο πλαίσιο
σχεδιασμού της μετασωφρονιστικής μέριμνας που η Πολιτεία πρέπει να
λάβει για τα άτομα που αποφυλακίζονται. Η έρευνα έχει ξεκινήσει να
υλοποιείται, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η συλλογή του υλικού στο
Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. Η συλλογή των σχετικών ερευνητικών
στοιχείων πραγματοποιήθηκε με:
Α) Δομημένα ερωτηματολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
Β) Μελέτη απαιτούμενων στοιχείων από τα αρχεία που κρατούνται
για κάθε κρατούμενο από τους επιστημονικούς συνεργάτες της
έρευνας σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της φυλακής.
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Γ) Πληροφορίες από το προσωπικό της φυλακής.
Δ) Προσωπικές συνεντεύξεις με τους κρατουμένους για τη
συμπλήρωση των ως άνω ερωτηματολογίων.
Η έρευνα βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των στοιχείων. Τα πρώτα
συμπεράσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο με
θέμα «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», που
οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, 2426 Ιουνίου 2011.

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
Η έρευνα αυτή προς το παρόν έχει αναβληθεί εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης και των ανακατατάξεων στον ναυτιλιακό χώρο.

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
Ο Τομέας συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
υποδέχεται, ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε κάθε ενδιαφερόμενο, οργανώνει, εκτελεί και
παρακολουθεί
θεραπευτικά
προγράμματα,
προγράμματα
ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράμματα προετοιμασίας για την
απόλυση, παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και
νομική συμβουλευτική και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για
την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων.
Στη διάρκεια της λειτουργίας της και ιδίως κατά το έτος 2010, η
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ασχολήθηκε και ασχολείται κυρίως, σε μεγάλο βαθμό, με
την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε αποφυλακισμένους.
Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτουν σημαντικά δεδομένα για το
προφίλ των αποφυλακισμένων, τις ανάγκες και τα αιτήματά τους,
δεδομένα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα
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και προτάσεις.4 Τα στοιχεία παρουσιάζονται για όλο το διάστημα
καταγραφής των στοιχείων των αποφυλακισμένων, δηλ. από τον
Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Δεκέμβριο του 2010.
Ειδικότερα, τα δεδομένα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, με τις όποιες
επιφυλάξεις σχετικά με τη συλλογή τους και την επεξεργασία τους δεδομένου ότι οι εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί και δεν δίνουν
πάντα ακριβείς πληροφορίες -, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες
ικανές να αποτελέσουν πιλότο χάραξης πολιτικών μετασωφρονιστικής
μέριμνας στην Ελλάδα. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει, όπως
εκτίθεται αναλυτικότερα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 με τα πορίσματα
αυτής της έρευνας, ότι ο επωφελούμενος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι κυρίως
άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, σε μεγάλο ποσοστό χρήστης τοξικών
ουσιών που έχει καταδικασθεί κυρίως για αδικήματα που έχουν σχέση
με τα ναρκωτικά και δευτερευόντως με άλλα αδικήματα. Ο
επωφελούμενος είναι κάθε ηλικίας με κάποια προβλήματα υγείας
(μάλλον λόγω του εγκλεισμού και της χρήσης ουσιών), χαμηλού
κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου. Τα κύρια αιτήματά του προς την
ΕΠΑΝΟΔΟ είναι η εξεύρεση εργασίας και οικονομικά προβλήματα.
Από τα ίδια δεδομένα αναδεικνύονται τα ακόλουθα:
 Παρατηρείται σημαντική αύξηση των χρηστών των υπηρεσιών της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
 Οι αποφυλακισμένοι έμαθαν για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τις υπηρεσίες της
από την προβολή του ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος.
 Απευθύνθηκαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ οι ίδιοι, ζητώντας πληροφορίες και
υπηρεσίες για τους ίδιους,
4

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν επεξεργασία των δεδομένων που

τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Τόσο η δημιουργία του
Μητρώου όσο και η επεξεργασία του αλλά και η γραφιστική αναπαράστασή του
ανήκουν στον κ. Ιωάννη Φαρσεδάκη, συνεργάτη της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι συνεργάτες οι
οποίοι εργάστηκαν για τη συλλογή του υλικού είναι: Α. Διακάκη, Π. Σαλίχος, Δ.
Τσαουσίδου, Ε. Πέττα, Χ. Τριλίβα, Δ. Χιόνης, Β. Καρασιώτου, Ν. Μισερλής. Τη
Διεύθυνση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ την πρώτη διετία της λειτουργίας της είχε η κ.
Π.Τσιλιμιγκάκη.
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 Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα
αναγκαίες και έχουν μεγάλη ζήτηση αλλά και απήχηση στους
αποφυλακισμένους.
 Πολύ σημαντική αναδεικνύεται η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων
όπως προσωρινή στέγαση, παροχή τηλεκαρτών και εισιτηρίων στους
αποφυλακισμένους, η οποία όμως γίνεται στο πλαίσιο της
συμβουλευτικής σχέσης.
 Οι αλλοδαποί έχουν προβλήματα παραμονής, και η νομική
συμβουλευτική είναι καθοριστικής σημασίας γι’ αυτούς.
 Οι επωφελούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ επανέρχονται στην ΕΠΑΝΟΔΟ
ζητώντας και άλλη βοήθεια.
 Το ποινικό μητρώο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επανένταξη.
 Η δικτύωση με άλλους φορείς (κρατικούς ή ΜΚΟ) έχει σημαντικά
αποτελέσματα.
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει πλέον σταθεί στα πόδια
της και έχει αρχίσει να παράγει έργο. Κυρίως στοχεύει αυτή την
περίοδο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των
αποφυλακιζομένων και να ανατρέψει, στο μέτρο του εφικτού, όλες
εκείνες τις συνήθεις κοινωνικές προκαταλήψεις, εξαιτίας των οποίων
συντηρούνται στην εφησυχασμένη κοινωνία μας τα αρνητικά
στερεότυπα για τους αποφυλακιζομένους ως «απόκληρους» και
«περιθωριακούς». Η ανατροπή αυτών των προκαταλήψεων είναι
αναγκαία για λόγους ανθρωπιστικούς και εγκληματοπροληπτικούς.
Ωστόσο, η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας και η εντεύθεν στήριξη και
κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων είναι απαραίτητη μέσα
σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, πρωτίστως διότι η ίδια η κοινωνική
επανένταξη των αποφυλακιζομένων αποτελεί, κατά την κρατούσα
άποψη, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους και αντίστοιχη
υποχρέωση της Πολιτείας, κυρίως με βάση τις διατάξεις του
Συντάγματος που αφορούν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, το
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κοινωνικό κράτος και την υποχρέωση για προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων (ά.2§1, 4§1 και 25§1 εδ. α΄ Σ.) 5.

5

Πρβλ. Mich. Walter, Strafvollzug, Stuttgart etc.: Richard Boorberg Verlag, 19992 παρ.

