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                                         ΔΙΑΓΩΓΗ 

Επιπλέον, συμμετείχε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τον σχεδιασμό πολιτικών 

και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη των αποφυλακισμένων  ενώ 

παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε σε fora  και επιτροπές.  

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων για το 2014 ανέρχεται σε 799 άτομα που 

έλαβαν από τους συμβούλους του φορέα διάφορες υπηρεσίες (πβ. ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ). 

Σο 2014 η ΕΠΑΝΟΔΟ ακολούθησε όπως και τα προηγούμενα έτη την ίδια 

πολυεπίπεδη κατευθυντήρια γραμμή και στρατηγική, προκειμένου ο φορέας να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα 

και τις δράσεις που είχε αναλάβει και στα  οποία είχε στοχεύσει  για την 

εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της. 

 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ ανέπτυξε δράση και στήριξε το έργο της στους πέντε ακόλουθους 

άξονες, που σχετίζονται με: 

• Σην επιλογή και διαχείριση αρχικά του προσωπικού, δηλαδή τη στελέχωση του 

φορέα, 

• Οικονομικά ζητήματα (όπως αναζήτηση πόρων μέσω προγραμμάτων, χορηγιών 

κ.ά.), 

• Τλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων και τη συνεργασία με άλλους φορείς, 

όπως και τη δικτύωση των  αρμόδιων φορέων 

• Ση συμμετοχή του φορέα σε διεθνή  και σε ευρωπαϊκά προγράμματα  με σκοπό 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών, και τέλος  

• Σην έμφαση σε θεσμικά θέματα που αφορούσαν τις ανάγκες των κρατουμένων και 

των αποφυλακιζομένων, όπως είναι η αναθεώρηση ή/και κατάργηση διατάξεων 

της νομοθεσίας για το ποινικό μητρώο, η  καλύτερη διασύνδεση με τον ΟΑΕΔ για  

δράσεις υπέρ των αποφυλακισμένων στα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ 

προγράμματα κτλ.   

 

ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΕΨΝ ΔΡΑΗ  

 

 Η ΕΠΑΝΟΔΟ, πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα σε κάθε αποφυλακισμένο που 

προσήλθε στα γραφεία της, παρείχε:  
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 Χυχολογική στήριξη, 

 Νομική  συμβουλευτική, 

 υμβουλευτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε θέματα εργασίας, 

 Μέριμνα σε θέματα υγείας,  

 Ενημέρωση και πληροφόρηση,  και τέλος  

 Τλικά αγαθά (είδη προσωπικής υγιεινής και οικιακού καθαρισμού). 

 

 Η ΕΠΑΝΟΔΟ είχε τη δυνατότητα κατά το προηγούμενο έτος να προσφέρει στους 

ωφελουμένους της τις ακόλουθες υλικές παροχές: 

 τέγαση-διαμονή σε άπορους άστεγους αποφυλακισμένους σε συμβεβλημένο 

ξενοδοχείο για κάποιο χρονικό διάστημα (δέκα ημέρες το μέγιστο) κυρίως το 

πρώτο διάστημα μετά την αποφυλάκιση έως ότου διεκπεραιωθεί η διαδικασία  για 

τη διαμονή σε ξενώνα δημόσιου, δημοτικού χαρακτήρα, αλλά και παροχές σε 

άτομα με  αυξημένες ανάγκες που χρήζουν άμεσης φροντίδας, 

 Εισιτήρια συγκοινωνιών, 

 Σηλεκάρτες,  

  ίτιση-κουπόνια γευμάτων σε συμβεβλημένο εστιατόριο για κάποιο χρονικό 

διάστημα (δέκα ημέρες το μέγιστο). Η παροχή αυτή ας σημειωθεί ότι υπήρξε 

απαραίτητη, διότι οι ανάγκες των εξυπηρετουμένων είχαν αυξηθεί λόγω 

οικονομικής κρίσης, και τέλος  

 Τλικά αγαθά (όπως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής κ.ά.). 

 

 το ίδιο πλαίσιο επιχειρήθηκε (μέσω διαμεσολάβησης ή παραπομπής σε 

αρμόδιους φορείς) η εξασφάλιση εργασίας για τους αποφυλακισμένους ή η, κατά 

προτεραιότητα,  ένταξη των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς ή σχολεία, η 

εξεύρεση επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση και άλλες ευκαιρίες που τυχόν δεν 

γνωρίζουν.  

• Επίσης ενισχύθηκε το δίκτυο επαφών και συνεργασιών με τις Κοινωνικές 

Τπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, στις οποίες και δόθηκαν 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. 
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• Η ΕΠΑΝΟΔΟ υλοποίησε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

κοινωνικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων με προβλήματα με τον νόμο. Σο 

πρόγραμμα αυτό είχε τον τίτλο «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ» 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 «ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ 

ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ»). Σο εν λόγω κοινωνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ 

σημαντικά αποτελέσματα, πραγματοποιούμενο σε συνεργασία και με τις 

Τπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής μέσα στα καταστήματα 

κράτησης. Σο 2013 δημιουργήθηκε ένα ακόμα επιπλέον εργαστήριο, το 

«ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ», με συντονιστή τον κ. τάθη Γράψα και βοηθό του τον 

κ. Γιώργο Δάμπαση, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση και συνεχίστηκε καθ’ όλο το 

2014.  

• Εκτυπώθηκαν νέα τρίπτυχα με ενημερωτικό υλικό για την ΕΠΑΝΟΔΟ, τα οποία 

και διανέμονται στο κοινό. Επιπροσθέτως, εκτυπώθηκαν τρίπτυχα του 

προαναφερθέντος κοινωνικού προγράμματος «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ», με σκοπό την 

εκμάθηση του προγράμματος και την προσέλευση αποφυλακισμένων. 

• Η ΕΠΑΝΟΔΟ 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. την 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. Επίσης 

στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί «Οδηγός Φρήσιμων 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 Συπογραφείο της Δικαστικής 

Υυλακής Κορυδαλλού, ώστε να διανέμεται στους αποφυλακιζομένους, ενώ έχει 

κυκλοφορήσει ήδη από το 2009 και δίγλωσση έκδοσή του (Ελληνικά και Αγγλικά) 

από τις εκδόσεις Α. άκκουλα στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου 

Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (αρ. 16).  

 

  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 Υύλων, 

το ΙΔΕΚΕ, τις υπηρεσίες της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, το Τπουργείο Πολιτισμού, το 

Τπουργείο Εργασίας, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ώστε να 

http://www.epanodos.org.gr/
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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.. σε όλες τις Περιφέρειες) όσο 

και των Επιτροπών Κοινωνικής Τποστήριξης του ά. 81 παρ. 2 και 3 

ωφρονιστικού Κώδικα (κατά Νομούς) και των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων 

(ά. 18§2 ν. 2298/1995 και ά. 13 ν. 2331/1991, τηλ. 210-6404649 & 210-

6404755), ει δυνατόν μέσω στελέχωσής τους με έμμισθους και ειδικευμένους 

υπαλλήλους. Ειδικότερα, βλ. υποκεφάλαιο «Δικτύωση». 

 Η συνεργασία με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να αναπτυχθεί 

περαιτέρω ο θεσμός της προστατευτικής επίβλεψης και συνδρομής των υφ' όρον 

απολυομένων (Ν. 1941/1991 και π.δ. 195/2006, ΥΕΚ Α' 199, ιδίως ά. 10§1 για 

τις αρμοδιότητες των Τ.Ε.Κ.Α.). Η συνεργασία αυτή ήδη καταγράφει σημαντικές 

εξελίξεις. 

 Η περαιτέρω συγκρότηση εθελοντικών ομάδων για τη στήριξη των 

αποφυλακιζομένων.  Ήδη έχει συγκροτηθεί εθελοντική ομάδα στο πλαίσιο του Γ΄ 

Κύκλου υναντήσεων Διαλόγου που υλοποιήθηκε από την ΕΠΑΝΟΔΟ στις αρχές 

επτεμβρίου με θέμα: «Κοινωνική συνεργασία, αλληλεγγύη και 

συνυπευθυνότητα».  

 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.   

 Η οργάνωση επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στις 

οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι στο πλαίσιο 

των 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 ΕΠΑΝΟΔΟΤ 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 υμβούλιο της Ευρώπης ή και 

τις επιμέρους χώρες – μέλη αυτών των διακρατικών οργάνων.  

 

•  Σέλος, στο έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ υπήρξε η επεξεργασία και υποβολή αρμοδίως 

συγκεκριμένων προτάσεων για αναθεώρηση αναχρονιστικών διατάξεων της 
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νομοθεσίας μας που εμποδίζουν την κοινωνική επανένταξη των πρώην 

κρατουμένων, όπως π.χ. αυτών που αφορούν το ποινικό μητρώο. Με απόφαση του 

Δ.. έχουν συγκροτηθεί δύο ομάδες εργασίας, η μία για το ποινικό μητρώο και η 

άλλη για θέματα εκσυγχρονισμού του πλαισίου συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ.  

                  

ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

1. ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Α) ΤΣΑΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Με το ΠΔ 300/2003 με τίτλο «ύσταση και λειτουργία Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

ΕΠΑΝΟΔΟ» συστάθηκε υπό την εποπτεία του τότε Τπουργείου Δικαιοσύνης (και 

ήδη Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) το ΝΠΙΔ 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟ. τη συνέχεια, με 

την υπ’ αρ. 8874/2007 απόφαση του Τπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το 

Διοικητικό υμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ με πρόεδρο τον καθηγητή 

Εγκληματολογίας και ωφρονιστικής της Νομικής χολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Νέστορα Κουράκη. Μετά την παραίτηση του κ. Κουράκη, με τη με αρ. 

82571/10 απόφαση του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΥΕΚ 355/10), συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό υμβούλιο της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ που αποτελείται από τους: Γ. Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή, 

ως πρόεδρο, Ζ. Ανδρεόπουλο, δικηγόρο, ως αντιπρόεδρο, Κ. Καστάνη, 

προïστάμενο της Μονάδας Γ’ της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως 

μέλος, Α. Υραγκουλιτάκη, προïσταμένη του Σμήματος Επαγγελματικής 

Επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Τπουργείου 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος, και Π. Ζαγούρα, 

Επιμελήτρια Ανηλίκων στην Τπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας, ως μέλος. 

Με την ΤΑ 681/2008 (ΤΑ 68173 ΥΕΚ Β’ 1998 2008) με τίτλο «Κανονισμός 

Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 

“ΕΠΑΝΟΔΟ”» ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

 

Β) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό υμβούλιο, αποτελούμενο 

από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Από αυτά το ένα εκπροσωπεί το 

Τπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ένα άλλο το 

Τπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (βλ. ΠΔ 300/2003). Σο Δ.. 

παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. 
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Γ) ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Σο προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΤ αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Υ. Μηλιώνη, 

δικηγόρο, Δ. Ν., επιστημονική συνεργάτιδα της Νομικής Αθηνών, και τον 

Βαρβατάκο Ν., υπάλληλο του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παραπάνω συνεπικουρούνται από το επιστημονικό 

προσωπικό (υπαλλήλους του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ), 

αποτελούμενο από τους: κ.κ. Μ. Μαυρή, προïστάμενο της ΤΕΚΑ Πειραιά, Δ.Ν., 

επιστημονικό συνεργάτη της Νομικής Αθηνών, και Ε. Κατσιγαράκη, τμηματάρχη 

του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 

κα Γ. Κωνσταντινίδου, κοινωνιολόγο στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. 

Σέλος, εξωτερικοί, εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν στο φορέα, κατά 

διαστήματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και υποστήριξης  ανάλογα 

με τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ και των εξυπηρετουμένων. 

 

  Δ) ΚΟΠΟ 

Κατά το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, 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 ΕΠΑΝΟΔΟ 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, 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, 
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 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 ΕΠΑΝΟΔΟ 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,  

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 Τποστήριξης του άρθρου 81 

παρ. 3 του Ν. 2776/1999, το Κεντρικό Επιστημονικό υμβούλιο Υυλακών 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 Τπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, που είναι η κοινωνική 

επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, προβλέπεται στο 
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Διεθνές ύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε 

από την ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2462/1997 (ΥΕΚ Α’ 25/26.2.97): «Σο 

σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός 

σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση και η κοινωνική επανένταξή τους...» (Άρθρο 

10, παρ.3- βλ. 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. 

