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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ κατά την διάρκεια του  έτους 2017 (από 1/1 έως και 31/12) παρείχε 

αδιαλείπτως τις υπηρεσίες της στον τομέα της μετασωφρονιστικής μέριμνας και 

φροντίδας τόσο στους αποφυλακισμένους που προσήλθαν στα γραφεία της (στη 

διεύθυνση Δεριγνύ 28-30, Πλατεία Βικτωρίας, τηλ. 210-8815904 και 210-8815032) 

όσο και σε άτομα που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές στα καταστήματα 

κράτησης της χώρας, μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση και την επανένταξή τους 

ήδη ενόσω ακόμη βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης.   

 

Επιπλέον, ο Φορέας συμμετείχε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τον σχεδιασμό 

πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη των αποφυλακισμένων. 

Ταυτόχρονα δε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντική ήταν η συμμετοχή του σε fora και 

επιτροπές. 

 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έλαβαν υπηρεσίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ για το 

έτος 2017 ανέρχεται σε 408 άτομα. Από αυτούς οι 277 προσήλθαν στον φορέα για 

πρώτη φορά μέσα στο 2017 και οι υπόλοιποι 131 είναι παλαιότεροι ωφελούμενοι του 

φορέα οι οποίοι επανήλθαν μέσα στο 2017, έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

1449  συναντήσεις με συμβούλους του Φορέα.  

 

Συνολικά στην ΕΠΑΝΟΔΟ πραγματοποιήθηκαν 989 συμβουλευτικές συνεδρίες 

(ραντεβού) με αποφυλακισμένους. Ειδικότερα κατεγράφησαν από την γραμματεία 

του φορέα  222  συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής, 194 συναντήσεις με 

κοινωνικό λειτουργό για κοινωνική στήριξη, 315 συναντήσεις με ψυχολόγο για 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογική στήριξη, 131 συναντήσεις με 

συμβούλους ψυχικής υγείας για παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και τέλος 127 συναντήσεις με εργασιακό σύμβουλο (πβ. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, σελ. ). 

 

Το 2017 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ακολούθησε, κατά αντιστοιχία με  τα προηγούμενα έτη, την 

ίδια πολυεπίπεδη κατευθυντήρια γραμμή και στρατηγική, αποβλέποντας στην  
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εμπεριστατωμένη λειτουργία και επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και των 

δράσεων που είχε αναλάβει να εκπονήσει, προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
 

Σε κάθε αποφυλακισμένο που προσήλθε στα Γραφεία της Επανόδου, ο Φορέας 

παρείχε ανελλιπώς υπηρεσίες: 

 

 Ψυχολογικής στήριξης 

 Νομικής συμβουλευτικής 

 Συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, 

 Μέριμνας σε θέματα υγείας 

 Ενημέρωσης – πληροφόρησης  σε θέματα δικαιωμάτων, επιδομάτων, πρόσβασης 

σε αγαθά και υπηρεσίες 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ προσέφερε  κατά το έτος 2017, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, 

τις ακόλουθες υλικές παροχές: 

 

 Στέγαση - διαμονή σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο για ορισμένο χρονικό 

διάστημα (δέκα ημέρες το μέγιστο) 

 Εισιτήρια συγκοινωνιών 

 Τηλεκάρτες 

 Σίτιση- Κουπόνια Δωροεπιταγής για τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης σε 

συμβεβλημένο πολυκατάστημα,  

 Υλικά αγαθά για την κάλυψη των αναγκών των αποφυλακισμένων (π.χ  

ρούχα, προϊόντα καλλωπισμού κλπ) 

 

 Κατά αντιστοιχία με τα προηγούμενα έτη, συνεχίστηκε η συνεργασία του Φορέα με 

τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης, στις οποίες διανεμήθηκαν 

τόσο ελληνόγλωσσα όσο και ξενόγλωσσα φυλλάδια, ώστε οι κρατούμενοι να 

ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και κατ’ επέκταση για την 

στήριξη που μπορεί να τους παρέχει ο Φορέας. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Α) Συστατικές πράξεις 

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

ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συστάθηκε υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Δικαιοσύνης (και νυν 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) το ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 

8874/2007 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με πρόεδρο τον καθηγητή Εγκληματολογίας και 

Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νέστορα Κουράκη. 