351, σελ. 339 και τις εκεί αναφερόμενες συναφείς αποφάσεις 35,202 [235] (5.6.1973) 45,
187 [238] (21.6.1977) και ZfStrVo 1998, 242 επ., 248 (1.7.1998) του Γερμανικού
Συνταγματικού Δικαστηρίου.
[- 38 -]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ
Οι βασικότερες κατευθύνσεις της συμβουλευτικής συνεργασίας που
ακολουθούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι οι ακόλουθες:
α) Ελεύθερη συναπόφαση συνεργασίας: τόσο ο εξυπηρετούμενος όσο
και ο σύμβουλος αναλαμβάνουν την ευθύνη και την απαιτούμενη δέσμευση
για τη συνεργασία την οποία θα αναπτύξουν. Πρωταρχική θέση στη διεργασία
αυτή είναι η «σύναψη» του συμβολαίου μεταξύ τους και στη συνέχεια η
δημιουργία ενός σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό συνδιαμορφώνεται από τον
σύμβουλο και τον εξυπηρετούμενο και μπορεί να αλλάξει κατά την πορεία της
συμβουλευτικής σχέσης/συνεργασίας.
β) Αποσαφήνιση αιτημάτων εξυπηρετουμένου: οι αποφυλακισμένοι,
όταν προσέρχονται/προσεγγίζουν τον σύμβουλο στην ΕΠΑΝΟΔΟ, αναφέρουν
συνήθως πολλά προβλήματα, δίνοντας συχνά μια αρκετά συγκεχυμένη εικόνα
ως προς το τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζονται από την υπηρεσία. Πρώτη
δουλειά του συμβούλου λοιπόν είναι να βοηθήσει τον εξυπηρετούμενο να
αποσαφηνίσει τι ακριβώς χρειάζεται, ποιες είναι οι ανάγκες του και στη
συνέχεια να τις ιεραρχήσει. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας προτεραιότητες, ο
αποφυλακισμένος μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα ένα σχέδιο δράσης και να
το φέρει σε πέρας με μεγαλύτερη επιτυχία.
γ) Πολυεπίπεδη προσέγγιση στα αιτήματα και τις ανάγκες του
αποφυλακισμένου. Τα αιτήματα τα οποία καταθέτει ο αποφυλακισμένος τις
περισσότερες φορές είναι άμεσα αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Δηλαδή η
επίλυση του ενός προϋποθέτει την επίλυση ενός άλλου. Ή, πιο συχνά, η
διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ξεκινάει παράλληλα με τη διαδικασία
επίλυσης ενός άλλου. Βασική προϋπόθεση από την πλευρά της δομής που τον
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υποδέχεται είναι η ύπαρξη των αναγκαίων επαγγελματιών/ειδικοτήτων που
θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον άνθρωπο σε κάθε του αίτημα.
δ) Σεβασμός της προσωπικότητας του ατόμου: δεν πρόκειται γενικόλογα
για τον σεβασμό με την κοινότοπη έννοια, αλλά για την ανάπτυξη μιας σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ συμβούλου και εξυπηρετουμένου βασισμένη στην
αποδοχή, την κατανόηση και τον σεβασμό. Σε μια τέτοια σχέση την πλέον
έμπρακτη απόδειξη ύπαρξης σεβασμού αποτελεί η λεγόμενη ενσυναίσθηση
(«νοιάξιμο»). Αυτή άλλωστε αποτελεί και το κυριότερο «εργαλείο» του
συμβούλου κατά την προσπάθεια ανάπτυξης μιας επιτυχούς σχέσης
συμβουλευτικής. Ειδικά στην περίπτωση του ανθρώπου που έχει βιώσει την
εμπειρία της φυλάκισης και φέρει το δυσβάσταχτο στίγμα του εγκλεισμού, το
να τον αντιμετωπίσει κάποιος έμπρακτα με σεβασμό αποτελεί αναγκαία
συνθήκη για οποιαδήποτε προσπάθεια επανακοινωνικοποίησής του.
Επίσης, βασικό συστατικό στοιχείο της εμπιστοσύνης που πρέπει να
αναπτυχθεί μεταξύ των δύο είναι η διαβεβαίωση για την τήρηση του
προσωπικού απορρήτου. Ειδικά σε μια δομή όπως η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, την οποία ο
αποφυλακισμένος αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία, η διαβεβαίωση αυτή
είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Επικοινωνία
Η πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας είναι η λεκτική. Η ίδια η γλώσσα
όμως αποτελεί το συνηθέστερο εμπόδιο για την αποτελεσματική επικοινωνία.
Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της
γλώσσας είναι η διαφορετική πρόσληψη και ερμηνεία των λέξεων. Στη
γλωσσική επικοινωνία οι λέξεις δηλώνουν ιδέες, γεγονότα και συναισθήματα.
Η κατανόηση της σημασίας των λέξεων επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται τα μηνύματα ο δέκτης. Πολύ
σημαντικό λοιπόν για τον εξυπηρετούμενο είναι το να επεξηγεί ο σύμβουλος
το νόημα των λέξεών του, ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, και
η συμβουλευτική διαδικασία, οι στόχοι που τίθενται, να έχουν κοινό νόημα
και για τους δύο.
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Επίσης η μη λεκτική επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία στη
συμβουλευτική σχέση. Ως μη λεκτική επικοινωνία θεωρείται η διαδικασία
εκείνη μέσω της οποίας το άτομο επιδρά στους άλλους χρησιμοποιώντας μη
λεκτικά μηνύματα. Τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που προκαλούνται
κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταδίδονται κυρίως μέσω της μη λεκτικής
επικοινωνίας, με αποτέλεσμα η τελευταία να παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία των διαπροσωπικών σχέσεων. Η τυπικότητα του εξυπηρετουμένου
σε σχέση με τον χρόνο (αν αργεί ή όχι στο ραντεβού της συμβουλευτικής), οι
αποστάσεις που κρατά κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το πόσο μακριά ή
κοντά στέκεται στον συνομιλητή του, ο τόνος της φωνής του, η ταχύτητα του
λόγου του, το γέλιο ή το χασμουρητό, αποτελούν μέρος της μη λεκτικής
επικοινωνίας. Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι μεγάλη αφού
είναι απαραίτητη συμπληρωματική διαδικασία του προφορικού λόγου.
Μπορεί να τονίζει με έμφαση τον λόγο, για να γίνει πιο πειστικός,
ενθαρρυντικός και κατανοητός, ή μπορεί να διαψεύσει τα όσα λέγονται. Πολύ
σημαντικό είναι να αναγνωρίζει ο σύμβουλος αυτά τα εξωλεκτικά σήματα
στον εξυπηρετούμενο, αλλά επίσης να ελέγχει και ο ίδιος αυτή τη μορφή
επικοινωνίας. Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της σχέσης εμπιστοσύνης. Οι εκφράσεις, οι στάσεις και οι κινήσεις
του συμβούλου, η oπτική επαφή, ο τόνος της φωνής πρέπει να δίνουν το
μήνυμα της εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης και της σιγουριάς. Είναι πολύ
σημαντικό το βασικό μήνυμα στον εξυπηρετούμενο να είναι «βρίσκομαι εδώ
για να σας βοηθήσω να βοηθήσετε τον εαυτό σας». Τέλος, ιδιαίτερα βασικής
σημασίας είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας του επαγγελματία. Για να συμβεί
αυτό θα πρέπει ο σύμβουλος να αισθάνεται άνεση στο να χρησιμοποιεί το
σώμα του ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.

Η συμβουλευτική σχέση
Η σχέση συμβούλου – αποφυλακισμένου στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν είναι
θεραπευτική, παρ’ όλο που η όλη εμπειρία μπορεί για κάποιους από τους
εξυπηρετούμενους να περιέχει και τέτοια στοιχεία στη λειτουργία της. Στην
περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο αποφυλακισμένος χρειάζεται μια τέτοιου
είδους υποστήριξη ή αν ο ίδιος σαφώς διατυπώσει τέτοιο αίτημα, γίνεται

[- 41 -]

ανάλογη παραπομπή σε θεραπευτική δομή κρατική ή της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η παρέμβαση του συμβούλου διακρίνεται σε έξι στάδια:
1. Την ανάπτυξη της σχέσης,
2. Τη συλλογή πληροφοριών,
3. Την εκτίμηση της κατάστασης,
4. Την κυρίως παρέμβαση,
5. Την αξιολόγηση, και
6. Τη διακοπή/ολοκλήρωση της συνεργασίας
Τις περισσότερες φορές τα στάδια αυτά δεν είναι απολύτως διακριτά,
αλλά συμπίπτουν ή εναλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες. Πρόκειται για
κυκλική και δυναμική διαδικασία. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να
είναι ένας «χώρος» συναισθηματικής εκφόρτωσης για τον εξυπηρετούμενο. Η
διαμόρφωση μιας καλής σχέσης είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της
συμβουλευτικής παρέμβασης. Ο σύμβουλος, δείχνοντας ενσυναίσθηση και
κατανόηση, ενθαρρύνει τον συμβουλευόμενο να εκφράσει τα συναισθήματα
άγχους, αγανάκτησης, πικρίας, πόνου, θυμού, φόβου και ανασφάλειας,
περιγράφοντας έτσι τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του για την κατάσταση
που βιώνει.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

α) Συνέντευξη – λήψη κοινωνικού ιστορικού
Πρωταρχικό εργαλείο του συμβούλου στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι η
συνέντευξη. Σε αυτήν παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ο φορέας, γίνεται δηλαδή
σαφές στον εξυπηρετούμενο ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η
ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια ο εξυπηρετούμενος εξηγεί με τη σειρά του τις
ανάγκες του, τι ζητά και τι προσδοκά από τον φορέα. Ο σύμβουλος ζητά από
τον εξυπηρετούμενο κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να
συμπληρώσει το λεγόμενο κοινωνικό ιστορικό. Πιο συγκεκριμένα, αυτό
αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας και λίγες
πληροφορίες για τη ζωή του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ακολούθως, ο
εξυπηρετούμενος με την προτροπή του συμβούλου περιγράφει γενικότερα
την κατάσταση της ζωής του κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και την
ψυχολογική του κατάσταση και διάθεση. Τέλος, ο σύμβουλος, μετά την
αποχώρηση του εξυπηρετούμενου, συμπληρώνει κάποιες γενικές
παρατηρήσεις γι’ αυτόν, την εικόνα του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας και εμφάνισης, τα συναισθήματά του, αν
αισθάνθηκε ότι ήταν ειλικρινής ο εξυπηρετούμενος απέναντί του, το
ενδεχόμενο εξάρτησης του εξυπηρετούμενου κ.λπ.

β) Έντυπο καταγραφής ενεργειών
Στην ΕΠΑΝΟΔΟ, για να καταγραφεί η πορεία της συμβουλευτικής σχέσης,
συμπληρώνεται από τον σύμβουλο ένα έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στο
έντυπο του κοινωνικού ιστορικού.

γ) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
Στην ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται όλα
τα επικαιροποιημένα κοινωνικά ιστορικά. Η μηχανοργάνωση αυτή δίνει τη
δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης ανάκλησης του εκάστοτε κοινωνικού
ιστορικού και επιτρέπει τη συστηματικότερη και αναλυτικότερη στατιστική
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επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων. Έτσι, το έργο του φορέα γίνεται και
πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά ερευνητών διαφόρων κλάδων που
εμπλέκονται στη μελέτη του πληθυσμού αυτού.

δ) Πρώτη επαφή
Η πρώτη επαφή του συμβουλευόμενου με την ΕΠΑΝΟΔΟ μπορεί να γίνει
είτε με επίσκεψη του ιδίου στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είτε τηλεφωνικώς
από τον ίδιο είτε με τους δύο παραπάνω τρόπους από οικείο πρόσωπο
(συνήθως συγγενή του αποφυλακιζομένου). Αποστολή του συμβούλου στην
πρώτη συνάντηση είναι:
-να διευκρινίσει τη φύση του αρχικά διατυπωθέντος ερωτήματος,
-να διερευνήσει τυχόν άλλες ανάγκες και αιτήματα,
-να διατυπώσει ένα συμβόλαιο συνεργασίας στο οποίο θα περιέχονται οι
όροι συνεργασίας, οι εκατέρωθεν προσδοκίες, οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις
(συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο) με τελικό στόχο τη δημιουργία σχέσης
εμπιστοσύνης,
- να συντάξει το κοινωνικό ιστορικό.