 

Ε) ΔΙΑΡΘΡΨΗ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ είναι διαρθρωμένη σε τέσσερις τομείς. Ειδικότερα, αποτελείται 

από:  

α) Οικονομικό-Διοικητικό Σομέα, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη μελέτη, 

υποστήριξη και εφαρμογή όλων των διοικητικών, λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών συστημάτων και διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Επίσης ο 

τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού 

συστήματος πληροφορικής και επικοινωνιών,  

β) Σομέα 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) Σομέα 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. υνεργάζεται επίσης με τις Επιτροπές 

Κοινωνικής Τποστήριξης, τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε 

φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας, και  

δ) Σομέα υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης, 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. 

http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf
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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. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ  ΤΠΗΡΕΙΕ 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν επί του παρόντος – ελλείψει 

αριθμητικώς επαρκούς προσωπικού – τον κύριο χώρο δραστηριοποίησης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ και παρέχονται από τον Σομέα υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής 

Τποστήριξης αυτής. Ο τομέας αυτός στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες 

(κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους, νομικούς συμβούλους και συμβούλους 

απασχόλησης) και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικο - 

ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής 

απασχόλησης. Ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση των αποφυλακιζομένων 

διαδραματίζει η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, 

την ευθύνη της οποίας έχει αναλάβει η υποδοχή, στελεχωμένη από έναν 

υπάλληλο. Σο προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΤ συνεπικουρούν επιστήμονες κύρους, 

που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, συντονίζουν και 

οργανώνουν τις ειδικότερες δράσεις της. ύμφωνα με το α. 5 παρ. 5 του π.δ. 

300/2003, στον Σομέα της υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης 

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,  

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 Τπηρεσίες 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, 
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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 Τποστήριξης, 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 Σομέα 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. Σα 

στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

3.1. Σα χαρακτηριστικά των αποφυλακισμένων. Η ομάδα των 

επωφελουμένων από τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, σύμφωνα με ενδεικτική 

καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεών τους που διενεργήθηκε από τους 

επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, παρουσιάζει ορισμένα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά: Πρόκειται για ανθρώπους απογοητευμένους, κλεισμένους στον 

εαυτό τους και τις περισσότερες φορές με έλλειψη εμπιστοσύνης προς τρίτους 

ανθρώπους. ταν, 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 
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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. την περίπτωση των αλλοδαπών, επιπλέον, θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων. ε 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. την 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 τους το δυναμικό. 

Υυσικά 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. ε 

αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα για παροχή στέγης και οικονομικής 

ενίσχυσης θα ήταν περισσότερο από αναγκαία. Φωρίς 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. τις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως, όσο τραγικές και αν 

παρουσιάζονται από τον εκάστοτε εξυπηρετούμενο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

βελτίωσης της κατάστασης, εφόσον το άτομο αποφασίσει να αναλάβει την 

προσωπική ευθύνη για τη ζωή του. ε αυτή την προσπάθεια η ΕΠΑΝΟΔΟ μπορεί 

να φανεί σημαντικός αρωγός και η δουλειά των συμβούλων της να έχει σπουδαία 

πρακτική σημασία.  

3.2 Χυχοκοινωνική συμβουλευτική. Είναι το είδος της υποστήριξης που 

πλαισιώνει όλες τις υπόλοιπες. υνίσταται 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. υχνά η 

ΕΠΑΝΟΔΟ 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.  
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Πολλές φορές η ψυχολογική ενδυνάμωση των οικείων των αποφυλακισμένων 

λειτουργεί βοηθητικά και για την υποστήριξη του ίδιου του αποφυλακισμένου. Οι 

βασικές αρχές και κατευθύνσεις που εφαρμόζονται από τους επιστημονικούς 

συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής, 

περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Μεθοδολογίας που βρίσκεται σε 

www.epanodos.org.gr . 

3.3 Νομική υμβουλευτική.  Η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε 

αποφυλακιζομένου που απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως αρχή την τήρηση 

της δεοντολογίας του απορρήτου. Σο 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 Σμήμα αντιμετωπίζονται συστηματικά τα νομικά θέματα που 

απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε συμβουλευτική βάση, με την 

έννοια ότι προσφέρονται στους εξυπηρετούμενους επεξηγήσεις σε νομικά 

ζητήματα που δεν κατανοούν επαρκώς, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για τις 

περαιτέρω ενέργειές τους. ε 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 ύλλογο και εν συνεχεία, υπάρχει επαφή με τον δικηγόρο 

που χειρίζεται την υπόθεση προς ενημέρωση της πορείας και της εξέλιξής της. 

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, στο Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να αναλάβει χρηματικό 

ποσό που του κατασχέθηκε άδικα κατά την ποινική διαδικασία). 
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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 ζητήματα τους. 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. Ψς εκ τούτου, υπάρχουν συνεχείς επαφές με υπηρεσίες, όπως το 

Σμήμα Πολιτικού Ασύλου και το Σμήμα Ομογενών της Τποδιεύθυνσης 

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 αποφυλακισμένοι αντιμετωπίζουν διαφορετικού 

είδους νομικά προβλήματα στην επανένταξή τους. Σα 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 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 υνήγορο του Καταναλωτή και στις λοιπές 

αρμόδιες Αρχές (ΕΚΠΟΙΖΨ 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 Σμήμα του τόπου κατοικίας τους, όμως στο μεταξύ άλλαξαν τόπο 

κατοικίας. τις περιπτώσεις αυτές υποβλήθηκαν αιτήσεις στις κατά τόπους 

Εισαγγελίες για μετατροπή των όρων απόλυσης με έκδοση νέου βουλεύματος.  

3.4. υμβουλευτική κοινωνικής δικτύωσης. το πλαίσιο της δικτύωσης με 

συναφείς υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες 
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με τις Τπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τον «Ελληνικό Ερυθρό 

ταυρό», τον ΟΑΕΔ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την 

Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Πειραιά, την «Άρσις», τον «Ονήσιμο», το 

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Παν/μίου Αθηνών, το 

Εθνικό υμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τις κατά τόπους Πρόνοιες των Νομαρχιών 

και πολλά Γενικά και Χυχιατρικά Νοσοκομεία και Κέντρα Χυχικής Τγείας, τις 

κατά τόπους Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων, τους Δικηγορικούς 

υλλόγους, καθώς και τις Κοινωνικές Τπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, 

ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αποφυλακιζομένων. 

ημαντική 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. 

3.5. υμβουλευτική απασχόλησης. 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: 

 την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, 

 τον ρόλο που έχουν ως σύμβουλοι για επιδόματα-παροχές, 

 την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου-αγοράς εργασίας, 

 τη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, 

 την εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασής του σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. 

 

Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟ στοχεύει στη διαμόρφωση της εργασιακής 

συνείδησης των επωφελουμένων, 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. 
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Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των 

αποφυλακιζομένων, πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ: 

 Ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας, 

 Διοργάνωση εργαστηρίων εκπαίδευσης. Διοργανώνονται με την εποπτεία 

ειδικού εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας, νομικών και ειδικών 

εργατικών δικαιωμάτων κ.λπ. για τους αποφυλακισμένους ή 

επαγγελματικού προσανατολισμού κυρίως για ανήλικους και νέους. 

 

3.6. Τλικές παροχές. Οι υλικές παροχές της ΕΠΑΝΟΔΟΤ είναι πολύ 

περιορισμένες. Ούτε η φιλοσοφία ούτε και ο ρόλος του φορέα είναι η 

οικονομική ενίσχυση. Η ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως σκοπό την επανένταξη των πρώην 

αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τους ίδιους. Η 

προσπάθεια πρέπει να προέρχεται και από τους ίδιους. Σέτοιες 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 κατόπιν εκτίμησης 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. 

τις 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. χι 

επειδή δεν υπάρχει θέληση, αλλά επειδή τα διαθέσιμα μέσα είναι πολύ 

περιορισμένα. 

Σο 2014 υπήρξε επίσης η ανάγκη και για παροχή σίτισης. Έτσι, η ΕΠΑΝΟΔΟ 

στις παροχές της προσέθεσε ήδη κουπόνια για σίτιση σε συμβεβλημένο εστιατόριο 

ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετουμένου. 
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9. ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

 

 Προβολή ραδιοφωνικού σποτ. Η ΕΠΑΝΟΔΟ, για τις ανάγκες 

υλοποίησης του Προγράμματος ΣΟΠΕΚΟ «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. Σο τηλεοπτικό μήνυμα 

μεταδόθηκε ΔΨΡΕΑΝ με απόφαση του ΕΡ (Αρ. Απόφ.: 305-30/10/2012) 

από τηλεοπτικά κανάλια (ΚΑΙ, ALPHA, ΑΝΣ1, STAR CHANNEL) της 

χώρας και για το χρονικό διάστημα  από  1-12-2013 έως και  1-1-2014.  

 

 Ομάδα Εθελοντών.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγματοποιήθηκε 

εκπαίδευση  εθελοντών.  Οι εθελοντές που ακολούθησαν προηγούμενες 

εκπαιδεύσεις συνέχισαν να υποστηρίζουν το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Η 

αρχική  ομάδα αφορούσε 23 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. το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης 

οι εθελοντές εντάχθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 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 – που διήρκεσε 4 μήνες (αρχές επτεμβρίου με αρχές 

Δεκεμβρίου) – τους απονεμήθηκε η κάρτα εθελοντή της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

Επιπλέον, οι εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση της έκθεσης έργων 

αποφυλακισμένων. 

Τπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας εθελοντών  για 

το έτος 2014 είναι η κα Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, πρώην μέλος του 

Δ.. του φορέα, και η κα Ευαγγελία Φαραλάμπους, εκπαιδεύτρια 

δημιουργικών εργαστηρίων ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

Σέλος, 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.  
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 Ομάδα Δικηγόρων. ε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους 

οργανώνονται ομάδες εθελοντών δικηγόρων για την παροχή νομικής 

συμβουλευτικής σε αποφυλακισμένους. 

 Σράπεζα Εργοδοτών. την ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί σε συνεργασία με τον 

τομέα προγραμμάτων κατάρτισης και τη συμβουλευτική της απασχόλησης, 

τράπεζα εργοδοτών. την εν λόγω τράπεζα εγγράφονται εργοδότες οι οποίοι 

επιθυμούν να προσλάβουν στην επιχείρησή τους ανθρώπους που είχαν 

προβλήματα με τον νόμο.                 

                                           

10. ΦΟΡΗΓΟΙ 

Οι χορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, επώνυμοι ή ανώνυμοι, συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

κάλυψη των αναγκών των αποφυλακιζομένων. Φορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΤ έχουν 

μέχρι σήμερα υπάρξει, μεταξύ άλλων, η Βουλή των Ελλήνων, η Σράπεζα 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 ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Σέλος, ειδικά για το 

έτος 2013 προστέθηκαν στους χορηγούς ο «ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ Α.Ε.Ε.», η «P&G 

PROCTER & GAMBLE HELLAS S.A.» και ο «ΠΑΠΟΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε.». 

 

11.ΕΚΔΗΛΨΕΙ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε σε συνέδρια, πραγματοποίησε εκδηλώσεις ενώ 

συγκέντρωσε ρούχα για κρατουμένους και αποφυλακισμένους. 