Μετά την παραίτηση του κ. Κουράκη, με τη με αρ. 82571/10 απόφαση του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 355/10), συγκροτήθηκε 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με Πρόεδρο τον καθ. κ . Γ. Νικολόπουλο έως 

τον Δεκέμβριο του 2016. Από τον Δεκέμβριο του 2016 Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

είναι η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθύντρια του 

ομώνυμου Μεταπτυχιακού του ίδιου Πανεπιστημίου κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου. 

 

Β) Διοικητικό Συμβούλιο 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και τρία μέλη εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και ένας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (βλ. ΠΔ 

300/2003). Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή άλλη 

αποζημίωση. Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σήμερα είναι η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

του Μιχαήλ, καθηγήτρια εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 

Αντιπρόεδρος η κ. Καλλιόπη Δημητρούλη του Θωμά, νομικός, τέως στέλεχος της 

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και μέλη ο κ. Μιχάλης Μαυρής του Ηλία, 

επιμελητής κοινωνικής αρωγής Πειραιώς, η κ. Καλλιόπη Καστάνη του Γεωργίου, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Κοινωνικής Συνοχής, και ο κ. Πέτρος Δαμιανός του Σωτηρίου, εκπρόσωπος του 
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Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διευθυντής του Γυμνασίου-

Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα. 

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής. 

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. ΦΕΚ Τεύχος 
ΥΟΔΔ 741/30-12-2016. 

 

Γ) Προσωπικό 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στελεχώνεται από τη Διευθύντρια κ. Φ. Μηλιώνη,  Διδ. Νομικής, τον 

κ. Βαρβατάκο Ν., υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την κ. Δ. Θεοδωρακοπούλου του Κλάδου ΠΕ 

Ψυχολόγων του ΥΠ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έργο 

των παραπάνω, συνεπικουρούν εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες (Νομικοί, 

Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) που παρέχουν 

κατά διαστήματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετούμενων. 

 

Δ) Σκοπός 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σκοπός της η είναι η 

επαγγελματική κατάρτιση, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και Νομικής 

Συμβουλευτικής, η οικονομική συμπαράσταση –στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό- 

αλλά και γενικότερα η αποκατάσταση και συστηματική προώθηση της κοινωνικής 

επανένταξης  των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων που επισκέπτονται τον Φορέα. 

Ειδικότερα οι δράσεις του Φορέα συνίστανται στα ακόλουθα: 

 Υλοποίηση και συντονισμό προγραμμάτων που αποσκοπούν στην εκπαίδευση, 

την επαγγελματική κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση, αλλά και 

την οικονομική ενίσχυση και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, 

αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών.  

 Σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

την πρόληψη της παραβατικότητας των κρατουμένων τόσο πριν όσο και μετά 

την απόλυση τους,, καθώς και την προετοιμασία και επανένταξή τους στο 

κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. 

http://www.epanodos.org.gr/documents/10199/21002/%CE%A6%CE%95%CE%9A+-+%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82+%CE%A5%CE%9F%CE%94%CE%94+74130+12+2016.pdf/2db6bdd5-2f3e-453c-b330-0a284e2347cc
http://www.epanodos.org.gr/documents/10199/21002/%CE%A6%CE%95%CE%9A+-+%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82+%CE%A5%CE%9F%CE%94%CE%94+74130+12+2016.pdf/2db6bdd5-2f3e-453c-b330-0a284e2347cc
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 Ενημέρωση κρατουμένων και αποφυλακιζομένων σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς αναφορικά με ζητήματα που αφορούν την νομική και 

κοινωνική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη καθώς και την 

ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής υπέρ αυτών και των οικογενειών τους.  

 Τον σχεδιασμό και την υποστήριξη θεραπευτικών και συμβουλευτικών 

προγραμμάτων για τους κρατούμενους χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών, 

αλλά και για τους αποφυλακιζόμενους, συνεπικουρικά με συναρμόδιους Φορείς. 