Έναρξη συνεργασίας
Συμβόλαιο: όροι συνεργασίας, προσδοκίες εκατέρωθεν, δεσμεύσεις
εκατέρωθεν (συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο) με τελικό στόχο τη δημιουργία
σχέσης εμπιστοσύνης.
Προσωπικό σχέδιο: πρόκειται για την οργάνωση μιας πορείας ενεργειών
και ενός σχετικού χρονοδιαγράμματος.
Παραπομπές: ανάλογα με τις ανάγκες – αιτήματα (αρχικά διατυπωμένες
ή μη από τον ίδιο): ΟΑΕΔ, φορείς απεξάρτησης, ψυχιατρικούς φορείς,
κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοσοκομείων,
Πρόνοια, ΜΚΟ.
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Η σωφρονιστική συμβουλευτική
Θα πρέπει εν πρώτοις να διευκρινισθεί ότι η επανένταξη αποτελεί μια
σύνθετη διαδικασία στην οποία η συμβουλευτική της επανένταξης αποτελεί
αναγκαία και ικανή συνθήκη. Στη συμβουλευτική της επανένταξης και
αποκατάστασης «εντάσσεται κάθε μορφής βοήθεια που παρέχεται σε άτομα
στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από κάποια
εμπειρία που τα έφερε σε μειονεκτική θέση ή τα περιθωριοποίησε»
(Δημητρόπουλος, 1992: 295). Στην ολοκληρωμένη προσπάθεια επανένταξης
των πρώην κρατουμένων εντάσσεται και η σωφρονιστική συμβουλευτική. Η
σωφρονιστική συμβουλευτική, διά μέσου της νομικής συμβουλευτικής, της
συμβουλευτικής επανένταξης και της συμβουλευτικής προσαρμογής, επιχειρεί,
λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενη την προσωπικότητα του κάθε κρατουμένου,
τις κατάλληλες εκείνες παρεμβάσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες
υποτροπής των κρατουμένων, να έχει η διαδικασία του εγκλεισμού τις
λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους κρατουμένους και να εξασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή επάνοδος του κρατουμένου μετά την αποφυλάκισή του στο
κοινωνικό σύνολο. Η προσέγγιση που ακολουθεί μπορεί να είναι ατομική με
την εξατομικευμένη προσέγγιση, ομαδική, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παίρνει
τη μορφή της «αλληλοσυμβουλευτικής». Οι λειτουργίες της συμβουλευτικής
που απαιτούνται είναι η ψυχολογική στήριξη, η διευκόλυνση της ένταξης και
προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, η επανεκπαίδευση, η επανένταξη.
Ο τομέας συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο και
εγκληματολόγο, και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης,
ενώ ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση των αποφυλακιζομένων αποτελεί η
ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, την ευθύνη
του οποίου έχει αναλάβει η υποδοχή στελεχωμένη με έναν υπάλληλο. Το
προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν επιστήμονες κύρους που
αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, συντονίζουν και
οργανώνουν τις ειδικότερές της δράσεις.6
6

Σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 5 στον Τομέα της Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

ανήκουν, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) η υποδοχή, ενημέρωση, και παροχή πληροφοριών
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Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται καθημερινά λόγω της
ιδιαιτερότητας της ομάδας στην οποία απευθύνεται η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, όλοι οι
επιστημονικοί της συνεργάτες, προσφέροντας ο καθένας στον τομέα του και
σύμφωνα με την ειδικότητά του, ένωσαν τις δυνάμεις τους ώστε να
για τα προγράμματα του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο, β) η οργάνωση, εκτέλεση και
παρακολούθηση : 1) θεραπευτικών προγραμμάτων, 2) προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης,
και 3) προγραμμάτων προετοιμασίας της απόλυσης των αποφυλακιζόμενων κρατουμένων και των
ανήλικων παραβατών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, γ) η ψυχολογική αξιολόγηση των ατόμων
που απευθύνονται στον φορέα προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα
συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, Σ.Υ.Υ., επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης
στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και εισηγήσεις, δ)
η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την
κινητοποίηση των αποφυλακιζόμενων ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους
στην αγορά εργασίας, ε) η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης,
των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, των Επιμελητών
Ανηλίκων και των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής για

συντονισμό ενεργειών σχετικά με τα

προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Σ.Υ.Υ. και προώθησης στην
αγορά εργασίας, των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών, στ) η συνεργασία με
κρατικές υπηρεσίες, με μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα με τις Εταιρείες
Προστασίας Αποφυλακιζομένων, με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης που υλοποιούν
προγράμματα στήριξης, φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης, νομικής υποστήριξης, παροχής
υπηρεσιών υγείας κ.λπ. σε αποφυλακιζόμενους και παραβατικούς ανηλίκους, ζ) η παροχή
υπηρεσιών

συμβουλευτικής

αποφυλακιζομένων,

η)

η

υποστήριξης
συμβουλευτική

συζύγων,

γονέων

υποστήριξη

σε

και
θέματα

οικογενειών

των

επαγγελματικού

προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το τμήμα εκπαίδευσης και
κατάρτισης του φορέα, θ) η συνεργασία με όλα τα τμήματα του φορέα για την ευαισθητοποίηση
των ενδιαφερομένων, του ευρύτερου κοινού και των εργοδοτών, ι) η συνεργασία με όλα τα
τμήματα για την επιλογή κατάλληλων

προγραμμάτων, την αξιολόγηση και την επεξεργασία

στατιστικών στοιχείων, ια) η υποστήριξη των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών
στην προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον Τομέα Κατάρτισης και τις υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ και τους εργοδότες, και ιβ) η τήρηση αρχείου με στοιχεία της ατομικής, οικογενειακής και
κοινωνικής κατάστασης των αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών. Τα στοιχεία αυτά είναι
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
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δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από τα στοιχεία των αποφυλακισμένων
που έχουν επισκεφθεί τον φορέα.
Αξίζει να υπομνησθεί πως η ΕΠΑΝΟΔΟΣ άρχισε να λειτουργεί και να
οργανώνεται κατά τρόπο ουσιαστικό τον Απρίλιο του 2008. Οι πρώτοι
ενδιαφερόμενοι χτύπησαν την πόρτα της στις αρχές Ιουλίου του ίδιου έτους.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ
Η ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό,
ψυχολόγο, εγκληματολόγο και νομικό. Ο καθένας με την ειδικότητά του και
την αρμοδιότητά του στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που στηρίζεται στην
εξατομικευμένη πολυπαραγοντική προσέγγιση των αποφυλακισμένων
συνεισέφερε και συνεισφέρει ενεργά στο δύσκολο έργο του φορέα.
Οι πρώτοι που εμπλέκονται στην επαφή με τον αποφυλακισμένο είναι οι
κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι. Το πρώτο στάδιο λοιπόν αφορά
αυτούς και την πρώτη επαφή που έχουν με τους ενδιαφερομένους. Αυτή
γίνεται είτε μέσω προγραμματισμένου ραντεβού είτε χωρίς.
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 16:00
και δέχεται τους ενδιαφερομένους από τις 09:00 έως τις 14:00.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο κρατείται
αναλυτικό ιστορικό με πληροφορίες για τον ίδιο, τις ανάγκες του και τα
αιτήματά του.7 Συμπληρώνεται μια καρτέλα είτε εκείνη τη στιγμή - κατά τη
διάρκεια της συνάντησης - είτε αμέσως μετά την αποχώρηση του
ενδιαφερομένου, από τις σημειώσεις που έχουν κρατηθεί από τον υπεύθυνο
κοινωνικό λειτουργό ή/και ψυχολόγο (κάποια περιστατικά χρήζουν την
παρουσία και των δύο). Ο διαφορετικός χρόνος συμπλήρωσης αυτής της
καρτέλας οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος

7

Για τη μεθοδολογία της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, βλ. Φ. Μηλιώνη, Π. Σαλίχος, Α.

Ταλιαδώρου, Δ. Χιόνης, Ε. Πέττα, Ν. Σταθόπουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επανένταξης: Οδηγός
Μεθοδολογίας, σε Φασούλα Ευδοξία, Μηλιώνη Φωτεινή (επιμέλεια), Κοινωνία, Έγκλημα,
Εθελοντισμός, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2012, σελ. 437 επ.
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αυτή τη διαδικασία (πολλοί εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί όταν
υπάρχει μια τελείως τυποποιημένη επαφή).
Μετά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, και μία φορά την εβδομάδα
τουλάχιστον, αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε
για την ευκολότερη και λειτουργικότερη χρήση τους. Τα στοιχεία αυτά
τυγχάνουν επεξεργασίας, ενημερώνονται και διορθώνονται κάθε φορά που
προκύπτει κάτι. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο καινούργιο στοιχείο ή κάποιο
μερικά ή ολικά αναληθές στοιχείο που μετά από διασταύρωση διορθώνεται.
Αυτό συμβαίνει, τις περισσότερες φορές, μετά τις ενέργειες του ή των
υπευθύνων του κάθε φακέλου, συνηθέστερα δε μετά από επικοινωνία με
άλλους φορείς ή υπηρεσίες, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Βέβαια τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως, λόγω της
προστασίας της οποίας χαίρουν ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Γι’ αυτό
όμως θα γίνει αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο.

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα ήταν πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, και σίγουρα σχεδόν
ακατόρθωτο στο μέλλον, να υπάρξει αξιοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων
χωρίς την ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, μετά από
εισήγηση του τέως Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ καθ. Εγκληματολογίας και
Σωφρονιστικής της Νομικής Αθηνών, κ. Ν. Κουράκη, το Δ.Σ. ενέκρινε τη
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, προσαρμοσμένης στις
ανάγκες του φορέα.
Το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια πρακτικότερη και ευκολότερη χρήση του
αρχείου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ από τους συνεργάτες της και συνάμα να επιτευχθεί η
αξιοποίηση των δεδομένων τόσο για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία
των τομέων του φορέα, όσο και για τη διερεύνηση και αποτύπωση τυχόν
δυσλειτουργιών ή προβλημάτων του τρόπου και της διαδικασίας της
επανένταξης, όπως αυτή προβλέπεται και εφαρμόζεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ.
Επιπλέον, η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων θα μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βοηθηθούν οι
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επιστήμονες-ερευνητές
συμπερασμάτων.