 

12. ΔΙΚΣΤΨΗ 

Αναπτύχθηκε δίκτυο συνεργασιών σε  τοπικό, περιφερειακό, επιστημονικό 

επίπεδο 

 

13. ΟΔΗΓΟ ΦΡΗΙΜΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ-Συπώθηκε με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς ενημερωτικό φυλλάδιο των προγραμμάτων. ΥΤΛΛΑΔΙΟ ΕΠΑΝΟΔΟΤ-

Συπώθηκε νέο φυλλάδιο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Με την ευγενική υποστήριξη της 

Δικαστικής Υυλακής Κορυδαλλού και με κάλυψη των εξόδων από την ΕΠΑΝΟΔΟ 

ανατυπώθηκε στο τυπογραφείο της φυλακής ο Οδηγός Φρήσιμων Πληροφοριών, ο 

οποίος απευθύνεται στον επαγγελματία, τον υπό αποφυλάκιση κρατούμενο και 

τον αποφυλακισμένο, με χρήσιμες πληροφορίες για την επανένταξή του.  
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14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (Π.Β. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΣΨ) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ACTIVE INCLUSION» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΣΑΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΨ» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «YOUTH IN ACTION» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PEBBLE» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΠΕΚΟ «ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΓΙΑ 

ΕΤΑΛΨΣΕ ΟΜΑΔΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

15. ΣΑΣΙΣΙΚΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΟΤ 2014 

 

Σο ακόλουθο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των ωφελουμένων της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2014, που προέκυψε από την 

ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής του αρχείου των 

επωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

Η ανάλυση των δεδομένων διαχωρίζεται σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες:  α) ε 

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 ΕΠΑΝΟΔΟΤ, β) ε ωφελουμένους που ζήτησαν 

ενίσχυση ή πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά μέσω τηλεφώνου, και τέλος, 

γ) ε ωφελουμένους από τα εργαστήρια των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα 

δημιουργικά εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, καθώς και ωφελουμένων που 

προέκυψαν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίστηκε η ΕΠΑΝΟΔΟ 

καθ’ όλο το έτος. 

λα τα στοιχεία προέκυψαν από τη διπλή ηλεκτρονική βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 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. 

Σα 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. 

χετικά με τα προσωπικά στοιχεία, οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν τον φορέα 

είναι το επίπεδο σπουδών, η κατάσταση υγείας και τα προβλήματα υγείας. Σέλος, 

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 2014. 

Παρακάτω αναλύεται και παρουσιάζεται το προφίλ των ατόμων που απασχόλησαν 

τον φορέα κατά το σύνολο του έτους 2014. 

Για το έτος 2014 ο αριθμός των ωφελουμένων που προσήλθαν στην Επάνοδο 

ανέρχεται  συνολικά  σε 799 άτομα.  

Ο παραπάνω αριθμός των εξυπηρετουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ αφορά τρεις 

κατηγορίες: α) 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 
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συμμετοχή, β) ωφελουμένους που ζήτησαν ενίσχυση ή πληροφορίες από την 

ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά μέσω τηλεφώνου, και τέλος γ)  ωφελουμένους από τα 

εργαστήρια των σωφρονιστικών καταστημάτων και από τα δημιουργικά 

εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι του φορέα μας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, εκ 

των οποίων: 

 

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟ 

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ 

Α) ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ 

ΣΟΝ ΥΟΡΕΑ 

240 

Β) ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΤ ΣΗΛΕΥΨΝΗΑΝ 

ΣΟΝ ΥΟΡΕΑ 

150 

Γ) ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ ΚΑΙ 
ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

409 

ΤΝΟΛΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ 799 

 

ΠΙΝΑΚΑ  1- ύνολο 
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Α. ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ  ΠΡΨΣΗ 

ΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

Α1) Δημογραφικά στοιχεία.  

τον πίνακα 2 φαίνεται ξεκάθαρα πως για το έτος 2014 την πλειονότητα 

κατέχει ο ανδρικός πληθυσμός με 89%. 

 

ΥΤΛΟ ΠΟΟΣΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ 
ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΗΝ 

ΕΠΑΝΟΔΟ 

ΑΝΔΡΕ 214 

ΓΤΝΑΙΚΕ 16 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2- Υύλο 

 

ε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των αποφυλακισμένων, οι 

περισσότεροι είναι άγαμοι (60%). Ακολουθούν οι εν διαστάσει/διαζευγμένοι 

(21%). Από αυτούς μόνο το 63 % δεν είχε παιδιά, ενώ το 37% είχε παιδιά, και 

μόνο 1 με 2 παιδιά οι περισσότεροι. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΑΓΑΜΟ 144 

ΕΓΓΑΜΟ 36 

ΕΝ 

ΔΙΑΣΑΕΙ/ΔΙΑΖΕΤΓΜΕΝΟΙ 

50 

ΦΗΡΑ/Ο 4 

ΤΜΒΙΨΗ 6 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 – Οικογενειακή κατάσταση 

         Η «Ηλικιακή ομάδα» με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ ήταν οι γεννημένοι κατά τα έτη 1981-2000 με ποσοστό 53%,  και 

έπεται η ηλικιακή τάξη  των 1961-1980 με ποσοστό 31%.  



23 
 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΣΑΞΗ 

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

1940-1960 38 

1961-1980 74 

1981-2000 125 

ΤΝΟΛΟ 240 

                                         

ΠΙΝΑΚΑ 4 - Ηλικία 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στην ηλικιακή τάξη 1981-2000 

υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό (53%) 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 την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, που κυρίως συνεργάζονται 

με άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν προπαραβατική συμπεριφορά. 

Επίσης, για το έτος 2014, η αύξηση που παρουσιάζεται οφείλεται και στα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που εκτέλεσε η ΕΠΑΝΟΔΟ σε συνεργασία με άλλους 

φορείς και υπηρεσίες (πβ. αναλυτικά παρακάτω). 

χετικά με τη «Φώρα προέλευσής» τους, οι περισσότεροι ωφελούμενοι 

προέρχονται από την Ελλάδα  ποσοστό 55% και ακολουθούν οι ωφελούμενοι από 

διαφορετικές χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, ομαλία, Νιγηρία, κ.ά. 

 

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 133 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 18 

ΑΥΓΑΝΙΚΗ 15 

ΠΑΚΙΣΑΝΙΚΗ 6 

ΑΛΛΗ 68 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5- Φώρα προέλευσης  
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Α2) Ποινικό προφίλ. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ δέχθηκε κατά το έτος 2014 από τα παρακάτω καταστήματα 

κράτησης αποφυλακισμένους-ωφελουμένους. Τπερεκπροσώπηση υπήρξε από το 

Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. 

 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΥΤΛΑΚΗ 
ΑΓΙΑ ΦΑΝΙΨΝ  

 

21 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΥΤΛΑΚΗ ΕΛΕΨΝΑ 
ΘΗΒΑ 

18 

ΧΤΦΙΑΣΡΕΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 9 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ 
ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

39 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΨΝ 18 

ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 135 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6- Καταστήματα Κράτησης 

 

χετικά με το «Ποινικό προφίλ» του αποφυλακισμένου, οι περισσότεροι 

ωφελούμενοι είχαν κατηγορηθεί για τα ακόλουθα αδικήματα, όπως αποτυπώνεται 

και στον πίνακα και στο γράφημα. 

ΑΔΙΚΗΜΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΑΓΟΡΑ, ΚΑΣΟΦΗ ΚΑΙ ΠΨΛΗΗ 

ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ ΟΤΙΨΝ 

65 

ΑΝΘΡΨΠΟΚΣΟΝΙΑ 7 

ΑΠΑΣΗ ΚΑΣ’ ΕΞΑΙΡΕΗ, ΚΑΣ’ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑ ΤΡΡΟΗ 

6 

ΛΑΘΡΟΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 17 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΕΙΑ 26 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΚΛΟΠΕ 26 

ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ 193 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7- Ποινικό προφίλ 
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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 

 υμμετοχές σε ληστείες 

Αυτά τα ίδια ποινικά αδικήματα καταγράφονται και για τους νεαρούς 

ωφελουμένους του φορέα.  

 

Α3) Επαγγελματικό προφίλ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΜΕΝΨΝ 

ΣΕΦΝΙΣΕ 45 

ΜΑΘΗΣΕ 19 

ΜΕΣΑΥΟΡΕΙ/ΔΙΑΝΟΜΕΙ 20 

ΜΙΚΡΟΠΨΛΗΣΕ 10 

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 20 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΤΣΟΙ 126 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8- Επάγγελμα 

την κατηγορία των τεχνιτών που υπερεκπροσωπούνται ανήκουν τα επαγγέλματα: 

«τεχνίτες», «οικοδόμοι», «οικοδόμος», «μικροπωλητές». 

Πολλοί από τους αποφυλακισμένους πρέπει να σημειωθεί πως έχουν γνώσεις 

Αγγλικών, Γαλλικών και Η/Τ. 

Η εικόνα που σχηματίστηκε από τα στοιχεία που αντλήθηκαν αναδεικνύει πως η 

συντριπτική πλειονότητα των ωφελουμένων είναι ΑΝΕΡΓΟΙ. 

 

Α4) Κατάσταση υγείας.  

χετικά με την κατάσταση υγείας των αποφυλακισμένων ισχύουν τα ακόλουθα, 

όπως προέκυψε από τη βάση δεδομένων: 
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ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΓΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΜΕΝΨΝ 

ΑΡΙΣΗ 107 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ 40 

ΚΑΛΗ 20 

ΜΕΣΡΙΑ 15 

ΚΑΚΗ 20 

ΠΟΛΤ ΚΑΚΗ 24 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 9- Κατάσταση υγείας 

Σα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναφέρονται αναλυτικά στον  παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΓΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΜΕΝΨΝ 

ΚΑΝΕΝΑ 126 

ΑΛΚΟΟΛ 6 

ΣΟΞΙΚOΕΞΑΡΣΗΗ 54 

ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

9 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

10 

ΦΡΟΝΙΟ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

28 

ΑΛΛΟ 7 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 10- Προβλήματα υγείας 

Ας σημειωθεί ότι τα κυριότερα προβλήματα είναι η ηπατίτιδα C, το HIV/AIDS,  το 

αλκοόλ, οι ουσίες και η κατάθλιψη.  
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Α5)  ΤΠΗΡΕΙΕ- ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

τους επόμενους πίνακες ακολουθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας και 

οι οποίες συμπίπτουν με τα αιτήματα των ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

ΠΑΡΟΧΕ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

26 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

31 

ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

18 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΤΛΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

165 

ΤΝΟΛΟ 240 

 

ΠΙΝΑΚΑ 11- Τπηρεσίες, Αιτήματα. 

Α6) Τλικές Παροχές 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ, εκτός από τις καθιερωμένες και αναγκαίες υπηρεσίες που παρείχε 

στους ωφελουμένους της, προσέφερε και διάφορες υλικο-οικονομικές παροχές 

κατά το έτος 2014. Οι παροχές αυτές σχετίζονται με τη χορήγηση: α) στέγασης, β) 

σίτισης, γ) τηλεκαρτών, και δ) ειδών ένδυσης, προσωπικής υγιεινής και 

καθαριστικών ειδών. πως προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες και 

γραφήματα, οι εξυπηρετούμενοι σε ποσοστό 38% χρειάστηκαν στέγαση και, σε 

ποσοστό 36%, τηλεκάρτες. 

ημειωτέον ότι, σύμφωνα με την οικονομική καταγραφή του λογιστηρίου της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ για το 2014, δόθηκαν σε αριθμούς οι ακόλουθες παροχές:    

 

ΠΑΡΟΧΕ 

ΣΕΓΑΗ: 370 διανυκτερεφςεισ 

ΙΣΙΗ: 680 κουπόνια φαγητοφ 

 ΣΗΛΕΚΑΡΣΕ: 700 των 4 ευρώ/εκάςτη 

 ΕΙΙΣΗΡΙΑ: 1.900 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12- Παροχές 
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υμπερασματικά για τα  άτομα που επισκέφθηκαν την ΕΠΑΝΟΔΟ το έτος 2014 

προκύπτει ότι : 

 H συντριπτική πλειονότητα αποτελείται από άνδρες, αλλά αξίζει να σημειωθεί 

πως υπάρχει μια ελαφρά, μικρή άνοδος του ποσοστού των γυναικών (κατά 

3%) από το προηγούμενο έτος, 

 Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα προέλευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχή. 