 Παροχή προσωρινής φιλοξενίας στους αποφυλακιζομένους σε ξενώνες του ίδιου 

του Φορέα ή άλλων φορέων . 

 Μέριμνα για τους ανήλικους κρατούμενους. 

 Υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση επιχειρήσεων και απολυόμενων 

κρατουμένων για την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας. Προς 

επίρρωση αυτού του σκοπού η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνεργάζεται  τόσο με τον ΟΑΕΔ 

όσο και με άλλους αρμόδιους φορείς. 

 Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών δημιουργίας επιχειρήσεων από τους ίδιους τους 

αποφυλακισμένους, αλλά και στην δημιουργία επιχειρήσεων ή μονάδων που θα 

εποπτεύονται από αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και στις οποίες θα δίνεται 

προτεραιότητα στην απασχόληση των αποφυλακισμένων. 

 Μέριμνα για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τόσο οι κρατούμενοι στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της 

χώρας όσο και οι ανήλικοι παραβάτες. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, 

προωθείται και η ενθάρρυνση και αξιοποίηση κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και εθελοντικών οργανώσεων που αποσκοπούν 

στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων όπως 

κρατούμενων και αποφυλακισμένων 

 Κάλυψη αναγκών και ειδικών προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

κατά την επάνοδο τους στο κοινωνικό σύνολο τόσο οι αλλοδαποί κρατούμενοι 

όσο και οι αλλοδαποί αποφυλακισμένοι  

 

 

Ταυτόχρονα δε, δίνεται έμφαση στην: 

 

 Στην συνεργασία του Φορέα με άλλους Φορείς στο πλαίσιο τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε 
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τομείς εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση 

και ευρύτερα της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των 

αποφυλακισμένων, αλλά και των  ανήλικων παραβατών 

 Συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, όπως αυτές  ορίζονται 

στο  άρθρο 81 παρ. 3 του Ν. 2776/1999, αλλά και με το Κεντρικό Επιστημονικό 

Συμβούλιο Φυλακών και κάθε φορέα που ασχολείται με τη μετασωφρονιστική 

μέριμνα. 

 Εκπόνηση και  δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Φορέα με 

σκοπό την ενημέρωση για την πρόοδο των πολιτικών που λήφθησαν και τον 

προγραμμάτων που ο Φορέας εκπόνησε, την προώθηση προτάσεων για τη λήψη 

θεσμικών ή άλλων μέτρων και εν τέλει  την υποβολή τους στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων 

αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και προβλέπεται στο Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του οποίου η κύρωση από την 

Ελληνική Πολιτεία πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 2462/1997(ΦΕΚ Α’ 25/26.2.97): «Το 

σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της 

οποίας είναι η βελτίωση και η κοινωνική επανένταξή τους...»1  και συνιστά επομένως 

υποχρέωση κάθε Δημοκρατικής κοινωνίας. 

 

 

Ε) Διάθρωση 

Στην προσπάθεια να λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 

διαρθρώνεται σε  τέσσερις τομείς και , αποτελείται από:  

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

και εφαρμογή όλων των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων 

και διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επίσης ο τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την 

οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού συστήματος πληροφορικής και επικοινωνιών,  

                                                           
1 Άρθρο 10, παρ. 3 Για περισσότερα βλ. http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf  
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β) Τομέα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, η αρμοδιότητα του οποίου συνίσταται στην 

εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση 

στην απασχόληση, τη διά βίου μάθηση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει 

κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων,αποφυλακιζομένων και ανήλικων 

παραβατών, 

γ) Τομέα Ανάπτυξης, Έρευνας και Αξιολόγησης, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την 

επαναξιολόγηση των ήδη υλοποιημένων προγραμμάτων, την εκπόνηση επαναληπτικών 

ερευνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, την ενθάρρυνση ιδιωτικών φορέων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και εθελοντικών οργανώσεων που έχουν ανάλογο 

χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται στον χώρο της μετασωφρονιστικής μέριμνας. 

Συνεργάζεται, επίσης, με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, τις Εταιρείες 

Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας, και  

δ) Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ο οποίος υποδέχεται, 

ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο, 

οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράμματα προετοιμασίας για την απόλυση, παρέχει 

εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική, και τέλος, 

συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων. 