και

συνεργάτες

στη

συναγωγή

χρήσιμων

Επίσης, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
εκπόνηση εκθέσεων που με τη σειρά τους θα αξιοποιηθούν από άλλους
φορείς και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΠΑΝΟΔΟΣ τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ExOCoP, το οποίο έληξε τον Ιούλιο του
2012).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κρίνεται σκόπιμο, λοιπόν, στο σημείο αυτό να γίνει μια περιγραφή και
μια συστηματικότερη παρουσίαση του εργαλείου που δημιουργήθηκε και
χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση του έργου των συνεργατών της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ, καθώς και για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Εμπνευστής και
δημιουργός αυτής της βάσης, η οποία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον
σχεδιασμό πολιτικών στον χώρο της μετασωφρονιστικής μέριμνας, είναι ο κ.
Ιωάννης Φαρσεδάκης, εγκληματολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη
νομική πληροφορική.
Ακολουθούν οι απεικονίσεις των καρτελών εισαγωγής και καταγραφής των
στοιχείων που συμπληρώνονται από τους αρμόδιους συνεργάτες μετά την ή
τις επαφές και συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους. Σε αυτές έγινε
προσπάθεια για την αναλυτικότερη και ταυτόχρονα πληρέστερη δυνατή
εισαγωγή των στοιχείων που κρίθηκαν απαραίτητα κατά τη διάρκεια της
σύλληψης της δομής της βάσης.
Αν και όλοι οι συνεργάτες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλικότητα προς
τον χρήστη αυτής της βάσης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της
δημιουργίας της. Επίσης, μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της, προέκυψε
η ανάγκη για κάποιες μικρές αλλαγές και προσαρμογές. Για παράδειγμα
εμπλουτίστηκε με κάποια καινούργια πεδία, ενώ κάποια άλλα υπάρχοντα, για
λόγους πρακτικότητας, διασπάστηκαν σε περισσότερα, δίνοντας έτσι τη
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δυνατότητα μιας αναλυτικότερης και πληρέστερης εικόνας του κάθε
περιστατικού.
Οι απεικονίσεις που ακολουθούν δεν αφορούν περιστατικά, αλλά
φανταστικά πρόσωπα. Αυτό έγινε για λόγους δεοντολογικούς και για την
προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σκοπός άλλωστε είναι η
παρουσίαση του εργαλείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και όχι η προβολή
των προσωπικών δεδομένων που αυτό περιλαμβάνει.

Στις πρώτες αυτές απεικονίσεις συναντάμε αρχικά την «Ημερομηνία
Καταχώρισης». Αυτή αντιστοιχεί με την ημερομηνία που ο/η
ενδιαφερόμενος/η ήρθε σε επαφή με τον φορέα, και όχι με την ημερομηνία
που έγινε η ηλεκτρονική καταχώριση του περιστατικού. Ακολουθούν τα
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«Επώνυμο», «Όνομα» και «Φύλο» του ατόμου, και στη συνέχεια διακρίνουμε
τρία (3) πεδία με τίτλο «Επιβλέπων/ουσα». Αυτά τα τρία πεδία αφορούν τους
συνεργάτες που έχουν ασχοληθεί με το περιστατικό.8 Ανάλογα με τη φύση
του περιστατικού μπορεί να κριθεί απαραίτητη η εμπλοκή παραπάνω του
ενός/μίας συνεργάτη/τιδος, π.χ. εάν, για παράδειγμα, κριθεί απαραίτητη η
νομική συνδρομή του φορέα μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δύο (2)
επόμενα πεδία αφορούν: το πρώτο στα αιτήματα, όπως αυτά εκφράζονται και
κατανοούνται από τους/τις επιβλέποντες/επιβλέπουσες. Το δεύτερο αφορά
στις άμεσες ανάγκες του περιστατικού, όπως αυτές διαπιστώνονται και
γίνονται αντιληπτές και πάλι από τους υπευθύνους του φακέλου. Τέλος, εκτός
από το πεδίο «follow up», το οποίο δίνει την πληροφορία για το πότε θα
υπάρξει ξανά επικοινωνία με τον/την ενδιαφερόμενο/η για την
παρακολούθηση του φακέλου, υπάρχει το πεδίο «Γενικές Παρατηρήσεις»
όπου αναγράφονται και αποτυπώνονται οι πληροφορίες εκείνες που
κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του περιστατικού χωρίς να
χρειαστεί λεπτομερής αναδρομή σε όλο τον φάκελο. Αποτελεί ουσιαστικά μια
τηλεγραφική περίληψη του όλου περιστατικού, διευκολύνοντας ουσιαστικά
τη δουλειά των εμπλεκομένων σε αυτό.
Στις δύο επόμενες καρτέλες διακρίνουμε τα υπόλοιπα δημογραφικά
στοιχεία του ατόμου: «Ηλικία», «Ημερομηνία Γέννησης», «Οικογενειακή
Κατάσταση»,
«Παιδιά»9,
«Υπηκοότητα»,
«Αριθμός
Ταυτότητας
10
/Διαβατηρίου», «Ιθαγένεια» και «Έγγραφα» . Στη δεξιά μεριά της καρτέλας
έχει ενσωματωθεί ένας πίνακας στον οποίο αναγράφονται στοιχεία για τα
παιδιά του ατόμου, εάν υπάρχουν, όπως «Φύλο», «Ηλικία», «Όνομα» και
κάποια «Σχόλια».

8

Τα ονοματεπώνυμα εδώ είναι φανταστικά. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, για τους ίδιους

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
9

Αυτό το πεδίο αναφέρεται στον αριθμό των παιδιών.

10

Αυτό το πεδίο δηλώνει εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η παρουσίασε κάποια έγγραφα κατά τη διάρκεια των

επισκέψεών του στην ΕΠΑΝΟΔΟ.
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Η παρακάτω καρτέλα είναι αυτή της «Επικοινωνίας». Σε αυτή
καταγράφονται όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον/την
ενδιαφερόμενο/η σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του/της,
καθώς και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να είναι τα
προσωπικά του/της ή κάποιων συγγενών ή και φίλων του/της.
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«Γνώσεις / Ικανότητες» ονομάστηκε η παρακάτω καρτέλα. Σε αυτήν

εμπεριέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στο μορφωτικό επίπεδο
του/της αποφυλακισμένου/ης, στην επαγγελματική του/της κατάρτιση, πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια της κράτησης, στα ενδιαφέροντα και στις διάφορες
ικανότητες/δεξιότητες που μπορεί να έχει, καθώς και στην προϋπηρεσία που
έχει.
Η επόμενη καρτέλα αφορά στην «Κατάσταση υγείας» των ατόμων.
Αρχικά υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του/της
αποφυλακιζομένου/ης από τους συνεργάτες, ακολουθούμενη από μια
περιγραφή τυχόν προβλημάτων υγείας – πάντα σε γενικό επίπεδο – και
κάποιας ενδεχόμενης αναπηρίας. Έπεται ένας πίνακας ο οποίος
συμπληρώνεται με τα ιατρικά συμβάντα που περιέρχονται στην αντίληψη των
υπευθύνων του φακέλου, είτε μετά από αναφορά τους από τα ίδια τα άτομα
είτε από προσωπική γνώση λόγω, παραδείγματος χάριν, κάποιας παραπομπής
σε κάποιον άλλο αρμόδιο φορέα και αντίστοιχης ενημέρωσης από αυτόν.
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Η επόμενη καρτέλα αποτελεί ενδεχομένως το καλύτερο βοήθημα για
τους συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ των οποίων η βασική αρμοδιότητα είναι η
συμβουλευτική. Πρόκειται για την καρτέλα στην οποία καταγράφονται όλες οι
κινήσεις που έγιναν από τον/την ενδιαφερόμενο/η και τους συνεργάτες για
τον/την ενδιαφερόμενο/η. Τον πίνακα «Ιστορικό» αποτελούν δύο (2) πεδία σε
κάθε καταχώριση. Το πρώτο αναφέρει το συμβάν (π.χ. επίσκεψη, τηλεφωνική
επικοινωνία κ.λπ.) που έγινε και το δεύτερο περιγράφει λεπτομερέστερα τις
ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια ή και μετά το συμβάν.
Η τελευταία εμφανιζόμενη καρτέλα αποτελείται από έναν πίνακα με
πληροφορίες για το ποινικό ιστορικό του αποφυλακισμένου. Αναφέρονται
δηλαδή ημερομηνίες, αξιόποινες πράξεις, ποινές και καταστήματα κράτησης.
Σκοπός της δημιουργίας αυτής της καρτέλας, αρχικά και κυρίως, είναι η χρήση
των πληροφοριών από το τμήμα επαγγελματικής αποκατάστασης και
προώθησης στην εργασία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, και δευτερευόντως για
επιστημονικούς, ερευνητικούς λόγους.
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Στη βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ υπάρχει μία ακόμη καρτέλα η οποία είναι
έτοιμη, προκειμένου να συγκεντρώνονται σε αυτήν όλα τα διαθέσιμα και
σχετικά με την κάθε περίπτωση έγγραφα σε ψηφιοποιημένη μορφή. Προς το
παρόν αυτό το τμήμα της βάσης είναι ανενεργό.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ακόλουθο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των
ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013 που
προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρονικής βάσης
καταγραφής του αρχείου των επωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Η ανάλυση των δεδομένων διαχωρίζεται σε τρεις συγκεκριμένες
κατηγορίες: Α) Σε ωφελουμένους που προσήλθαν στον φορέα μας ή που τους
παρέπεμψαν άλλοι φορείς (συγκεκριμένα τα Δικαστήρια, η Επιμέλεια
Ανηλίκων, οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και άλλοι φορείς) και είχαν
ενεργό συμμετοχή καθ’ όλο το έτος με τους συμβούλους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Β) Σε
ωφελουμένους που ζήτησαν ενίσχυση ή πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ
αρχικά μέσω τηλεφώνου, και τέλος Γ) Σε ωφελουμένους από τα εργαστήρια
των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα δημιουργικά εργαστήρια της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Όλα τα στοιχεία προέκυψαν από τη διπλή ηλεκτρονική βάση της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ που ενημερώνεται από τους συνεργάτες του φορέα σε τακτά
χρονικά διαστήματα, τόσο για τους ενδιαφερομένους που προσήλθαν στον
φορέα με κάποιο αίτημα, όσο και για τους ενδιαφερομένους που
καταγράφηκαν από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον φορέα.
Όπως διευκρινίστηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ», τα στοιχεία των ωφελουμένων που
καταγράφονται αντιστοιχούν σε πληροφορίες α) δημογραφικές, β) προσωπικά
στοιχεία, γ) νομικά στοιχεία, και τέλος δ) γενικές πληροφορίες των
ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα, στα δημογραφικά στοιχεία συγκαταλέγεται
το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η υπηκοότητα και η ηλικία. Σχετικά με τα
προσωπικά στοιχεία οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν τον φορέα είναι το
επίπεδο σπουδών, η κατάσταση υγείας και τα προβλήματα υγείας. Τέλος, για
τα νομικά και γενικά στοιχεία καταγράφονται όλες οι ενεργές διαδικασίες και
το ποινικό προφίλ των ωφελουμένων, καθώς και τα αιτήματα που τέθηκαν
κατά το έτος 2013.
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Οι παρακάτω παράγραφοι αναλύουν και παρουσιάζουν λεπτομερώς το
προφίλ των ατόμων που απασχόλησαν τον φορέα κατά το σύνολο του έτους
2013.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Για το έτος 2013 ο αριθμός των ωφελουμένων που προσήλθαν στον
μετασωφρονιστικό φορέα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ΕΠΑΝΟΔΟ
Ν.Π.Ι.Δ., ανέρχεται σε 807 άτομα συνολικά. Από τον συνολικό αριθμό των 807
ατόμων, πολύ παραπάνω από το μισό και συγκεκριμένα το 82% επί του
συνόλου είναι άνδρες, ενώ μόλις το 18% είναι γυναίκες.

ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ
658
149
807

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
''ΕΠΑΝΟΔΟΥ''

18%

82%
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1
Το παραπάνω ποσοστό των εξυπηρετουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
διαιρείται σε τρεις κατηγορίες: Α) Σε ωφελουμένους που προσήλθαν στον
φορέα μας ή που τους παρέπεμψαν άλλοι φορείς (συγκεκριμένα από τα
Δικαστήρια η Επιμέλεια Ανηλίκων, οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και
άλλοι φορείς) και είχαν ενεργό συμμετοχή, Β) Σε ωφελουμένους που ζήτησαν
ενίσχυση ή πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά μέσω τηλεφώνου, και
τέλος γ) Σε ωφελουμένους από τα εργαστήρια των σωφρονιστικών
καταστημάτων και από τα δημιουργικά εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Πιο εμπεριστατωμένα, οι ωφελούμενοι του φορέα μας χωρίστηκαν σε
τρεις κατηγορίες, εκ των οποίων:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Β) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ
Γ) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
380

226

201
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380
201
807

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι κατηγοριοποιήσεις του φορέα έχουν ως
ακολούθως:

Α) ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
Α1) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στον πίνακα 3 φαίνεται ξεκάθαρα πως για το έτος 2013 την πλειοψηφία
κατέχει ο ανδρικός πληθυσμός με 88%.

ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
199
27
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΜΕΣΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ

12%

88%

ΓΡΑΦΗΜΑ 3
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Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των αποφυλακισμένων οι
περισσότεροι είναι άγαμοι (57%). Ακολουθούν οι έγγαμοι (18%) και οι
διαζευγμένοι (21%) . Από αυτούς μόνο το 25% είχε παιδιά, ενώ το 75% όχι, και
μόνο 1 με 2 παιδιά οι περισσότεροι.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ
ΧΗΡΑ/ΟΣ
ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
128
42
47
3
6
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΧΗΡΑ/ΟΣ

6
3
47

ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

42

ΕΓΓΑΜΟΣ

128

ΑΓΑΜΟΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 4
Κατά μέσον όρο η «Ηλικιακή ομάδα» με τα μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής στην ΕΠΑΝΟΔΟ ήταν οι γεννημένοι κατά τα έτη 1961-1980 με
ποσοστό 60%, και έπεται η ηλικιακή τάξη των 1981-2000 με ποσοστό 26%.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
1940-1960

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
32
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1961-1980
1981-2000
ΣΥΝΟΛΟ

135
59
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στην ηλικιακή τάξη 19812000 υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό (26%) αυτών που απευθύνθηκαν στην
ΕΠΑΝΟΔΟ, και αυτό οφείλεται στην παραπομπή ωφελουμένων στον φορέα
μας από τη συνεργασία με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τους Επιμελητές
Ανηλίκων καθώς και με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, που
κυρίως συνεργάζονται με άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν μια
προπαραβατική συμπεριφορά.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
1940-1960

26%

1961-1980

1981-2000

14%

60%

ΓΡΑΦΗΜΑ 5
Σχετικά με τη «Χώρα προέλευσής» τους οι περισσότεροι ωφελούμενοι
προέρχονται από την Ελλάδα με ποσοστό 55% και ακολουθούν οι
ωφελούμενοι από διαφορετικές χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, Σομαλία, Νιγηρία,
Αφγανιστάν κ.ά.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
125
7
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ΙΡΑΚΙΝΗ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

6
6

ΑΛΛΟ

82
226

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
125

82

7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

6

ΑΛΒΑΝΙΚΗ

ΙΡΑΚΙΝΗ

6
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΑΛΛΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Α2) ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δέχθηκε κατά το έτος 2013 από τα παρακάτω
καταστήματα
κράτησης
αποφυλακισμένους-ωφελουμένους.
Υπερεκπροσώπηση υπήρξε από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ
Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

18
27
4
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

140
120
100
80
60
40
20
0

40
10
127
226

127

18

40

27
4

10

ΓΡΑΦΗΜΑ 7

Σχετικά με το «Ποινικό προφίλ» του αποφυλακισμένου, οι
περισσότεροι ωφελούμενοι είχαν κατηγορηθεί για τα ακόλουθα αδικήματα,
όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα και στο γράφημα.

ΑΔΙΚΗΜΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

42

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

7

ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΣΥΡΡΟΗ

7

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

2
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ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

12
23
131

ΣΥΝΟΛΟ

226

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
131

42
7

7

2

12

23

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

Βέβαια, σχετικά με τα «Λοιπά Αδικήματα» πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα αδικήματα:
 Βιαιοπραγία
 Εμπλοκή σε καβγά και σωματικές βλάβες
 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών
 Μικροκλοπές και κλοπές μεγάλης αξίας, καθώς και
 Συμμετοχές σε ληστείες
Αυτά τα ποινικά αδικήματα παρατηρήθηκαν και από την Επιμέλεια Ανηλίκων
για τους νεαρούς παραβατικούς ωφελουμένους.
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Α3) ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
45
4
8
17
152
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
152

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ
17

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ

8
4
45

ΓΡΑΦΗΜΑ 9
Στην κατηγορία των τεχνιτών που υπερεκπροσωπούνται ανήκουν τα
επαγγέλματα:
«ηλεκτρολόγος»,
«ελαιοχρωματιστής»,
«υδραυλικός»,
«οικοδόμος», «σιδεράς», «επισκευαστής αυτοκινήτων».
Πολλοί από τους αποφυλακισμένους πρέπει να σημειωθεί πως έχουν
γνώσεις Αγγλικών, Γαλλικών και Η/Υ.
Η εικόνα που σχηματίστηκε από τα στοιχεία που αντλήθηκαν
αναδεικνύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελουμένων είναι
ΑΝΕΡΓΟΙ.
Σχετικά με την «Κατάσταση Υγείας» των αποφυλακισμένων ισχύουν τα
ακόλουθα, όπως προέκυψε από τη βάση δεδομένων:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
107
40
20
15
20
24
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
120
100
80
60
40

Σειρά1; 24

20
0
ΑΡΙΣΤΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΚΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

Και σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ο παρακάτω
πίνακας τα αναφέρει αναλυτικά:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΝΕΝΑ
ΑΛΚΟΟΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
117
22
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ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

18
14
15

35
5
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Ας σημειωθεί ότι τα κυριότερα προβλήματα είναι η ηπατίτιδα C, το
HIV/AIDS, το αλκοόλ, οι ουσίες και η κατάθλιψη.

Α5) ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Στους επόμενους πίνακες ακολουθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο
φορέας και οι οποίες συμπίπτουν με τα αιτήματα των ωφελουμένων της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΥΛΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

50
30
16
130
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

130
50

30

16

ΓΡΑΦΗΜΑ 12

Α5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, εκτός από τις καθιερωμένες και αναγκαίες υπηρεσίες
που παρείχε στους ωφελουμένους της, προσέφερε και διάφορες
υλικοοικονομικές παροχές κατά το έτος 2013. Οι παροχές αυτές σχετίζονται με
τη χορήγηση: Α) στέγασης, Β) σίτισης, Γ) τηλεκαρτών, και Δ) ειδών ένδυσης και
καθαριστικών ειδών. Όπως προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες και
γραφήματα, οι εξυπηρετούμενοι σε ποσοστό 38% χρειάστηκαν στέγαση και
έπειτα, με ποσοστό 36%, τηλεκάρτες.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Α) ΣΤΕΓΑΣΗ
Β) ΣΙΤΙΣΗ
Γ)
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ
Δ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 13
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ΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Α) ΣΤΕΓΑΣΗ

Β) ΣΙΤΙΣΗ

Γ) ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ

25%

Δ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

25%

25%

25%

ΓΡΑΦΗΜΑ 13

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την οικονομική καταγραφή του λογιστηρίου της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ για το 2013, δόθηκαν σε αριθμούς οι ακόλουθες παροχές:
 Στέγαση: 370 διανυκτερεύσεις
 Σίτιση: 680 κουπόνια φαγητού
 Εισιτήρια: 1900
 Τηλεκάρτες: 700 και στα 30 καταστήματα κράτησης της χώρας

Β) ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
Και στη δεύτερη βάση καταχώρισης των ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ,
αντίστοιχα, προέκυψαν τα παρακάτω γενικά στοιχεία:
ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
300
80
380
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
21%

ΑΝΔΡΕΣ
79%

ΓΡΑΦΗΜΑ 14

Τα βασικότερα αιτήματα που έθεσαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ μέσα από την
τηλεφωνική επικοινωνία ήταν: η πλειοψηφία σε ποσοστό 26% Νομική
υποστήριξη και Πληροφόρηση-Ενημέρωση, και έπονται σε ποσοστό 23%
αιτήματα Εργασίας και Οικονομικής Βοήθειας, όπως φαίνεται και από το
γράφημα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΕΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
6
45
38
45
45
44
3
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
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45

45

45

44

38

6

3
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Τέλος, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής μεταξύ ΕΠΑΝΟΔΟΥ και
ωφελουμένου ήταν:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΕΠΑΝΟΔΟ
ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
197
29
226

ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Γ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπήρξε και το 2013 κοντά στους κρατουμένους στα
καταστήματα κράτησης μέσα από τις διάφορες δράσεις της και τα
δημιουργικά της εργαστήρια, καθώς και στους αποφυλακισμένους
ωφελουμένους της. Συνολικά, εντός και εκτός των τειχών της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ ωφελήθηκαν 201 άτομα. Σε όλα τα παραπάνω εργαστήρια
ωφελήθηκαν και άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. Στους
ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται σχεδιαγραμματικά το ποσοστό των
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ανδρών και των γυναικών που ωφελήθηκαν, καθώς και η εθνικότητά
τους.

ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
144
57
201

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

28%
72%

ΓΡΑΦΗΜΑ 20
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Πιο συγκεκριμένα:
Α) H ΕΠΑΝΟΔΟΣ υλοποίησε εντός του φορέα το πρόγραμμα «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ
ΕΓΩ» (6ος και 7ος κύκλος). Υπήρχαν διαφορετικοί κύκλοι εργαστηρίων. Τα
δημιουργικά εργαστήρια ήταν τα ακόλουθα:
→ «Μαθαίνω το Αυτοκίνητο»
→ «Μαθαίνω τη Γλώσσα»
→ «Πειραματίζομαι με την Τέχνη»
→ «Γνωρίζω τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή» και
→ «Θεατρικό Εργαστήρι»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
18
11
11

23
11
74
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
15%

24%

31%
15%
15%

ΓΡΑΦΗΜΑ 21

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΟΜΑΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ
ΑΛΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
34
6
4
4
26
74
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ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΛΟ
35%

ΝΙΓΗΡΙΑ
5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
46%

ΑΛΒΑΝΙΑ
6%

ΣΟΜΑΛΙΑ
8%

ΓΡΑΦΗΜΑ 22
Β) Για το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια εντός των
καταστημάτων κράτησης, εκ των οποίων τα 3 είχαν τη μορφή δημιουργικών
εργαστηρίων κατασκευής εποχιακών ειδών (πασχαλινές κατασκευές) και τα 2
επόμενα ήταν ημερίδες εργαστηρίου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης.
Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν εργαστήρια στο:
→ Γυναικείο
Κατάστημα
Κράτησης
Πληροφόρησης και Ενημέρωσης».

Κορυδαλλού:

«Εργαστήριο

→ Κατάστημα Κράτησης Ανδρών Κορυδαλλού: «Εργαστήριο Κατασκευής
Εποχιακών Ειδών», 23/4/2013.
→ Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού: «Εργαστήριο Κατασκευής
Εποχιακών Ειδών» (δίωρο εργαστήριο τεσσάρων συναντήσεων), 2/4,
9/4, 16/4, 23/4.
→ Γυναικείο
Κατάστημα
Κράτησης
Κορυδαλλού:
«Εργαστήριο
Χειροποίητου Κοσμήματος» (εργαστήριο εξάμηνης διάρκειας που
διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα).
→ ΣΔΕ Δομοκού, «Εργαστήριο Ενημέρωσης
Κρατουμένων για την Επανένταξη», 3/6/2013.
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Εκπαιδευομένων

και

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Γυναικείο
Κατάστημα
Κράτησης
Κορυδαλλού
«Εργαστήριο
Πληροφόρησης
και
Ενημέρωσης»
Κατάστημα
Κράτησης
Ανδρών
Κορυδαλλού
«Εργαστήριο
Κατασκευής
Εποχιακών
Ειδών»
Ψυχιατρείο
Κρατουμένων
Κορυδαλλού
«Εργαστήριο
Κατασκευής
Εποχιακών
Ειδών»
Γυναικείο
Κατάστημα
Κράτησης
Κορυδαλλού
«Εργαστήριο
Χειροποίητου
Κοσμήματος»

20

9

12

62
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ΣΔΕ Δομοκού,
«Εργαστήριο
Ενημέρωσης
Εκπαιδευομένων
και
Κρατουμένων
για την
Επανένταξη»

24
127

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ
70
60
50
40
30
20
10
0

Γυναικείο
Κατάστημ
α
Κράτησης
Κορυδαλλ
ού…
Σειρά1
20

Κατάστημ Ψυχιατρεί Γυναικείο
ΣΔΕ
α
ο
Κατάστημ Δομοκού,
Κράτησης Κρατουμέ
α
«Εργαστή
Ανδρών
νων
Κράτησης
ριο
Κορυδαλλ Κορυδαλλ Κορυδαλλ Ενημέρω
ού…
ού…
ού…
σης…
9
12
62
24
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013
Από τα ωφελούμενα εν συνόλω άτομα που επισκέφθηκαν την ΕΠΑΝΟΔΟ
το έτος 2013 αποκομίσθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 H συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από άνδρες, αλλά αξίζει να
σημειωθεί πως υπάρχει μια ελαφρά, μικρή άνοδος που ποσοστού των
γυναικών (κατά 3%) από το προηγούμενο έτος,
 Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα προέλευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό
συμμετοχής,
 Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψηφίας αποτελείται από άγαμα
και νεαρής ηλικίας άτομα,
 Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που ταλανίζουν τους ωφελουμένους
είναι η ηπατίτιδα C και η χρήση τοξικών ουσιών, και τέλος,
 Φαίνεται ότι για το έτος 2013 το πιο σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η
ανάγκη για εύρεση εργασίας, η παροχή οποιασδήποτε χρηματικής
ενίσχυσης και, τέλος, η παροχή διατροφής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» 6Ος
ΚΥΚΛΟΣ

Αθήνα, 17/6/2013
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (15/2-15/7 2013) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ»
Δράσεις:
 Μαθαίνω το αυτοκίνητο
 Γνωρίζω τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (2 κύκλοι εργαστηρίων)
 Πειραματίζομαι με την Τέχνη (εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης)
--------------------------------------------------------------

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
To πρόγραμμα «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» το οποίο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15/2 –
15/7/2013 από το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με το από 22/1/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙΜ.) και του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, είχε
στόχο την υλοποίηση προγράμματος για κρατουμένους/ες, αποφυλακιζομένους/ες και
αποφυλακισμένους/ες νέους/ες.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υποστήριξη
αποφυλακισμένων νέων με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση αλλά και τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων απασχόλησής τους.
Οι δράσεις του προγράμματος αφορούσαν:
α) στη λειτουργία εργαστηρίων εκπαίδευσης,
β) στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων και απασχόλησης
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αποφυλακισμένων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορούσε στην υλοποίηση εργαστηρίων κατάρτισης με
θεματικά αντικείμενα τη μηχανολογία αυτοκινήτου, τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και το
χειροποίητο κόσμημα, από τα οποία ωφελήθηκαν συνολικά 60 άτομα.
Το

α΄

εργαστήριο

με

τίτλο

«Μαθαίνω

το

αυτοκίνητο»

αφορούσε

σε

αποφυλακισμένους/ες που είχαν τεχνικές δεξιότητες και ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν ως
τεχνίτες/ριες σε συνεργεία ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Το εργαστήριο αυτό παρείχε γνώσεις
μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας αυτοκινήτων και πραγματοποιήθηκε στο συνεργείο Auto Service
Μαυρογιάννης, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 329, Αγ. Μελέτιος, Αθήνα. Η διάρκεια του εργαστηρίου
ήταν 6 μήνες , και οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν τα μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα
επί ένα τρίωρο κάθε φορά.
Το β΄ εργαστήριο με τίτλο «Γνωρίζω τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή»

αφορούσε

αποφυλακισμένους/ες νέους/ες, ανήλικες και ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή που
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο, οι οποίοι έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τη βασική
εκπαίδευση, με δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το εργαστήριο αυτό παρείχε
βασικές γνώσεις των κυριότερων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διάρκεια του
εργαστηρίου ήταν 6 μήνες και οι αποφυλακιζόμενοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες παρακολούθησαν
τα μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα, τρεις ώρες την ημέρα. Το εργαστήριο αυτό
πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, δεδομένου ότι το
Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού δεν επέτρεψε τη λειτουργία του εργαστηρίου για τους
κρατουμένους/ες.
Το γ΄ και το δ΄ εργαστήριο με τίτλο «Πειραματίζομαι με την τέχνη» αφορούσε σε
κρατούμενες γυναίκες και αποφυλακισμένους/ες με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και απετέλεσεαποτελεί τρόπο δημιουργικής απασχόλησης και εξωτερίκευσης των αποφυλακισμένων. Το
εργαστήριο το οποίο ασχολήθηκε με το χειροποίητο κόσμημα διήρκεσε