 Οι περισσότεροι είναι άγαμοι και νεαρής ηλικίας, 

 Σα κυριότερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν είναι η ηπατίτιδα C και 

η χρήση τοξικών ουσιών, και τέλος, 

 Σο πιο σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η ανάγκη για εύρεση 

εργασίας, η χρηματική ενίσχυση και, τέλος, η διατροφή. 
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Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Β1. Πρόγραμμα «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διασύνδεση των 

αποφυλακιζόμενων με την κοινωνία Κωδικός ΟΠ 299984». κοπός του 

έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση, οικονομική 

συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής 

επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε συμβουλευτικά στον σχεδιασμό ενός συνόλου 

εφαρμογών – υποσυστημάτων και την ολοκλήρωσή τους σε μία ενιαία 

διαδικτυακή πύλη. Πιο συγκεκριμένα η κυρία Μάρθα Λεμπέση, κοινωνιολόγος – 

εγκληματολόγος  συμμετείχε στον σχεδιασμό, τόσο 1) του υποσυστήματος της 

Δικτυακής Πύλης, όσο και 2) του υποσυστήματος υποστήριξης των 

επιχειρησιακών (εσωτερικών) λειτουργιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

Αναλυτικότερα, για το Τποσύστημα Δικτυακής Πύλης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ σχεδιάστηκε 

σε συνεργασία με τον ανάδοχο η εφαρμογή Ενημέρωσης Πολιτών και 

Δημόσιων Υορέων. Η κα Μ. Λεμπέση προχώρησε στην ακριβή καταγραφή της 

δομής και του περιεχομένου που θα διατίθεται στους πολίτες – 

αποφυλακισμένους – αποφυλακιζομένους- ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον, στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και στους ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς οργανισμούς μέσω της Δικτυακής Πύλης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

 Οργάνωσε τη δομή, το έργο και τα πεπραγμένα – στατιστικά στοιχεία 

λειτουργίας της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

 υστηματοποίησε και συγκέντρωσε θέματα που αφορούν στη νομική και 

κοινωνική κατάσταση των αποφυλακιζομένων - αποφυλακισμένων, στην 

ανάπτυξη σχετικής κοινωνικής αρωγής και σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση 

την κατηγοριοποίηση των κρατουμένων και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών 

που θα παρέχονται σε αυτούς ως ακολούθως: Κρατούμενοι γονείς, παιδιά 

κρατούμενων γονέων, τοξικοεξαρτημένοι αποφυλακισμένοι, ανήλικοι 

αποφυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι με ψυχικές ιδιαιτερότητες κλπ.  

 Ενημέρωσε τον Οδηγό Αποφυλάκισης του φορέα για σίτιση (γεύματα, 

τρόφιμα) και ιματισμό σε αρμόδιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 

καθώς και για περίθαλψη υγείας (δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους 

ανθρώπους που δεν μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο υγείας στις 

αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων καθώς και σε αρμόδιους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς), που αναρτήθηκε στη νέα πλατφόρμα. 

 υστηματοποίησε και συγκέντρωσε θέματα που αφορούν στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και αναζήτηση θέσεων εργασίας με βάση το 

προφίλ του αποφυλακιζομένου, κατηγορίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για 

θέματα δικαίου αλλοδαπών, εργατικού δικαίου, ποινικού μητρώου κ.λπ.  
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Επίσης, στην Εφαρμογή Παροχής Τπηρεσιών προς τους Πολίτες η 

ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε συμβουλευτικά με την κα Μ. Λεμπέση στην αναλυτική 

περιγραφή των λειτουργιών της συγκεκριμένης εφαρμογής παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες με επισημάνσεις για αλλαγές, βελτιώσεις και τροποποιήσεις, 

προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του 

φορέα, ιδιαίτερα για την πιστοποίηση και την αυθεντικοποίηση του χρήστη.  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ στη συγκεκριμένη φάση συνέβαλε ενεργά στον σχεδιασμό των 

ακόλουθων εφαρμογών:   

 Επαγγελματικός προσανατολισμός, σύμβουλος εργασίας και αναζήτηση 

θέσεων εργασίας με βάση το προφίλ του αποφυλακιζομένου. Η εφαρμογή: 

α) Θα κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο για δεξιότητες που απαιτούνται για 

θέσεις εργασίας που τον αφορούν, με βάση το προφίλ του ή και σε σχέση 

με τη διαμορφούμενη ζήτηση θέσεων εργασίας, και β) θα παραπέμπει στα 

διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης των αντίστοιχων οργανισμών. 

Επιπλέον, ο χρήστης θα ενημερώνεται για θέσεις εργασίας που ταιριάζουν 

στο προφίλ που έχει δημιουργήσει.    

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για νομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων για 

θέματα δικαίου αλλοδαπών, εργατικού δικαίου, ποινικού μητρώου κ.λπ. Η 

υπηρεσία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι φιλική και για 

τους μη εξοικειωμένους χρήστες, και κωδικοποιημένη γύρω από συνήθη 

ερωτήματα των αποφυλακισμένων.  

Σέλος, η ΕΠΑΝΟΔΟ δημιούργησε και έδωσε στον ανάδοχο για να 

μετασχηματίσει εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης διάρκειας μέχρι 

50 ωρών (στις θεματικές: χειροποίητο κόσμημα, δημιουργία ΚΟΙΝΕΠ, ελληνική 

γλώσσα κ.ά.) και συνεισέφερε συμβουλευτικά σε θέματα διαχείρισης και 

παράδοσης ασύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διάχυση γνώσης 

στους αποφυλακισμένους/αποφυλακιζομένους, καθώς και σε ειδικά 

προγράμματα για προετοιμασία (βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, πτυχία ξένων 

γλωσσών) με στόχο τη βελτίωση ή/και απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων των 

ενδιαφερομένων.  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ επίσης εργάστηκε στο πλαίσιο του  Τποσυστήματος Τποστήριξης των 

Εσωτερικών Λειτουργιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ  που περιλαμβάνει την Εφαρμογή 

Διοικητικής και Διαχειριστικής Τποστήριξης προκειμένου να βελτιωθεί η 

εξυπηρέτηση των τελικών αποδεκτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα 

προσφερθούν και προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των εσωτερικών 

οργανωτικών δομών  καθώς και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του φορέα, με 

την ανάπτυξη εφαρμογής διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης με 

αντικείμενο ιδιαίτερα την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών. 

υγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε  αναλυτική καταγραφή των στατιστικών 

κατηγοριών που ενδιαφέρουν τον φορέα και στην επισήμανση των στατιστικών 
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σχέσεων που θα προκύπτουν για να επιτευχθεί το πλήρες σύνολο στατιστικών 

ή/και πληροφοριών που αφορούν την πρόσβαση στο στατικό μέρος της δικτυακής 

πύλης. Αυτά τα στατιστικά ή/και πληροφορίες είναι συνάρτηση διαπιστευμένων 

χρηστών (ρόλων ή προσώπων) όπου αυτό είναι δυνατό ή/και χρήσιμο. Σέλος, 

διευκρινίστηκαν τα στατιστικά ή/και πληροφορίες ανά υποσύστημα  τόσο για την 

ΕΠΑΝΟΔΟ όσο και για τρίτους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Ενδεικτικά 

αναφέρονται στατιστικά που αφορούν στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(συμβουλευτικών, στέγασης, σίτισης, εύρεσης εργασίας κλπ.), στο πλήθος των 

αιτημάτων υποστήριξης με κριτήρια φύλο, ηλικία, εθνικότητα, συχνότητα 

αίτησης, κοινωνικά κ.λπ. ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 

θα γίνεται με πολλαπλούς τρόπους (καταστάσεις, γραφικές παραστάσεις κλπ.). 

Β.2. Δημοσιότητα του έργου. Η ΕΠΑΝΟΔΟ εργάστηκε συστηματικά πάνω στο 

σχέδιο Επικοινωνιακής τρατηγικής του έργου και ανέλαβε να οργανώσει 

ημερίδες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στην επαρχία όπου υπάρχουν 

σωφρονιστικά καταστήματα. Αναλυτικότερα, οργάνωσε: 

 
 

 Ημερίδα ευαισθητοποίησης στο Ναύπλιο, στις 20/06/2014 και ώρα 11:00 

π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου, στην οποία 
συμμετείχαν οι κύριοι και κυρίες:  

  

1. Ευαγγελία Κατερίνη (Διευθύντρια Αγροτικών Υυλακών Σίρυνθας)  
2. Ευφροσύνη Γεραμάνη (Κοινωνική Λειτουργός Αγροτικών Υυλακών 

Σίρυνθας) 
3. Αντωνία Θεοδωροπούλου (Ασκούμενη Κοινωνική Λειτουργός 

Αγροτικών Υυλακών Σίρυνθας) 

4. Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης (Διευθυντής Δικαστικής Υυλακής 
Ναυπλίου) 

5. Ελένη Δούκα (Κοινωνική Λειτουργός Δικαστικής Υυλακής Ναυπλίου) 

6. Φρήστος Παπαμήτρου (Κοινωνικός Λειτουργός Δικαστικής Υυλακής 
Ναυπλίου) κ.ά. 

 
Σηλεοπτική Κάλυψη: 
Max TV και panargolikos.gr (κος Σσελέπης- 6944217088) 

 
 

 Ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στην Κομοτηνή, στις 26 Ιουνίου 
2014 και ώρα 13:30 μ.μ.-16:00 μ.μ., στην αίθουσα του Επαγγελματικού & 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Καβείρων 12, 69100, Κομοτηνή. 

την εκδήλωση συμμετείχαν: 
 

1. Λαμπρινή Γαβρίδου, Κοινωνική Λειτουργός, Κ.Κ. Κομοτηνής 

2. Φρυσούλα Βουτσά, Νοσηλεύτρια, Δ/νση Δημόσιας Τγείας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 



32 
 

3. Μαρία εβδυνίδου, Επισκέπτρια Τγείας, Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

4. Παναγιώτα Υραγκομίχαλου, Κοινωνική Λειτουργός, Επιμελήτρια 
Ανηλίκων 

5. Δήμητρα υμεωνίδου, Δημοσιογράφος, εφημερίδα «Ο Φρόνος» 
6. Κωνσταντίνος Μαρωνδούδης, Δημοσιογράφος, «Ελεύθερο Βήμα 

Κομοτηνής» κ.ά. 

 
  

 Ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Ιουνίου 

2014 και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα του Βαφοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου, Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 2310424132-3. την εκδήλωση 

συμμετείχαν οι: 
   

1. Θεοχάρης Ρουσσάκης, Κοινωνικός Λειτουργός, Κ.Κ. Θεσσαλονίκης 

2. Σριανταφυλλιά Μαρινοπούλου, Διευθύντρια 3ου ΔΕ Θεσσαλονίκης 

(Υυλακών) 

3. Προκόπης Ορφανός, Κοινωνιολόγος στο Πρόγραμμα «ΟΔΤΕΑ» 

4. Ευθυμία Πανταζοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, «Άρσις» 

5. Μαρία-Ιωάννα ιδηροπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, «Άρσις» 

6. Κλεοπάτρα ταματιάδου, Χυχολόγος, Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας ΑΠΘ-ΟΚΑΝΑ 

7. Ανδρομάχη Παπαρίζου, Κοινωνιολόγος, ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ 

8. Δημήτριος Μούζας, Χυχολόγος, Εναλλακτικά Υυλάκισης ΟΚΑΝΑ 

κ.ά. 

 

 Ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στην Κρήτη, στις 7 Ιουλίου 2014 

και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Φανίων, 

Ανδρέα Παπανδρέου 70, 73134 Φανιά, τηλ. 2821 3 44400 – 403. την 

εκδήλωση συμμετείχαν οι κύριοι και κυρίες:  

  

1. Ελένη Σσόντου, Κοινωνική Λειτουργός, Αγροτική Υυλακή Αγιάς 

2. Ασπασία ηφάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Κ.Κ. Αλικαρνασσού 

3. Αλεξάνδρα Μαυρομάτη, Επιμελήτρια Ανηλίκων Φανίων 

4. Νίκη Αντωνιάδου, Διοικητική Τπάλληλος Πρωτοδικείου Φανίων 

5. Αγγελική Γεωργιουδάκη, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

6. ερμαλένια Μαζανάκη, Χυχολόγος, Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

7. Ιωάννης Κλαπάκης, Διευθυντής του  Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

8. Καστρινάκη Αδαμαντία, Κοινωνική Λειτουργός, Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

9. Γεώργιος Κονταξάκης, ωφρονιστικός Τπάλληλος, Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

10. Μαρία Μέγκουλα, Κοινωνική Λειτουργός, Κ.Κ. ΚΡΗΣΗ Ι 

11. Φρυσή Πευκιανάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Δήμος Φανίων κ.ά. 