Οι τομείς αυτοί, παρά το γεγονός ότι είναι σαφώς διακριτοί ο ένας από τον άλλο, 

λειτουργούν μεταξύ τους  αλληλένδετα και συνεπικουρικά. 
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2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν τον κύριο χώρο δραστηριοποίησης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ και παρέχονται από τον Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης αυτής. Ο τομέας αυτός στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες 

(κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους, νομικούς συμβούλους και σύμβουλο απασχόλησης) 

και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης. Ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση 

των αποφυλακιζομένων διαδραματίζει η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο 

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

έναν υπάλληλο και μία  εθελόντρια. Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν 

επιστήμονες κύρους, που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, 

συντονίζουν και οργανώνουν τις ειδικότερες δράσεις της. Σύμφωνα με το α. 5 παρ. 5 του 

π.δ. 300/2003, στον Τομέα της Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

I. Η υποδοχή και ενημέρωση των Ωφελουμένων για τα προγράμματα του φορέα 

II. Η ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη  των ατόμων που προσέρχονται  στον 

φορέα, προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα συμβουλευτικής, 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην 

αγορά εργασίας.  

III. Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και την κινητοποίηση των αποφυλακισμένων ατόμων για την 

επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους στην αγορά εργασίας. 

IV. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στους οικείους των 

αποφυλακισμένων, όπως των συζύγων, των γονέων και των οικογενειών των 

αποφυλακισμένων. 

V. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού από τους συμβούλους απασχόλησης του Φορέα. 

VI. Η υποστήριξη των αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών στην 

προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και 

τους εργοδότες. 
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VII. Η τήρηση αρχείου με στοιχεία της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής 

κατάστασης των αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών.     

VIII. Η οργάνωση και παρακολούθηση των θεραπευτικών προγραμμάτων, των 

προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και των προγραμμάτων που 

αποβλέπουν στην προετοιμασία της απόλυσης των αποφυλακιζόμενων 

κρατουμένων και των ανήλικων παραβατών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

IX. Η συνεργασία όλων των Τομέων του φορέα για την ευαισθητοποίηση των 

ενδιαφερομένων, του ευρύτερου κοινού και των εργοδοτών για τα ιδιαίτερα 

ζητήματα των αποφυλακισμένων. 

X. Η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης, των 

Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, 

των Επιμελητών Ανηλίκων και των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, για 

συντονισμό ενεργειών σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης στην αγορά εργασίας των 

αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών. 

XI. Η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, με μη κυβερνητικές και εθελοντικές 

οργανώσεις και ειδικότερα με τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και 

με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, που υλοποιούν προγράμματα 

στήριξης, φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης, νομικής υποστήριξης, παροχής 

υπηρεσιών υγείας κ.λπ. σε αποφυλακιζόμενους και παραβατικούς νέους και 

νέους που έχουν εμπλοκή με το νόμο. 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου η 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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   3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των αποφυλακισμένων  

Εκτός από την παροχή υλικής υποστήριξης – στον βαθμό βέβαια που  αυτό είναι δυνατό, 

σύμφωνα και με τους διαθέσιμους πόρους -, όπως προαναφέρθηκε  ο Φορέας μεριμνά 

και για την νομική, εργασιακή και ψυχολογική υποστήριξη των ωφελούμενων που 

προσέρχονται στα γραφεία του.  

Η εικόνα των επωφελούμενων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, σύμφωνα με ενδεικτική καταγραφή 

και μελέτη των περιπτώσεών τους – όπως αυτή  διενεργήθηκε από τους επιστημονικούς 

συνεργάτες του Φορέα το τρέχον έτος – παραπέμπει κυρίως σε ανθρώπους με έντονο το 

συναίσθημα της απογοήτευσης, της εσωστρέφειας, ενίοτε και της επιφυλακτικότητας 

προς τους συνανθρώπους τους. 