6 μήνες και

πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού (Παράρτημα Γυναικών).
Τα εργαστήρια στελεχώθηκαν με επιμορφωνόμενους/ες που είτε βρίσκονταν σε κίνδυνο ή
παρουσίαζαν προβλήματα με τον νόμο, όπως επίσης και με αποφυλακισμένους/ες που ήδη
βρίσκονταν στο στάδιο της επανένταξης και είχαν συνεχή και ομαλή συνεργασία με τον φορέα μας.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που είχε καθοριστεί και
όλα κύλησαν ομαλά.
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Στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνάντηση
γνωριμίας με όσους/ες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης
«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» κατά την οποία συζητήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
επιμορφωμένων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, και τέθηκε το
εναρκτήριο πλαίσιο, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Στη συνάντηση προσήλθαν συνολικά 20 άτομα, ηλικίας 16-40 ετών (15 άνδρες και 5 γυναίκες).
Από αυτούς, 12 ήταν αλλοδαποί/ές. Στη συνάντηση υπήρξε και ένας εθελοντής, ο οποίος ανέλαβε
να συντονίζει την ομάδα (στο εργαστήριο «Μαθαίνω το αυτοκίνητο») καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
Τη συνάντηση συντόνισαν οι κκ Ρένα Φωκά, ψυχολόγος, σύμβουλος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, και
Αντωνία Καστρινάκη, εγκληματολόγος, συνεργάτιδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι περισσότεροι/ες
επιμορφωνόμενοι/ες ήταν νεαρής ηλικίας και παραπέμφθηκαν στον φορέα μας, προκειμένου να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό, από την υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας και
Πειραιά. Οι υπόλοιποι προτάθηκαν από τους συμβούλους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, από το μητρώο των
επωφελούμενων αποφυλακισμένων που τηρείται στον φορέα μας.
Στη συνέχεια τα μαθήματα διεξήχθησαν κανονικά και η ροή υπήρξε η αναμενόμενη, με
ορισμένα μικρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τις εποπτείες που έγιναν, καθώς κάποιοι
καταρτιζόμενοι/ες απείχαν από τα μαθήματα των εργαστηρίων. Επίσης, πολλοί μας ενημέρωσαν
ότι λόγω της απόστασης του τόπου διαμονής τους υπήρχε ενδεχόμενο να καθυστερούν στην
προσέλευσή τους.
Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ευχαριστημένοι/ες από τους/τις εκπαιδευτές /ριές
τους και ικανοποιημένοι/ες από τα μαθήματα.
Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο με τίτλο «Γνωρίζω τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή» σημείωσε
επιτυχία, καθώς οι καταρτιζόμενοι με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν στην εκπαίδευση. Υπήρξαν
συνεπείς και καθ όλα οργανωμένοι/ες και συνεργάσιμοι/ες.
Όσον αφορά στην κατάρτιση της εκμάθησης μηχανολογίας αυτοκινήτου του εργαστηρίου
«Μαθαίνω το αυτοκίνητο», οι καταρτιζόμενοι/ες επίσης ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Στην
εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου συνέβαλαν αφενός η εποπτεία των ωφελουμένων από τον
εθελοντή κ. Α. Α., αφετέρου η κάλυψη των μεταφορικών εξόδων των μαθητών από την ΕΠΑΝΟΔΟ.
Τέλος, το εργαστήριο «Πειραματίζομαι με την Τέχνη» είχε μεγάλη απήχηση τόσο στους
κρατούμενους καταρτιζομένους όσο και στους αποφυλακισμένους. Συνολικά, πάνω από 25 άτομα
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ωφελήθηκαν από αυτή την κατάρτιση. Η συμμετοχή τους υπήρξε υπέρ το δέον αναμενόμενη, και
όλοι δήλωσαν ευχαριστημένοι/ες (φωτογραφίες από τα μαθήματα είναι ανηρτημένες στην
ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ: www.epanodos.org.gr).
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι/ες που είχαν προβλήματα με την ελληνική
γλώσσα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής. Όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες που
παρακολούθησαν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με
αποτέλεσμα ο ρυθμός της διδασκαλίας να είναι ταχύς και η απόδοση υψηλή. Ελάχιστες απουσίες
παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συνολικά, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε
με πλήρη επιτυχία, παρ’ όλο που εντάχθηκε πρώτη χρονιά ως ξεχωριστή υπηρεσία

του

προγράμματος.
Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες υποστηρίχθηκαν συμβουλευτικά από τους εξειδικευμένους
συμβούλους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Ειδικότερα είχαν
ψυχοκοινωνική

υποστήριξη,

νομική

συμβουλευτική,

και

παρακολούθησαν

μαθήματα

επιχειρηματικού σχεδίου με εξειδικευμένους συμβούλους.
Τέλος, για την προβολή του έργου των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και
bazaar (βλ. ΒΟΟΖΕ, προβολές κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ.).

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για το παραπάνω σχέδιο εγκρίθηκε το ποσό των 9.680 ευρώ, το οποίο δαπανήθηκε ως εξής:
1. Για αμοιβές εκπαιδευτών δόθηκαν 5.760 ευρώ - βλ. τα παραστατικά με α/α 1-4 , ΑΔ. 212,
213, 214 και 215 του φορέα μας.
2. Για αμοιβές συμβούλων νομικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και
επιχειρηματικού σχεδίου, 1.800 ευρώ, όπως εμφαίνεται από τα παραστατικά με α/α 5,6,7.
3. Για τη μίσθωση των εργαστηρίων, 501,8 ευρώ, όπως εμφαίνεται από τα παραστατικά με
αρ. 8, 9.
4. Για την εποπτεία των συμβούλων και των εκπαιδευτών, 300 ευρώ - βλ. παραστατικό με αρ.
10.
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5. Για τη διαμόρφωση του εργαστηρίου της φυλακής και την αγορά εξοπλισμού, 572,46
ευρώ - βλ. παραστατικά με α/α 11,12,13.
6. Για δράσεις προβολής των εργαστηρίων, 406 ευρώ - βλ. παραστατικά με α/α 14,15.
7. Για λοιπά αναλώσιμα, βλ. παραστατικά 346,91 ευρώ με α/α 16,17,18,19,20,21.
ΣΥΝΟΛΟ: 9.687,17 ευρώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ACTIVE INCLUSION»

ACTIVE INCLUSION

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος με
τίτλο Active Inclusion Learning Network. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο
του 2013 και λήγει τον Μάιο του 2015, και συντονιστής του είναι το National
Offender Management Service (NOMS) με έδρα την Αγγλία και την Ουαλία. Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Active Inclusion Learning Network αποτελεί ένα διακρατικό δίκτυο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) που στοχεύει στην υποστήριξη των
ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά δυσαρεστημένες και
περιθωριοποιημένες ομάδες, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες και
επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο ευελπιστεί να εντοπίσει
καθιερωμένα εργαλεία και στρατηγικές για να βοηθήσει αυτά τα
μειονεκτούντα άτομα, προκειμένου να κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Το δίκτυο θα εργαστεί για
την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων που είναι περισσότερο αποκλεισμένα
από την παραδοσιακή αγορά εργασίας και θα συντάξει ανάλογες συστάσεις.
Οι εταίροι του δικτύου προέρχονται από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα,
την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ως βασικός εταίρος του Active Inclusion Learning Network εκ
μέρους της Ελλάδας, έλαβε μέρος στα Steering Group Meetings που
πραγματοποιήθηκαν στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας στις 25-26 Ιουνίου 2013 και
στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 10-11 Δεκεμβρίου 2013. Επίσης, συμμετείχε
στα τρία Workshop Meetings που έλαβαν χώρα στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη
και στην Αθήνα, με τις εξής αντίστοιχες θεματικές στο καθένα: 1) Troubled
Families, 2) Disaffected Youth, 3) Marginalized in Communities.
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H ΕΠΑΝΟΔΟΣ ανέλαβε να φιλοξενήσει και να διοργανώσει το Workshop
“Marginalized in Communities” στην Αθήνα στις 11-12 Ιουνίου 2014, γεγονός
που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τέλος, συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
συμμετείχαν ως Εξειδικευμένοι Επιστήμονες (Experts) στα meetings της
Στοκχόλμης και της Αθήνας για την αξιολόγηση προγραμμάτων και καλών
πρακτικών σχετικά με την ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην
αγορά εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «PEEBLE»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΕΚΟ
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο παρόν έντυπο όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν
στην Α.Σ. «Επάνοδος» καλούνται να καταγράψουν αναλυτικά όλες τις
ενέργειες τις οποίες υλοποίησαν και τα παραδοτέα αυτών, κατά τη
χρονική περίοδο αναφοράς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
εγκεκριμένο Σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης
«Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη».

Επωνυμία εταίρου

ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ.

Συντάκτης/-τρια Εντύπου
Ημερομηνία συμπλήρωσης

6/12/2012

Χρονική περίοδο στην οποία 1/7/2012-30/11/2012
αναφέρεται

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες:
Δράση 3: Ενημέρωση-Δημοσιότητα

2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί:
Έχουν υλοποιηθεί οι ενέργειες:
- Σχεδιασμός, Δημιουργία και Συντήρηση/Ενημέρωση Ιστοσελίδας
του ‘Έργου.
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Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το Έργο και την πορεία
υλοποίησής του στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Ενημερώνεται
συνεχώς με νέες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξή του.

- Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος ευαισθητοποίησης.
To ραδιοφωνικό μήνυμα εστάλη στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, για να εγκρίνει τη δωρεάν μετάδοσή του στους
ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από 1-11-2012 έως και 1-122012. Το ΕΣΡ απάντησε εγγράφως στις 1-11-2012 με εγκριτική
απόφαση υπ’ αριθμ. 305-30.10.2012, και εν συνεχεία μπορέσαμε
να στείλουμε το ραδιοφωνικό μήνυμα στους κάτωθι
ραδιοφωνικούς σταθμούς: ΝΕΤ 105,8 FM, Cosmos FM, Flash 96,0,
Kiss Fm 92,9, Σκάι 100,3, Antenna Fm 97,2, Αθήνα 98,3, Εκκλησία
της Ελλάδος 89,5 Fm, Alpha 98,9 Fm, Βήμα Fm, Real Fm και
Πειραϊκή Εκκλησία 91,2, οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά
μας, προχώρησαν στην άμεση μετάδοση του.

2.1. Παραδοτέα/προϊόντα/αποτελέσματα από την υλοποίηση
κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρήσεων στον Τύπο,
σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων κ.λπ.)
- Ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση http://epanodostopeko.gr/ .
- Ραδιοφωνικό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε αρχείο σε CD
επίσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος
www.epanodos-topeko.gr.