Σηλεοπτική Κάλυψη:  
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Νέα Σηλεόραση Κρήτης, Φρήστος Παναγόπουλος (chrispan@neatv.gr) 

 

 Ημερίδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στην Αθήνα, στις 29 Οκτωβρίου 

2014 και ώρα 15:00μ.μ., στην αίθουσας της ΕΕΔΕ. την εκδήλωση 

συμμετείχαν οι κύριοι και κυρίες:  

 

1. Μπούκη Μαρίνα, Διευθύντρια, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

2. Μπούρας Νικόλαος, Κοινωνικός Λειτουργός, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

3. Απειρανθίτου Μαρούσα, Κοινωνικός Λειτουργός, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

4. Σερόπαπα Ουρανία, Χυχολόγος, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

5. Πατσιογιάννης πυρίδων, Διοικητικός Τπάλληλος, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

6. Ζώη Εμμανουέλλα, Κοινωνική Λειτουργός, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

7. Σάστης Ηλίας, Εκπαιδευτικός 

8. Θεοδωρακοπούλου Δήμητρα, Χυχολόγος, ΕΚΚΝ Αυλώνα και 

ΕΠΑΝΟΔΟ κ.ά. 

 

Επίσης, είχαμε τη δημοσίευση σχετικών άρθρων σε έντυπο και ηλεκτρονικό, 

τοπικό και εθνικό τύπο,  δημιουργία press kit (δελτίο τύπου, καλές πρακτικές, 

προωθητικό υλικό, δηλ. banner, μηνύματα), κυρίως, αλλά όχι μόνο, ηλεκτρονική 

αποστολή, και δράσεις ενημέρωσης των ομάδων που εμπίπτουν στο κοινό-στόχο, 

π.χ. πολιτών, κρατουμένων, αποφυλακιζομένων, αποφυλακισμένων, οικογενειών, 

άλλων εμπλεκομένων με τους παραπάνω, τρίτων ενδιαφερομένων, π.χ. 

επαγγελματιών, φοιτητών, ακαδημαϊκών, επιχειρήσεων, άλλων εμπλεκόμενων 

φορέων κ.λπ. 

Γ. Ενσωμάτωση  Χηφιακών Τπηρεσιών 

Γ1. Πιλοτική Λειτουργία  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ,  προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:  

 υμμετείχε συμβουλευτικά στην οριστικοποίηση εύρους δεδομένων προς μετάπτωση, με 

βάση το χέδιο Μετάπτωσης (παραδοτέο της Υάσης «Ανάλυση Απαιτήσεων»). 

 Επίσης, μετά την εκτέλεση των διαδικασιών μετάπτωσης, προέβη σε ελέγχους 

ακεραιότητας και ορθότητας δεδομένων σε τελικό περιβάλλον, επιβεβαίωσης σεναρίων 

ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. 

 υμμετείχε στις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/τροποποιήσεις, 

σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία 

και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού 

υστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους δοκιμαστικής 

λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως 

εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Φρηστών / Key 
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Users - με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. 

 Εργάστηκε συστηματικά στις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών, στην επίλυση 

προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών, στη διόρθωση/διαχείριση λαθών και στην 

επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

 υμμετείχε στην εκπαίδευση χρηστών – διαχειριστών. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ACTIVE INCLUSION» 

υνεχίστηκε η συμμετοχή του φορέα στο “Active Inclusion Network”. 

ACTIVE INCLUSION NETWORK 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετέχει στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο με τίτλο "Active Inclusion Network". Κύριος στόχος αυτού του 

δικτύου είναι η διακρατική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και η 

ανταλλαγή γνώσης σε θέματα που αφορούν την ενεργή ενσωμάτωση κοινωνικά 

περιθωριοποιημένων ομάδων. υγκεκριμένα, το δίκτυο θα εστιαστεί στις εξής 

ευάλωτες ομάδες: 

1. Δυσαρεστημένους νέους (disaffected youth) 

2. Προβληματικές οικογένειες (troubled families) 

3. Περιθωριοποιημένους στην κοινότητα (marginalized in communities). 

την τρίτη αυτή ομάδα συμπεριλαμβάνεται και η ομάδα των κρατουμένων και των 

αποφυλακισμένων. 

Σο δίκτυο θα φέρει σε επαφή εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή γνώσεων και 

την αναθεώρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων απασχόλησης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Ένας 

συνολικός στόχος είναι αφενός να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η κοινωνική 

ένταξη αυτών των ατόμων και αφετέρου να ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες για να 

προσλάβουν άτομα από τις ομάδες αυτές. 

Επίσης, το δίκτυο θα εξετάσει κυβερνητικές στρατηγικές καθώς και προγράμματα, 

παρεμβάσεις και το καινοτόμο έργο που έχει γίνει σε όλη την Ε.Ε. για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας αυτών των ομάδων. Σο δίκτυο θα αξιοποιήσει τα 

αποτελέσματα των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων αντίστοιχων δικτύων, 

προκειμένου να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν τα εργαλεία και οι στρατηγικές 

που ήδη έχουν γίνει αποδεκτά από τα κράτη μέλη. 
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Σο δίκτυο θα λειτουργήσει με τη διενέργεια ερευνητικού έργου και με τη 

διοργάνωση συναντήσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο σε 

καθεμία από αυτές κάποια κοινωνικά ευάλωτη ομάδα. Η ΕΠΑΝΟΔΟ θα 

φιλοξενήσει τη συνάντηση που αφορά τους αστέγους. 

Η χρονική διάρκεια του δικτύου είναι από 1/6/2013 έως  31/5/2015. 

With financial support from the Criminal Justice Programme of the European 

Commission link:http://www.europris.org/active-inclusion-learning-network-

3/ 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΣΑΟΜΑΙ   ΚΑΙ  ΕΓΨ» 

Πρόγραμμα «Τποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων» 

Σίτλος του προγράμματος: «Εντάσσομαι και εγώ». Δράσεις ένταξης και 

ενσωμάτωσης νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην ελληνική κοινωνία. 

Διάρκεια του προγράμματος: 01-09-2014 έως 30-04-2015 

Προσδιορισμός και περίληψη του προγράμματος: 

  Η ΕΠΑΝΟΔΟ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου «Εντάσσομαι και εγώ» - 

Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην 

Ελληνική κοινωνία, θα αναλάβει και θα υλοποιήσει: 

1. 14 συναντήσεις ενδυνάμωσης και επικοινωνίας, και 

2. Διάρκειας 64 ωρών μαθήματα ελληνικής γλώσσας στον φορέα ΕΠΑΝΟΔΟ - 

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων, αριθμός δυνητικά ωφελουμένων: 100 

νέοι άνδρες και γυναίκες. 

Σο βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί στη δράση είναι η 

μέθοδος κοινωνικής εργασίας με νέους (youth work) που εστιάζεται με 

ευχάριστο, δημιουργικό και βιωματικό τρόπο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

την ενεργή τους συμμετοχή, προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους για τη σύνδεσή τους με τους κοινωνικούς χώρους που τους 

περιβάλλουν και τους αφορούν. Η δράση αυτή εστιάζεται σε νεαρούς μετανάστες 

που έχουν ήδη βιώματα σύγκρουσης με τον νόμο ή θυματοποίησης από 

καταστάσεις που τους δημιουργούν κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού. τόχος 

της δράσης είναι να χρησιμοποιήσει και να αναδείξει μεθόδους και εργαλεία που 

βελτιώνουν την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους τους του κοινωνικού και  νομικού 

πλαισίου στο οποίο αναφέρονται,  με παράλληλη καλλιέργεια και ενίσχυση των 

δεξιοτήτων τους που τους επιτρέπει να συμμετέχουν στα κοινά με τρόπο που 

ενισχύει το προσωπικό τους κύρος και περιορίζει την αίσθηση της σύγκρουσης 

http://www.europris.org/active-inclusion-learning-network-3/
http://www.europris.org/active-inclusion-learning-network-3/
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και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Η συμμετοχή σε επιμορφωτικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις θα αποτελεί την αποκορύφωση αυτής της διαδικασίας 

και θα τους δίνει την αίσθηση της στενότερης σύνδεσης με την κοινότητα της 

περιοχής όπου διαμένουν. 

  Σο αντικείμενο του πακέτου-προγράμματος δράσης της κάθε ομάδας, που θα 

προσδιοριστεί σε συνεργασία με τον εμψυχωτή και ακολούθως με τη συμμετοχή 

των ίδιων των νέων – μελών των ομάδων, θα περιλαμβάνει: 

 υναντήσεις ενδυνάμωσης & επικοινωνίας που θα εστιάζονται σε θέματα 

ταυτότητας, συμφωνία κανόνων συνεργασίας, κατανομή ευθυνών, 

προγραμματισμό δράσεων, εκπόνηση και αξιολόγηση στόχων και επίλυση 

δυσκολιών και συγκρούσεων. 

 υναντήσεις επιμόρφωσης και συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα και 

τις ευθύνες των πολιτών, με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας, τις 

υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων επιβίωσης κλπ., την ανάπτυξη προβληματισμών γύρω από την 

αναδυόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία και τις αξίες της καθώς και την επεξεργασία 

εμπειριών, βιωμάτων και δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης των νέων 

φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στο υφιστάμενο πολιτισμικό, κοινωνικό 

και εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ομάδας με 

ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. 

 Ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών με κοινωνικό χαρακτήρα, 

σχεδίαση και διακίνηση οδηγού και ενημερωτικού υλικού κ.ά.  

 Πολιτιστικές δραστηριότητες: συνδυαστική διδασκαλία 3 μορφών τέχνης: 

χορός, εικαστικά, θέατρο (ολιστικό μοντέλο τεχνών, Integrated Arts model). 

Μέσα από τις δράσεις αυτές θα επιδιωχθούν: 

α) Η καλύτερη ενημέρωση και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και ευθυνών 

που σχετίζονται με τον ρόλο του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, με έμφαση στα 

θέματα που αφορούν τους νέους αλλοδαπούς. 

β) Η στενότερη σύνδεση των νέων αλλοδαπών (εγκλείστων και αποφυλακισμένων) 

με την πολιτιστική ζωή του τόπου στον οποίο διαμένουν και η κινητοποίηση των 

ενδιαφερόντων τους για τα θέματα κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής και το 

ξεπέρασμα προκαταλήψεων, στερεοτύπων και διακρίσεων. 

γ) Η διεύρυνση των προσωπικών οριζόντων με παράλληλη ενίσχυση της 

αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των ατόμων που θα συμμετέχουν στις 

ομάδες, καθώς θα έχουν τη  δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους 

ανταλλάσσοντας απόψεις με άλλους, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσα 

από τις τέχνες και τα μέσα επικοινωνίας, να ασχοληθούν με πολιτιστικά δρώμενα 

και να δουν τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται. 
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δ) Η καλλιέργεια ομαδικότητας και θετικής στάσης απέναντι στον «διαφορετικό» ή 

τον «άλλο». 

ε) Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων και την 

αντιμετώπιση δυσκολιών. 

στ) Η απόκτηση γνώσεων (ιδιαίτερα η γνώση της ελληνικής γλώσσας) και βιωμάτων 

που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τους νεαρούς αλλοδαπούς στη 

συμμετοχή στα κοινά, στην καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος κοινωνικού 

τους χώρου, στην καλύτερη γνωριμία με υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με 

την άσκηση δικαιωμάτων τους κ.λπ.  

τόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος 

Οι αλλοδαποί κρατούμενοι στην Ελλάδα αποτελούν το 60% περίπου του 

συνολικού ποινικού πληθυσμού και προέρχονται από εκατό περίπου εθνότητες 

(κυρίως από Αλβανία, Ιράκ, Ιράν, Σουρκία κτλ). Η ύπαρξη τόσο πολλών 

αλλοδαπών κρατουμένων από χώρες εκτός ΕΕ δημιουργεί προβλήματα σε 

επίπεδο δομικό αλλά και θεσμικό. Οι πολιτικές που αφορούν τους αλλοδαπούς 

κρατουμένους θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού της 

διαφορετικότητας, να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά 

προγράμματα, να λαμβάνουν υπόψη τους τη δυσκολία της κατανόησης της ξένης 

γλώσσας. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

στοχεύουν στην ενδυνάμωση των αλλοδαπών, στη διευκρίνιση του νομικού 

καθεστώτος διαμονής τους και στην ενθάρρυνσή τους να γνωρίσουν καλύτερα τον 

πολιτισμό της χώρας όπου εκτίουν την ποινή τους. Σο σημαντικότερο πρόβλημα 

των αλλοδαπών κρατουμένων είναι ο γλωσσικός αποκλεισμός, ο οποίος 

δημιουργεί προβλήματα στην κατανόηση του γράμματος αλλά και του πνεύματος 

του νόμου, και κατ' επέκταση η αδυναμία τους να αντιληφθούν την ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα μέσα στην οποία πλέον ζουν και δραστηριοποιούνται και η οποία 

τους φαντάζει ξένη και εχθρική. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των αλλοδαπών, τη 

διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος διαμονής τους και την ενθάρρυνσή τους να 

γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό της χώρας (που εκτίουν την ποινή τους (και κατ΄ 

επέκταση τον ευρωπαϊκό πολιτισμό). 

Οι στόχοι λοιπόν των δράσεων είναι η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των 

νέων μεταναστών που είχαν κάποια εμπλοκή με τον νόμο, η κατανόηση της νέας 

τους ιδιότητας ως Ευρωπαίων πολιτών και η ενθάρρυνση της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ των νέων αυτών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, 

μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικές πολιτισμικές προσλαμβάνουσες 

και αναγκάζονται να συνυπάρχουν στην Ελλάδα.  

Επίσης στοχεύουμε στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης εκ μέρους των νέων 

μεταναστών ότι είναι πλέον και Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι νέοι μετανάστες από 
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χώρες εκτός ΕΕ, αλλά με την είσοδο και παραμονή τους στην Ελλάδα, εκτός του 

ότι μπήκαν σε έναν άλλο κόσμο, τον ελληνικό, μπήκαν και στον ευρωπαϊκό. Οι 

νέοι μετανάστες θα ενθαρρυνθούν προκειμένου να ενημερωθούν επί ευρωπαϊκών 

θεμάτων και να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με την οικοδόμηση και το 

μέλλον της Ευρώπης από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα 

συμμετέχουν ενεργά σε σχέδια που θα έχουν  έντονα ευρωπαϊκή διάσταση και τα 

οποία θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προβληματισμών γύρω από την αναδυόμενη 

ευρωπαϊκή κοινωνία, τις αξίες της και τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη.      

Σέλος, μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις του σχεδίου οι νέοι θα έχουν την 

ευκαιρία να εντοπίσουν κοινές αξίες με τους άλλους νέους από διαφορετικές 

χώρες ανεξαρτήτως των πολιτισμικών διαφορών τους (θα εντοπίσουν αυτά που 

τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν), θα γνωρίσουν την ελληνική 

κουλτούρα και τον πολιτισμό, κατ’ επέκταση δε και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με 

εύληπτο και διασκεδαστικό τρόπο, θα εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας και, πάνω από όλα, θα ενθαρρυνθούν να διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες τους. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «YOUTH IN ACTION» 

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη  

Τπο-δράση 1.2 –Πρωτοβουλίες Νέων 

Σίτλος του προγράμματος: Εργαστήριο Εκπαίδευσης Ομάδας Εθελοντών. 

Κοινωνική συνεργασία, αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα (GR-12-6-2013-

R3) 

Διάρκεια του προγράμματος: 01-02-2014 έως 31-05-2014 

 

  

 

Προσδιορισμός και περίληψη του προγράμματος 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ, ως ο μοναδικός επίσημος φορέας μετασωφρονιστικής μέριμνας 

στην Ελλάδα, ανέλαβε την οργάνωση, την υλοποίηση και τον συντονισμό του 

εργαστηρίου της εκπαίδευσης ομάδας εθελοντών νέων άνεργων φοιτητών και 
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επιστημόνων πάνω σε θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του εγκλεισμού 

και της μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα, την ψυχική υγεία, την 

επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και τα προβλήματα των 

αποφυλακισμένων, τις εξαρτήσεις κ.ά. 

Σο εργαστήριο εκπαίδευσης εθελοντών έλαβε χώρα στην Αθήνα, στους χώρους της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ, έχοντας συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες. Οι συμμετέχοντες 

ήταν είκοσι (20) νέες άνεργες επιστήμονες και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών 

με ενδιαφέρον σε θέματα εγκλεισμού και κοινωνικής επανένταξης και επιθυμία 

να συμμετέχουν εθελοντικά στις υπηρεσίες υποδοχής, συμβουλευτικής και 

νομικής υποστήριξης και εκπαίδευσης που παρέχει η ΕΠΑΝΟΔΟ σε πρώην 

κρατουμένους. 

Ακόμα προέκυψε και η συμμετοχή τριών (3) ακόμα επιστημόνων ηλικίας άνω των 

30 ετών με την ιδιότητα των ακροατών, λόγω του ενδιαφέροντός τους για τις εν 

λόγω θεματικές. 

   Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει 

τη θεωρία με την πράξη και περιλαμβάνει συναντήσεις με επιστημονικές 

εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις από ομαδικές εργασίες των 

εθελοντριών, καθώς και ένα μήνα πρακτική άσκηση. Μέθοδος εργασίας: 

Βιωματικές ασκήσεις και θεωρητική επιστημονική κατάρτιση μέσω διαλογικής 

συζήτησης και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και θέσεων. Η μάθηση στο 

Εργαστήριο των Νέων Εθελοντών ξεφεύγει  από τα στενά όρια του επίσημου 

πανεπιστημιακού πλαισίου χωρίς να χάνει την επιστημονικότητά της, είναι 

δυναμική, ευέλικτη και στοχεύει στην ενδυνάμωση του ιδανικού του 

εθελοντισμού. 

  Σο πρόγραμμα της εκπαίδευσης και μαθητείας των Νέων Εθελοντών, 

εφαρμόζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτούνται μέσα 

από την εργασία με ομάδες και τις βιωματικές ασκήσεις, στοχεύει κατ’ αρχήν στο 

να αποκτήσει ο εθελοντής καταρχήν βασικές θεωρητικές γνώσεις (περί κοινωνικού 

αποκλεισμού, στερεοτύπων, σωφρονιστικής νομοθεσίας, μετασωφρονιστικής 

μέριμνας στην Ελλάδα κ.ά.) και εν συνεχεία στο να ενισχυθεί η ανάπτυξη των 

προσωπικών και κοινωνικών του δεξιοτήτων: η ικανότητα στην επικοινωνία, η 

ικανότητα στην οργάνωση, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η πρωτοβουλία, η 

ικανότητα διοίκησης, η ευελιξία, ενώ ενθαρρύνεται η καλλιέργεια της κοινωνικής 

επίγνωσης/ενσυναίσθησης, η κατανόηση της οπτικής του άλλου ατόμου και, 

τέλος, ενισχύεται ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη 

διαφορετικότητα. 

τόχοι και προτεραιότητες 

Ψς γνωστόν, ένα κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου έχει ως αφετηρία την 

ιδέα της κοινωνικής συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της συνυπευθυνότητας. Οι 



41 
 

νέοι πολίτες, μέσω της συνεργασίας τους με τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών 

για κοινωνική επανένταξη των δραστών και ειδικότερα για προετοιμασία της 

επιστροφής των καταδίκων στην ελεύθερη κοινωνία, μπορούν να βοηθήσουν στη 

βαθμιαία αποδυνάμωση των προκαταλήψεων που επικρατούν σχετικά στην 

κοινωνία και συνάμα να βοηθηθούν και οι ίδιοι αναπτύσσοντας μια στάση που 

χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα προς τους συνανθρώπους τους που 

εγκλημάτησαν, μια στάση που δύναται να βοηθήσει ουσιαστικά στην επανένταξή 

τους. Πόσο μάλλον και ενόψει της επιδείνωσης των προβλημάτων ενός 

αυξανόμενου αριθμού δραστών, ιδίως των κρατουμένων, της συρρίκνωσης των 

δημόσιων πόρων και κατ' επέκταση της χειροτέρευσης των συνθηκών εργασίας των 

κοινωνικών υπηρεσιών, καθίσταται επιτακτική και επίκαιρη η ανάπτυξη της 

εθελοντικής δραστηριότητας των πολιτών στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης. 

Διαπολιτισμική διάσταση του προγράμματος 

   Η εκπαίδευση των νέων εθελοντών ενισχύει τη θετική αντίληψη των 

συμμετεχόντων για άλλους πολιτισμούς, τόσο μέσα από βιωματικές ασκήσεις όσο 

και μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης 

στηρίζει τον διάλογο και τις διαπολιτισμικές συναντήσεις με άλλους νέους από 

διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμούς μέσα από συναντήσεις με 

εκπροσώπους ΜΚΟ για μετανάστες και φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου στην Ελλάδα του 2013 η πλειονότητα των 

ανθρώπων που βρίσκονται έγκλειστοι σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 

αλλοδαποί, και επομένως ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάπτυξη θετικών 

στάσεων απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Επιθυμούμε να αποτρέψουμε και 

να καταπολεμήσουμε την προκατάληψη, τον ρατσισμό και κάθε είδους 

συμπεριφορά που οδηγεί εκ νέου στον αποκλεισμό τους. 

   Σέλος, το  προτεινόμενο σχέδιο προάγει την έννοια της ευρωπαϊκής κοινωνίας 

μέσα από την ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης και την άρση 

των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Ειδικότερα δε το σχέδιο αυτό 

συμβάλλει στη μείωση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που 

σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρα στην ελληνική κοινωνία, προάγοντας τις αρχές 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των στοιχειωδών κανόνων δικαίου. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PEΒBLE» 

 

GRUNDTVIG – PRISON EDUCATION: BASIC SKILLS BLENDED LEARNING 

(PEBBLE) 

 

κοπός του PEBBLE είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη με την αύξηση και την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του ICT στη μάθηση και την παροχή περισσότερων 

ευκαιριών για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Ο κύριος στόχος του 

προγράμματος είναι να συμβάλει στην αλλαγή του επιπέδου παροχής 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέματα που 

θεωρούνται σημαντικά για την προσωπική ανάπτυξη και την 

αποκατάσταση των κρατουμένων. Σο PEBBLE θα παρέχει εκπαίδευση 

κατάλληλη για τις ανάγκες των κρατουμένων με την εφαρμογή του ICT, ως 

εργαλείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή τους. 

Μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι κρατούμενοι θα βελτιώσουν τις βασικές 

ικανότητες και δεξιότητές τους στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 

 Δεξιότητες αλφαβητισμού 

 Μαθηματικές γνώσεις 

 Βασικές δεξιότητες ICT 

 Οικονομικές δεξιότητες 

Μαθήματα κατάρτισης θα δοθούν στα συμμετέχοντα σωφρονιστικά ιδρύματα της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας. 

Με την εφαρμογή του PEBBLE η εκπαίδευση των κρατουμένων θα γίνει πιο 

ευέλικτη και ατομικά προσανατολισμένη, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η 

αυτοεκτίμησή τους και θα διαμορφώσουν μια θετικότερη στάση απέναντι στο 

σωφρονιστικό σύστημα, εφόσον θα μπορούν να το δουν ως ένα θετικό περιβάλλον 

μάθησης. 
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Η ΕΠΑΝΟΔΟ θα συμμετάσχει στην έρευνα (με συλλογή υλικού, ομάδες εστίασης 

και σύντομες συνεντεύξεις) για την ανάλυση των αναγκών των κρατουμένων στις 

ελληνικές φυλακές και θα εστιαστεί ιδιαίτερα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

του πληθυσμού των φυλακών. Επίσης, θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τουλάχιστον 

τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς της φυλακής που θα επιλεγούν στο πλαίσιο ενός 

12ωρου σεμιναρίου, προκειμένου να τους καταρτίσει και να τους υποστηρίξει 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων  που απευθύνονται στους κρατουμένους. 