Η παραπάνω εικόνα, ενδεικτική του ιδρυματισμού τους ως αποτέλεσμα του εγκλεισμού  

και της προσαρμογής τους  στο περιβάλλον της φυλακής,  σε συνδυασμό με την έλλειψη 

βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων δυσχεραίνει την, ήδη, ευάλωτη  θέση τους στην 

προσπάθεια τους να επανενταχθούν στην κοινωνία, η οποία  μέσα από τις μεταβολές 

της, απαιτεί από τα μέλη της να ανταποκρίνονται επαρκώς στους κανόνες και τις αξίες 

που αυτή υπαγορεύει. 

Εικόνα που είναι πιο έντονη  στους αλλοδαπούς, στην περίπτωση των οποίων, μάλιστα, 

θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω και  η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων. 

Σε αυτά τα δυσμενή χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν όλες οι δευτερογενείς 

επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στην κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική και 

ψυχολογική ζωή του ατόμου.  

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των αποφυλακισμένων, έχει ως πρωταρχικό μέλημα  την 

κοινωνική τους επανένταξη για αυτό κατά τη διάρκεια τω συμβουλευτικών 

συναντήσεων δίνεται έμφαση στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης και την κινητοποίηση 

του κάθε αποφυλακιζομένου. Στόχος, ως εκ τούτου, δεν είναι να αναπτυχθεί μια 

παθητική σχέση μεταξύ των ωφελουμένων και του φορέα, αλλά μέσα από την παροχή 

κινήτρων να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Μολονότι η δυνατότητα του φορέα 

για μεγαλύτερες υλικές παροχές  είναι περιορισμένες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε 

καμία περίπτωση το σημαντικό έργο που προσφέρει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Το έργο της δεν 

συνίσταται μόνο στην παροχή υλικής βοήθειας, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό 

σύμφωνα και με την  διαθεσιμότητα των πόρων της, αλλά και κυρίως στην υποστήριξη 
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και καθοδήγηση των ωφελουμένων  μέσα από την επαφή τους με τους εξειδικευμένους 

και επιστημονικά καταρτισμένους συμβούλους του φορέα που μπορούν να ενθαρρύνουν 

την προσπάθειά τους για επανένταξη και δημιουργία μιας νέας ζωής. 

 

4. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Στo πλαίσιo των υπηρεσιών της, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ  παρέχει στους  ωφελουμένους της 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη που συνίσταται στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του 

άτομου ώστε να υλοποιήσει επιτυχώς όλα τα επιμέρους βήματα του ατομικού του 

σχεδίου προς την κοινωνική επανένταξη. Είναι το είδος της υποστήριξης που πλαισιώνει 

όλες τις υπόλοιπες. Συνίσταται στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ατόμου, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει με επιτυχία όλα τα επιμέρους βήματα του προσωπικού 

του σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική αναφορικά με τις βασικές σχέσεις 

του ατόμου με τους οικείους του. 

Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μπορούν να πραγματοποιηθούν 

συναντήσεις με συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του εξυπηρετούμενου με στόχο την 

ουσιαστικότερη υποστήριξή του. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται πάντα εν 

γνώση του ωφελούμενου, έτσι ώστε να μην διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης μαζί 

του. 

 

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Από το Τμήμα της Νομικής Συμβουλευτικής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αντιμετωπίζονται 

συστηματικά τα νομικά θέματα που απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε 

συμβουλευτική βάση, υπό την έννοια ότι προσφέρονται στους εξυπηρετούμενους 

επεξηγήσεις σε νομικά ζητήματα που δεν κατανοούν επαρκώς, καθώς και 

κατευθυντήριες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές τους. 

Θεμέλιο λίθο της νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης κάθε αποφυλακισμένου που 

απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ συνιστά η αρχή τήρησης της δεοντολογίας του 

απορρήτου. Η αρχή αυτή διέπει, μάλιστα τόσο την κατ’ ιδίαν επαφή των ωφελουμένων 

με τον νομικό σύμβουλο όσο και την τηλεφωνική τους επικοινωνία αλλά και την τήρηση 

και ενημέρωση της προσωπικής τους καρτέλας. 
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Πρωταρχικό μέλημα, του νομικού συμβούλου, συνιστά η αξιολόγηση και η ιεράρχηση 

των ιδιαίτερων αναγκών του ωφελουμένου αλλά και η καλύτερη ικανοποίηση, στο 

μέτρο που αυτό είναι δυνατό, των νομικών του ζητημάτων. Προς επίρρωση αυτού, 

επιδιώκεται  η δημιουργία άμεσης, απλής και κατανοητής συνεργασίας  μεταξύ των δυο 

μερών. 