2.2.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες:
Δράση 8: Πληροφόρηση– Συμβουλευτική –Υποστήριξη
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2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί:
- Εντοπισμός, προσέγγιση, ενημέρωση και ενεργοποίηση της
ομάδας- στόχου και των οικογενειών της.
Συγκεκριμένα: σύνταξη ανακοίνωσης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
οποία στάλθηκε σε όλα τα ΚΠΑ Αττικής, στον ΟΑΕΔ Ειδικών
Κοινωνικών Ομάδων, σε αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ που εξυπηρετούν την ομάδαστόχο, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Αθηναίων και
Κορυδαλλού. Επειδή πολλοί από την ομάδα-στόχο αποφυλακίζονται
με όρους και έχουν ως υποχρέωση να δίνουν το παρών στα τμήματα
ασφαλείας της περιοχής όπου διαμένουν, έγινε πρώτα τηλεφωνική
επικοινωνία με τους διοικητές των τμημάτων και στη συνέχεια τους
στάλθηκε η ανακοίνωση. Σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ενημερώθηκαν όλοι οι εξυπηρετούμενοι που
πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
Επίσης, επειδή πολλοί από τους αποφυλακισμένους αντιμετωπίζουν
προβλήματα ουσιοεξάρτησης, υπήρξε ειδική συνεργασία με τον
ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και το 18ΑΝΩ για παραπομπές ατόμων που
μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τέλος, εστάλη η
ανακοίνωση σε καταστήματα κράτησης όλης της χώρας και
ενημερώθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ έγιναν
επισκέψεις στα Καταστήματα Κράτησης Αυλώνα, Ελεώνα Θηβών και
Κορυδαλλού, τα οποία είναι πλησίον ή και εντός του Νομού Αττικής.

- Ενέργειες για την προσέλκυση της ομάδας των δυνητικά
ωφελουμένων
Συγκεκριμένα: έγινε καταχώριση στην Εφημερίδα «Το Έθνος» και
συγκεκριμένα στο ένθετο «Εργασία» στις 09/10/2012 που
ενημέρωνε για το Έργο και καλούσε τους δυνητικά ωφελουμένους
για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση.
Επίσης συντάχθηκε ένα έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο
περιείχε αναλυτικά τον τίτλο του Έργου, τους στόχους του, το
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περιεχόμενό του, τα κριτήρια επιλογής των εν δυνάμει
ωφελουμένων, το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο υλοποίησης του
έργου, τις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως επίσης
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τόπο υποβολής αιτήσεων.

- Επιλογή των ωφελουμένων
Συγκεκριμένα: προκειμένου να γίνει η επιλογή των ωφελουμένων,
έπρεπε να προηγηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους
τους και κατόπιν συνέντευξης από ειδική επιτροπή. Η διαδικασία της
αίτησης περιελάμβανε έντυπο αίτησης στο οποίο ζητούνταν
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο του αιτούντα,
έντυπο συγκατάθεσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία
του από την Α.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟ και την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Η διαδικασία της συνέντευξης περιελάμβανε τη
συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων από την
πλευρά των ωφελουμένων και κατόπιν τη συνάντησή τους με την
ειδική επιτροπή προκειμένου να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να
σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ενδιαφέροντα, τις
ανάγκες, τα προβλήματα και τη διαθεσιμότητά τους, και να υπάρξει
μια εξατομικευμένη προσέγγισή τους. Για την τελική επιλογή των
ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία το δελτίο
συνέντευξης, το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων και το έντυπο
μοριοδότησης.

2.1 Παραδοτέα/προϊόντα/αποτελέσματα από την υλοποίηση
κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρήσεων στον
Τύπο, σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων,
κ.λπ.)
- Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διακινήθηκε σε
όλους τους φορείς και υπηρεσίες που περιγράψαμε παραπάνω
- Καταχώριση στον Τύπο
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- Αίτηση υποψηφίου
- Συγκατάθεση ωφελουμένου
- Δελτίο συνέντευξης
- Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων
- Έντυπο μοριοδότησης
- Πρακτικό επιλογής ωφελουμένων
- Πίνακας με τους επιλεγέντες και τους αναπληρωματικούς
ωφελουμένους της Δράσης

2.2 Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες:
Δράση 8: Δικτύωση

2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί:
- Δικτύωση με ειδικούς φορείς που συνδέονται με την ομάδαστόχο
Συγκεκριμένα: Εν πρώτοις πραγματοποιήθηκε η σύσταση της
ομάδας, αποτελούμενη από τα εξής άτομα: Χαρά Παλαιολόγου,
Κώστας Σαββίδης, Αγγελική Σταμπουλή, Ανδριανή Φίλη
(ΕΠΑΝΟΔΟΣ), Βαγγέλης Χαïνάς. Εν συνεχεία αποφασίστηκαν οι 3
άξονες δράσης, δηλαδή: α) τα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού,
Αυλώνα και Ελεώνα μαζί με τα ΣΔΕ τους (εξαιρούνται τα Κέντρα
Απεξάρτησης που έχουν οι μονάδες αυτές), β) η τοπική κοινωνία
(ΜΚΟ, πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ιατρικοί, εκκλησιαστικοί φορείς,
κοινωνικές υπηρεσίες, ΟΑΕΔ κτλ.) Δήμων Αθηναίων και Κορυδαλλού.
Ρόλο σε αυτόν τον τομέα θα έχουν ΔΗΚΕΚΟ, ΠΕΣΥΔΑΠ και ΕΕΔΕ, γ)
λοιπές
Αναπτυξιακές
Συμπράξεις.
Ορίστηκε
ημερολόγιο
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συναντήσεων εργασίας της ομάδας, στάλθηκε έντυπο ενημερωτικό
υλικό στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού, Αυλώνα και Ελεώνα
Θηβών, πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τα
παραπάνω καταστήματα και στάλθηκε αίτημα για την
πραγματοποίηση προγραμματισμένων συναντήσεων από μέλη της
ομάδας, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην αρμόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την παραχώρηση σχετικών αδειών.
Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οι πρώτες συναντήσεις της Ομάδας
Δικτύωσης στα καταστήματα κράτησης και τα ΣΔΕ, και έχει υπάρξει
ενημέρωση για το περιεχόμενο του Έργου και μια πρώτη συζήτηση
σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα των καταστημάτων, όπως
επίσης και του ρόλου της ομάδας σε αυτά.

- Δημιουργία «Τοπικών
αποκλεισμού»

Συμμαχιών

κατά

του

κοινωνικού

Συγκεκριμένα: έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός καταλόγου
κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, ΜΚΟ,
συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων κ.ά. που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου.

2.1 Παραδοτέα/προϊόντα/αποτελέσματα από την υλοποίηση
κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρίσεων στον
Τύπο, σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων,
κ.λπ.)
- Ημερολόγιο συναντήσεων ομάδας εργασίας
- Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό
- E-mails/fax
- Αίτημα για άδεια επισκέψεων στα Καταστήματα Κράτησης
Κορυδαλλού, Ελεώνα Θηβών και Αυλώνα
- Συναντήσεις εργασίας στα καταστήματα κράτησης
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- Κατάλογος κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών
οργανώσεων, ΜΚΟ, συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων
κ.ά. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου

2.2Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ BOOZE COOPERATIVA 2013

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ- Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οργανώνει την Πέμπτη 25/4 και
ώρα 19.30’ στον χώρο «Booze Cooperativa» (Κολοκοτρώνη 57-59β) εκδήλωση με θέμα
[94]

«Γυναίκα και Φυλακή»
Με αφορμή την προβολή αποσπασμάτων από την ταινία του Pablo Trapero «LEONERA - Στη
φωλιά του λιονταριού» θα επακολουθήσει συζήτηση με εισηγήσεις των:





Φωτεινής Μηλιώνη, Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ - Ειδικής επιστήμονα στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Έμμυς Φρονίμου, Εγκληματολόγου - Ειδικής επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών,
Βαγγέλη Κοσμάτου, Ψυχολόγου στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θηβών, και
Νίκου Σαββάτη, Θεωρητικού του κινηματογράφου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιώργος Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Παράλληλα, θα λειτουργεί bazaar με έργα κρατουμένων από τα εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων, καθώς και έργα
αποφυλακισμένων και εθελοντών.
Η
εκδήλωση
γίνεται
με
την
Ένωσης Φοιτητών Νομικής Αθήνας (ELSA)
Σπουδών.
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υποστήριξη
της
Ευρωπαϊκής
και της Εταιρείας Διαπολιτισμικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ
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ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΝ
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ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ
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[100]
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Πρόσκληση σε Ημερίδα με τίτλο: «Προετοιμάζοντας την αποφυλάκισή μου.
Μέρος 1ο: Νομικό Πλαίσιο»

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προετοιμασία και
υποστήριξη των αποφυλακιζόμενων ανηλίκων και ενηλίκων για την κοινωνική επανένταξη και
την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, διοργανώνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, 9.00 πμ
– 12.30 μμ, σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και το 2ο Σ.Δ.Ε
Κορυδαλλού, ημερίδα με θέμα: «Προετοιμάζοντας την αποφυλάκισή μου. Μέρος 1ο:
Νομικό Πλαίσιο».
ου

Κατά την ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μαθητών του 2 ΣΔΕ
Κορυδαλλού για τις νομικές προεκτάσεις της προετοιμασίας για την επανένταξή τους μετά την
αποφυλάκιση. Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας θα αφορούν την παρουσίαση των δράσεων
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, και ειδικότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής, και του
Προγράμματος της Δωρεάν Νομικής Βοήθειας για Νέους της Γ.Γ. Νέας Γενιάς που υλοποιείται
μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών θα
απαντήσουν σε ερωτήματα των μαθητών του ΣΔΕ.
Θα είχε ιδιαίτερη σημασία η υποστήριξή σας στην προσπάθεια αυτή, με την
παρουσία σας στην ανωτέρω εκδήλωση. Παρακαλούμε να παραστείτε στην ημερίδα ή -σε
περίπτωση κωλύματος- να ορίσετε εκπρόσωπό σας.
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