Επιπλέον, η ΕΠΑΝΟΔΟ θα αναλάβει την οργάνωση και την υλοποίηση του 

PEBBLE σε είκοσι (20) κρατουμένους του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. 

Σέλος, θα λάβει μέρος στο τελικό συνέδριο που θα γίνει τον επτέμβριο του 2015 

στη Υλωρεντία με στόχο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής του 

προγράμματος και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω εφαρμογής του. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του προγράμματος: http://elearninginprisons.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearninginprisons.com/
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΠΕΚΟ «ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΓΙΑ 

ΕΤΑΛΨΣΕ ΟΜΑΔΕ» 

       

Σίτλος χεδίου Δράσης: «Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη» 

"Network for social inclusion and labour market integration" 

Επωνυμία Α στα ελληνικά και αγγλικά: «Επάνοδος»  /  "Re-enter" 

Η Αναπτυξιακή ύμπραξη «ΕΠΑΝΟΔΟ» συστάθηκε τον Μάιο του 2012 με σκοπό 

την υλοποίηση χεδίου Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ». 

Σο χέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Σοπικές δράσεις κοινωνικής 

ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του 

Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε. Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. 

 Σο χέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.) 

και το Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Τλοποιείται από  τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2014. 

 Οι περιοχές παρέμβασής του είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος 

Κορυδαλλού. Σο χέδιο Δράσης ορίζει ως περιοχή παρέμβασης τον Δήμο 

Αθηναίων και τον Δήμο Κορυδαλλού. Ο συμβολικός χαρακτήρας της 

εκπροσώπησης του Δήμου Κορυδαλλού έγκειται στο ότι, καθώς πρόκειται για 

τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται επί σειρά ετών η μεγαλύτερη δικαστική φυλακή 

της χώρας, αποτελεί και τον πρώτο Δήμο-παράδειγμα στην προσπάθεια που 

οφείλει να καταβάλλει η τοπική κοινότητα για την κοινωνική και 

επαγγελματική επανένταξη των αποφυλακισθέντων. Η συμμετοχή του Δήμου 

Κορυδαλλού σηματοδοτεί το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται να 

υποδεχθεί τους πρώην κρατουμένους και εργάζεται προς την κατεύθυνση της 

επανένταξής τους. 

  Ψφελούμενοι/-ες του χεδίου Δράσης είναι 60 (εξήντα) άνεργοι/-ες 

αποφυλακισθέντες, κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης. 

                                 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΦΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

   Σο χέδιο Δράσης περιλαμβάνει κατηγορίες δράσεων που χαρακτηρίζονται από 

συμπληρωματικότητα και κλιμακούμενη ένταση της παραγόμενης ωφέλειας για 

τους συμμετέχοντες, άμεσα και έμμεσα ωφελουμένους. υγκεκριμένα, έξι 
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κατηγορίες δράσεων θα αναπτυχθούν κατά το διάστημα υλοποίησης της 

παρέμβασης, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως: 

1. Μελέτες:  Περιλαμβάνεται μελέτη – ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας 

στην περιοχή παρέμβασης του χεδίου Δράσης, η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του. 

2. Δικτύωση: Περιλαμβάνει ενέργειες ηλεκτρονικής και φυσικής δικτύωσης της 

Α.. και προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των 

φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής ύμπραξης με καταστήματα κράτησης, 

χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τοπικούς φορείς και άλλες Α.. 

3. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης: Πρόκειται για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου το οποίο 

στηρίζεται στο δίπολο Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση και απευθύνεται στους 

άμεσα και έμμεσα ωφελουμένους του χεδίου, αλλά και στον ευρύτερο 

πληθυσμό, ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία της περιοχής παρέμβασης. 

4. υντονισμός και Διαχείριση: Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για τον συντονισμό και τη διαχείριση του χεδίου από τον υντονιστή Εταίρο. 

5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση:  Περιλαμβάνει ενέργειες που στηρίζονται στην 

κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της ομάδας-στόχου του χεδίου για 

βελτίωση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εξειδίκευση των γνώσεων και 

εργασιακών τους δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις  ανάγκες και τις 

υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. 

6. Πληροφόρηση – υμβουλευτική – Τποστήριξη: Περιλαμβάνει ένα σύνολο 

αλληλένδετων ενεργειών που έχουν ως στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των 

ωφελουμένων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και 

των εν δυνάμει εργοδοτών τους ή/και επιχειρηματιών που δύνανται να 

συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της απασχόλησης της ομάδας- στόχου. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΠΟΡΨ  ΚΑΙ  ΕΓΨ» 

«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υλοποιεί με την υποστήριξη της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς για νέους/ες ηλικίας έως 30 ετών που αντιμετωπίζουν 

ή αντιμετώπισαν δυσκολίες με τον νόμο τη δράση «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ». 

Η δράση «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ» αποτελεί κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 30 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

με τον νόμο. 

Η φιλοσοφία του προγράμματος εδράζεται στο δικαίωμα πρόσβασης των νεαρών 

παραβατών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ώστε να βελτιώσουν 

τα προσωπικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ανάγκες 
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της αγοράς εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, συμβούλων και 

στελεχών των Κοινωνικών Τπηρεσιών των σωφρονιστικών καταστημάτων, και να 

αναπτύξουν κοινωνικές, επαγγελματικές, τεχνικές, επικοινωνιακές και 

επιχειρηματικές δεξιότητες μέσα από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

Οι νεαροί πρώην παραβάτες βιώνουν τον ρατσισμό, την ανεργία και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα όταν προσπαθούν να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας, μετά την αποφυλάκισή τους, οι επαγγελματικές τους επιλογές 

να είναι περιορισμένες. 

Αυτή η δυσκολία προκύπτει τόσο από τον κοινωνικό στιγματισμό που υφίστανται 

για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, όσο και από την έλλειψη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας εκ μέρους 

τους. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη οι νεαροί παραβάτες να λάβουν 

υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους για θέματα 

αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας μέσω της διαδικασίας του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής στη σταδιοδρομία 

τους, και να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην οικονομικοκοινωνική 

ζωή και τη βιώσιμη απασχόληση. 

Τπογραμμίζεται ότι «η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας πρόληψης της επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς, 

οπότε απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για τη δραστηριοποίηση τόσο των 

δημόσιων όσο και των ιδιωτικών εργοδοτικών φορέων ως προς τη διερεύνηση 

εναλλακτικών τρόπων δημιουργίας θέσεων εργασίας» (υστάσεις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την επανένταξη πρώην παραβατών, 2007). 

χετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι τα 

προγράμματα που υλοποιούνται στις φυλακές εστιάζονται κυρίως στην κοινωνική 

επανένταξη των παραβατών. Ψστόσο, γίνονται ορισμένες αποσπασματικές 

προσπάθειες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στη 

βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης πρώην παραβατών. Σα αποτελέσματά 

τους όμως δεν είναι τόσο θεαματικά. Για τον λόγο αυτό, είναι σαφές ότι 

απαιτείται μια καλά οργανωμένη και συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος. 

Σο πρόγραμμα στοχεύει: 

 Να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές και 

συμβούλους, καθώς και τα στελέχη των Κοινωνικών Τπηρεσιών των 

σωφρονιστικών καταστημάτων, σε θέματα αγοράς εργασίας, επιχειρηματικότητας, 

σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία θα αξιοποιήσουν 

για να εκπαιδεύσουν, με τη σειρά τους, νεαρούς παραβάτες. 
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 Να παράσχει στους νεαρούς παραβάτες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν αποτελεσματικά μια θέση 

εργασίας, καθώς και να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν βιώσιμη τη δική τους 

επιχείρηση, ως μια προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 Να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους νεαρούς παραβάτες ώστε να αναπτύξουν 

γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες γενικά με την αγορά εργασίας, σε περίπτωση που 

θελήσουν να αναζητήσουν εργασία μέχρι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

 Να δώσει την ευκαιρία σε άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, π.χ. 

αποφυλακισθέντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια ανέργους, άτομα που 

επανεισέρχονται στην αγορά εργασίας, να ωφεληθούν, στο μέλλον, από τα 

αποτελέσματα του έργου. 

Μεθοδολογία: 

Σο πρόγραμμα θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω: 

 Φαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα (η θέση 

των νεαρών πρώην παραβατών στην αγορά εργασίας και στην 

επιχειρηματικότητα). 

 Φαρτογράφηση τρεχόντων και προηγούμενων έργων και πρωτοβουλιών σχετικών 

με καινοτόμο υλικό, μεθοδολογίες και τεχνολογίες για εκπαίδευση εκπαιδευτών 

και συμβούλων σε θέματα αγοράς εργασίας, συμβουλευτικής στη σταδιοδρομία 

και επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας για 

νεαρούς παραβάτες. 

 Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ομάδων στόχου και των τελικών δικαιούχων, 

μέσω ποιοτικών συνεντεύξεων και ποσοτικών ερωτηματολογίων. 

 Προετοιμασία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα αγοράς εργασίας, 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας. 

 Τλοποίηση κύκλων συμβουλευτικής και επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτές, 

συμβούλους και τα στελέχη των Κοινωνικών Τπηρεσιών των σωφρονιστικών 

καταστημάτων της χώρας. 

Επιπλέον, σχεδιάζεται στοχευμένη εγκάρσια διάδοση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. 
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Διάρκεια: 

Σο πρόγραμμα θα διαρκέσει εννιά μήνες και τα παραδοτέα του αναλύονται 

αμέσως παρακάτω με τον προϋπολογισμό. 

Σο πρόγραμμα «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ»  περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών 

παραγωγικών εργαστηρίων για 45 νέους, ηλικίας έως τριάντα ετών. Ειδικότερα, 

λειτουργούν τρία εργαστήρια με θέμα: «Μαθαίνω το αυτοκίνητο», «Φειρίζομαι τον 

Η/Τ» και «Πειραματίζομαι με την τέχνη». 

το πρώτο εργαστήριο «Μαθαίνω το αυτοκίνητο», το οποίο πραγματοποιείται σε 

εξειδικευμένο συνεργείο που μισθώνει η ΕΠΑΝΟΔΟ, οι νέοι λαμβάνουν γενικές 

γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτων προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη 

μηχανή και τη λειτουργία της. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες. 

το δεύτερο εργαστήριο «Φειρίζομαι τον Η/Τ» οι νέοι/ες γνωρίζουν τον Η/Τ και τη 

λειτουργία του και εξοικειώνονται με βασικά προγράμματα. Σο εργαστήριο αυτό 

το παρακολουθούν νέοι/ες που έχουν παρακολουθήσει τάξεις βασικής 

εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες. 

το τρίτο εργαστήριο «Πειραματίζομαι με την τέχνη» οι νέοι/ες  συμμετέχουν σε 

δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την 

κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες. 

Παράλληλα με τα εργαστήρια, οι νέοι/ες υποστηρίζονται από τους 

εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, ενώ μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (JOB CLUB) που λειτουργεί στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Ήδη στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία  ταχύρρυθμα σεμινάρια με 

πληροφορίες για διεξόδους απασχόλησης, όπως αυτό με τίτλο «ΜΕΣΑ ΣΗ 

ΥΤΛΑΚΗ». 

το τέλος, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων, οργανώνεται 

«ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ» όπου καλούνται εργοδότες ανάλογων ειδικοτήτων να 

γνωρίσουν τους νέους/ες του προγράμματος της ΕΠΑΝΟΔΟΤ και να ανταλλάξουν 

απόψεις και προβληματισμούς. 

 

 ΓΙΚΣΤΟ ΓΙ..Τ.Ν. 

 

ΤΝΕΡΓΑΙΕ – ΔΙΚΣΤΟ ΔΙ..Τ.Ν. 
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Για εμάς, στην ΕΠΑΝΟΔΟ, οι συνεργασίες αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση στο κύριο έργο που είναι η επαγγελματική κατάρτιση 

φυλακισμένων και αποφυλακιζομένων, η αποκατάσταση, η οικονομική 

συμπαράσταση και προετοιμασία και η προώθηση της εν γένει κοινωνικής 

επανένταξής τους. Η ενίσχυση και η διεύρυνση ενός δικτύου παραπομπών 

αποφυλακιζομένων, ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη, 

αποτελεί προτεραιότητα στη δουλειά μας. 