Κατ’ αντιστοιχία με την ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υποστήριξη και η νομική 

στήριξη επιδιώκει μεταξύ άλλων στην παροχή κινήτρων προς των ωφελούμενο με στόχο 

την  προσωπική του ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση στα  θέματα  κοινωνικής 

επανένταξης και ενσωμάτωσής του. Ως εκ τούτου, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δυο μερών είναι ευκταία και αναγκαία, ώστε να επιτρέψει ενδεχομένως και 

τη μελλοντική παρακολούθηση της εξέλιξής του ωφελούμενου  (follow-up), κατόπιν 

ασφαλώς δικής του συναίνεσης και συμμετοχής. 

Από το Τμήμα Νομικής Συμβουλευτικής 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. Σε περιπτώσεις άπορων αποφυλακισμένων που έχουν ανάγκη 

δικαστικών ενεργειών, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα σε 

συνεργασία με τον/την κοινωνικό-ή λειτουργό του φορέα, υποβάλλεται από την 

ΕΠΑΝΟΔΟ αίτημα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας προς τον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο και εν συνεχεία υπάρχει επαφή με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση 

προς ενημέρωση της πορείας και της εξέλιξής της. 

Έχει όμως κριθεί απαραίτητη και η συνοδεία εξυπηρετουμένων στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, όταν κάποια υπόθεσή τους δεν μπορεί να διευθετηθεί απλώς και μόνο 

συμβουλευτικά ή τηλεφωνικά (π.χ. συνοδεία εξυπηρετουμένου στην Εισαγγελία 

Ανηλίκων και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να αναλάβει χρηματικό 

ποσό που του κατασχέθηκε άδικα κατά την ποινική διαδικασία). 

Παράλληλα, λόγω του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών που προσέρχονται στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ, υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 

στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν για να επιλύσουν κατά το δυνατόν  τα 

μεταναστευτικά τους ζητήματα. Μεγάλος αριθμός αποφυλακισμένων που επισκέπτονται 

την ΕΠΑΝΟΔΟ είναι αλλοδαποί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις άδειες 
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διαμονής τους, είτε διότι δεν έχουν εκδώσει ποτέ άδεια είτε διότι είχαν στο παρελθόν 

νομιμοποιητικά έγγραφα αλλά  η ισχύς τους έληξε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού 

τους. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών του τόπου 

δηλωμένης κατοικίας τους, παρέχονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τα επόμενα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τους 

όρους της απόλυσής τους από τα καταστήματα κράτησης. Ως εκ τούτου, υπάρχουν 

συνεχείς επαφές με υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Πολιτικού Ασύλου και το Τμήμα 

Ομογενών της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, τα κατά τόπους Γραφεία 

Αλλοδαπών των Δήμων και τις Περιφέρειες των τόπων κατοικίας των 

αποφυλακισμένων, ώστε να υπάρχει ένα κατά το δυνατόν απτό και άμεσο 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 που ενδεχομένως έχουν επιλύσει τα 

θέματα σίτισης και στέγασής τους και διατηρούν, έστω και στοιχειωδώς, δεσμούς με τις 

οικογένειές τους, παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν διαφορετικού 

είδους προβλήματα στην επανένταξή τους. Τα κυριότερα από αυτά σχετίζονται με το 

ποινικό τους μητρώο, το οποίο αναχαιτίζει ενίοτε τις προσπάθειές τους για εξεύρεση 

εργασίας (π.χ. έκδοση άδειας ταξί, απασχόληση σε υγειονομικά επαγγέλματα, έκδοση 

ναυτικού φυλλαδίου, έκδοση λοιπών επαγγελματικών αδειών), με την αδυναμία 

αποπληρωμής των ποινών τους, αλλά και με τη γενικότερη γραφειοκρατία στις 

συναλλαγές τους με την Εφορία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (π.χ. στην 

επαναλειτουργία παλαιότερης επιχείρησής τους). 