Η συμμετοχή της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στο Δίκτυο υνεργασίας για την Τποστήριξη των 

Νέων (ΔΙ..Τ.Ν.) είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα της προστασίας των νεαρών 

ατόμων από τους κινδύνους - όπως είναι ο κίνδυνος της εμπλοκής με την 

παραβατικότητα - που τα περιβάλλουν όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού, με τη 

συμβολή και άλλων κοινωνικών φορέων που ασχολούνται με ανάλογους 

πληθυσμούς, όπως είναι: 

 Σο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 

 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

 Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Πρόγραμμα υμβουλευτικής 

Γονέων III 

 Σο 18 Άνω 

 Σο ΚΕΘΕΑ ΣΡΟΥΗ 

 Η Τπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς 

 Σα Παιδικά Φωριά SOS 

 Σο Ίδρυμα «Φατζηκυριάκειο» 

 Η ΑΡΙ 

 Ο ΚΛΕ (ύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) 

 Σο ΖΑΝΝΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής 

 Η Μονάδα Εφήβων «ΑΣΡΑΠΟ» του ΟΚΑΝΑ 

 Σο Παιδοψυχιατρικό Σμήμα στο ΣΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο 

 Σο Ίδρυμα Φατζηκώνστα, εκπαιδευτικής μέριμνας νέων 

Σι είναι το ΔΙ..Τ.Ν. 

Σο ΔΙ..Τ.Ν. είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών πρόνοιας που συνεργάζονται με σκοπό τη 

συντονισμένη και συμπληρωματική δράση φορέων για την παροχή υπηρεσιών σε 

νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
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τόχοι ανάπτυξης του δικτύου είναι: 

1. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών για την υποστήριξη των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

2. Η άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες για την καλύτερη προώθηση παροχής 

φροντίδας. 

3. Ο επιστημονικός προσδιορισμός αιτημάτων και αναγκών των νέων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. 

4. Η κοινή εκπαίδευση και απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών των φορέων. 

5. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός για κοινή αξιοποίηση πόρων. 

6. Ο κοινός σχεδιασμός δράσεων για την άμεση κάλυψη των αναγκών των νέων 

ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που μπορεί να παρέχει κάθε φορέας. 

7. Η κοινή συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης, παροχής εκπαίδευσης, 

συμβουλευτικής και υποστήριξης των νέων, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διακρατικό επίπεδο. 

8. Η δημοσιοποίηση των ενεργειών του δικτύου, η οργάνωση δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

και η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες. 

9. Η εκπόνηση προτάσεων για χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 

10. Η παρέμβαση σε κοινωνικό επίπεδο για θέματα που αφορούν νέους 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

11. Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εθνικά και διεθνή δίκτυα. 

Σα μέλη του δικτύου δεσμεύονται να ενεργούν με βάση τον σκοπό και τους 

στόχους του δικτύου.  

Οι θεματικές αιχμής και προτεραιότητες παρέμβασης του ΔΙ..Τ.Ν. 

είναι: 

 Νέοι με συναισθηματικές δυσκολίες. 

 Νεανική παραβατικότητα-δικαστήρια-φυλακές. 

 Νέοι με προβλήματα χρήσης ουσιών. 

 Νέοι χωρίς στέγη. 

 Νέοι που αποχωρούν από την εκπαίδευση. 

 Νέοι με προβλήματα ένταξης λόγω εθνικής προέλευσης και πολιτιστικής 

ταυτότητας. 

 Νέοι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://diktyosynergasias.wordpress.com/. 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diktyosynergasias.wordpress.com/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΡΑΕΙ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΒΑΖΑΑR ΣΟ «ΦΤΣΗΡΙΟ» - 2014 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ, η ΚΟΙΝ..ΕΠ. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ και το ξεblogάρισμα σάς 

προσκαλούν το αββατοκύριακο 13, 14 Δεκεμβρίου 2014 στο 

Φριστουγεννιάτικο μπαζάρ, για την ενίσχυση των παιδιών έως 3 ετών που ζουν με 

τις φυλακισμένες μητέρες τους και των άπορων κρατουμένων στις γυναικείες 

φυλακές Ελεώνα Θήβας. 

το μπαζάρ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο «ΦΤΣΗΡΙΟ» (Ιερά Οδός 44, 

Κεραμεικός) θα βρείτε, εκτός από έργα φυλακισμένων γυναικών, χειροποίητες 

δημιουργίες από τα εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, είδη διακόσμησης, κοσμήματα 

και πολλά άλλα είδη δώρων για να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους ανθρώπους 

που αγαπάτε. 

Φριστουγεννιάτικο Bazaar 2014 

Σο Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ Ν.Π.Ι.Δ. σάς προσκαλεί 

την Σετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρες 09:00 – 15:00, στο Φριστουγεννιάτικο 

μπαζάρ του φορέα στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα διατίθενται χειροποίητες 

δημιουργίες από τα εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

Σο μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δικαστών, στον 7ο όροφο της οδού 

Λουκάρεως 14, Αθήνα-Γκύζη. 

Σα χειροποίητα της Κολοκοτρώνη 
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Η ΚΟΙΝ..ΕΠ. «Νέοι Ορίζοντες» σάς προσκαλούν την Παρασκευή και το άββατο, 

21, 22 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 – 21:00, στο μπαζάρ Σα χειροποίητα 

της Κολοκοτρώνη, όπου θα διατίθενται χειροποίητες δημιουργίες από τα 

εργαστήρια του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ. 

Σο μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί στον τρίτο όροφο της οδού Κολοκοτρώνη 

47. 

  Η ΚΟΙΝ..ΕΠ. «Νέοι Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, στον τομέα 

δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων, καθώς 

και στη διοργάνωση και διεξαγωγή Bazaar με χειροποίητες δημιουργίες, 

κοσμήματα, πίνακες, γλυπτά, κεραμικά και αγιογραφίες. Παρέχουμε υπηρεσίες 

άριστης ποιότητας, με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον, σε τιμές 

πραγματικά ανταγωνιστικές. 

ΠΑΦΑΛΙΝΟ BAZAAR 2014 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ και το ξεblogάρισμα σάς 

προσκαλούν το αββατοκύριακο 5,6 Απριλίου στο Πασχαλινό μπαζάρ για την 

ενίσχυση των παιδιών έως 3 ετών που ζουν με τις φυλακισμένες μητέρες τους και 

των άπορων κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα Θήβας. 

το μπαζάρ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο «Εμπρός» (Ρήγα Παλαμήδη 

2, Χυρρή), θα βρείτε, εκτός από έργα φυλακισμένων γυναικών, χειροποίητες 

λαμπάδες, πολλούς τίτλους βιβλίων από δεύτερο χέρι σε τιμές από 0,50 έως 5 
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ευρώ, τα «πατροπαράδοτα» τσίπουρα και ρακόμελά μας, σπιτικές μαρμελάδες, 

γλυκά και κουλουράκια, λικέρ, χειροποίητα σαπούνια και κεραλοιφές, 

μεταχειρισμένα είδη όπως ρούχα και είδη διακόσμησης, κοσμήματα και πολλά 

άλλα. 

πως σε κάθε μπαζάρ μας, θα συλλέγουμε είδη πρώτης ανάγκης για τις 

φυλακισμένες και τα παιδάκια, όπως: πάνες, είδη παιδικής περιποίησης, 

σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες, χαρτί υγείας, 

απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων, υγρό καθαρισμού χώρου, σαπούνια, 

τηλεκάρτες κ.ά. 

Σο ξεblogάρισμα είναι μια ομάδα από bloggers που ξεκίνησε τη δράση της πριν από 
6 χρόνια με σκοπό τη βοήθεια και την υποστήριξη των παιδιών 0-3 ετών που 
κρατούνται μαζί με τις φυλακισμένες μητέρες τους στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα 

Θήβας (πρώην Κορυδαλλού). Σο πλαίσιο υποστήριξης, μαζί με τα 15 περίπου 
παιδάκια, περιλαμβάνει και τις 90 και πλέον άπορες φυλακισμένες γυναίκες. Οι 
εθελοντές του ξεblogαρίσματος οργανώνουν αποστολές ειδών πρώτης ανάγκης, 
διοργανώνουν εκδηλώσεις για την οικονομική υποστήριξη και την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών των παιδιών και των απόρων, υποστηρίζουν εθελοντικές δράσεις 
μέσα στις φυλακές και υλοποιούν έργα για την καλυτέρευση της ζωής στις φυλακές, 
όπως η δημιουργία της παιδικής χαράς, η αίθουσα εκδηλώσεων κ.ά.  Οι ανάγκες 
όμως είναι πολλές και χρειάζεται η υποστήριξη όλων . 

Σο μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του θεάτρου «Εμπρός», Ρήγα 

Παλαμήδη 2, Χυρρή (ΜΕΣΡΟ Μοναστηράκι), το άββατο 5/4 από τις 11:00 έως 

τις 20:00 και την Κυριακή 6/4 από τις 11:00 έως τις 18:00. Περισσότερες 

πληροφορίες στο http://xeblogarisma.blogspot.com/. 

υμμετέχει η ΕΠΑΝΟΔΟ με έργα κρατουμένων και αποφυλακισμένων 

(www.epanodos.org.gr). 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxeblogarisma.blogspot.com%2F&h=eAQGh2XFw&enc=AZMEQWvzybIFG4XMs3SfTkfDBruIjESMjVgmXCJW5Nh_dKMt-PwiLfY2bmIsZ_ueots&s=1
http://www.epanodos.org.gr/
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Υαριστικό Παζάρι Αλληλεγγύης 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετέχει στο Φαριστικό Παζάρι Αλληλεγγύης στις 27-29 

Ιανουαρίου 2014, ώρα 10 το πρωί έως 8 το βράδυ, στον χώρο "ΤΝ 

ΑΘΗΝΑ" (απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά, στο κέντρο της Αθήνας). 

Θα συγκεντρωθούν ρούχα & είδη ιματισμού για ενήλικες, κουβέρτες, υπνόσακοι, 

παλτό, γάντια κτλ. Σα είδη θα προσφερθούν σε όσους τα έχουν ανάγκη τις ίδιες 

μέρες. 

 Παράλληλες δράσεις: 

Ενημέρωση από τον ΟΚΑΝΑ και συνεργαζόμενους φορείς για θέματα εξαρτήσεων, 

τον ιό HIV, τις Ηπατίτιδες Β-C κ.ά. και διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού. 

Δωρεάν test ανίχνευσης του ιού HIV (rapid test) από την κινητή μονάδα της ΜΚΟ 

PRAKSIS. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΝΙΨΝ 7/7/2014 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ημερομηνία: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014 

Θέμα: Ημερίδα δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές 

Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία». 
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Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το 

Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία 

πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν 

παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των 

αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας 

χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησης του 

έργου, στην Κρήτη,  7 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου Φανίων, Ανδρέα Παπανδρέου 70, 73134 Φανιά, τηλ. 2821 

3 44400 – 403. 

Σο έργο αφορά τον ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ των παρεχόμενων 

υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με 

την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 

κρατουμένους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του 

μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα 

κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 27/06/2014 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 

Θέμα: Ημερίδα δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές 

Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία». 

 

Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το 

Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία 

πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν 

παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των 

αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας 

χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησης του 

έργου, στη Θεσσαλονίκη,  27 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα του 

Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 2310424132-3. 

Σο έργο αφορά τον ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ των παρεχόμενων 

υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με 

την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 

κρατουμένους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του 

μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα 
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κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 26/06/2014 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 

Θέμα: Ημερίδα δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές 

Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία». 

 

Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το 

Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία 

πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν 

παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Τπηρεσίες για τη διασύνδεση των 

αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας 

χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησής του 

έργου, στην Κομοτηνή, 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30μ.μ.-16:00μ.μ. στην 

αίθουσα του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Καβείρων 

12, 69100 Κομοτηνή. 

Σο έργο αφορά τον ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ των παρεχόμενων 

υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με 

την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 

κρατουμένους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του 

μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα 

κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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