Επίσης, νομική συνδρομή παρέχεται και στους αποφυλακισμένους (ημεδαπούς και 

αλλοδαπούς) που απολύθηκαν υπό τον όρο να εμφανίζονται κάθε μήνα στο Αστυνομικό 

Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, όμως στο μεταξύ άλλαξαν τόπο κατοικίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές υποβλήθηκαν αιτήσεις στις κατά τόπους Εισαγγελίες για μετατροπή 

των όρων απόλυσης με έκδοση νέου βουλεύματος.  

 

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, μεριμνά μεταξύ άλλων για την συνεργασία 

της με επιμέρους Υπηρεσίες και την  δικτύωσης της. Ως εκ τούτου, ο Φορέας έχει 
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πραγματοποιήσει ήδη συνεργασίες με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, 

τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», τον ΟΑΕΔ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Πειραιά, την 

«Άρσις», τον «Ονήσιμο»,  το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τα Γενικά και 

Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις κατά τόπους Εταιρείες 

Προστασίας Αποφυλακιζομένων, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς και τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, επιδιώκοντας με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο την εξυπηρέτηση των αποφυλακισμένων. 

Σημαντική είναι επίσης η μέριμνα για την παραπομπή του ωφελουμένου σε  

εξειδικευμένη υπηρεσία με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις εξατομικευμένες 

ανάγκες του. 

 

7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Η παραβατικότητα των ανηλίκων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να  συνιστά 

σύμπτωμα δυσλειτουργικών σχέσεων στο εσωτερικό της οικογένειας ή την αδυναμία 

του γονέα να αναχαιτίσει  αυτή την παραβατική συμπεριφορά του ανήλικου τέκνου του. 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσιο παροχής κοινωφελούς εργασίας των ανηλίκων παραβατών 

καθώς και των  παραπομπών για ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανήλικων από τις 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς, η Επάνοδος παρέχει 

συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των ανηλίκων με την  εξειδικευμένη 

συνεργάτιδα, ψυχολόγο. 

Έτσι, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον γονέα να εντοπίσει το πρόβλημα 

και να μπορέσει να οργανώσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του, χωρίς να 

διαταραχθούν περαιτέρω οι σχέσεις γονέα-παιδιού και να καλλιεργηθεί εκ νέου ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ των δυο. 

Ειδικότερα, ο Φορέας παρέχει  στους γονείς ή τους  κηδεμόνες των ανηλίκων την  

δυνατότητα  συνάντησης με τον ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος μπορεί ανάλογα με την 

προβληματική της οικογένειας να τους υποστηρίξει συμβουλευτικά ή να τους 

παραπέμψει σε δημόσιους φορείς, ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις ανάλογα με το αίτημα. 
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8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η συμβουλευτική της απασχόλησης στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση της 

αυτοσυνείδησης αλλά και 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 κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

Ως εκ τούτου, μέλημα των  συμβούλων, αποτελεί: 

 Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, 

 Ο σχεδιασμός από κοινού με τον ωφελούμενο, ενός πλάνου διαχείρισης 

σταδιοδρομίας και στήριξη βήμα-βήμα για την επίτευξη προσωπικών του στόχων 

προς εργασιακή επανένταξη/ένταξη, 

 Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου και της αγοράς εργασίας, 

 Η δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, 

 Η εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασής του σε 

κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, 

 Η δικτύωση με την αγορά εργασίας. 

Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 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 αναζήτησης εργασίας, γ) στην προώθησή τους στην απασχόληση 

μέσω του αρμόδιου φορέα του Ο.Α.Ε.Δ. και δ) στην κινητοποίηση τους να 

καλλιεργήσουν δεξιότητες αλλά και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να 

εξελιχθούν, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας(εκμάθηση 

ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευση στον χειρισμό Η/Υ, ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κ.α.). 

Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των αποφυλακισμένων  

πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ: 
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 Εκπαιδευτικά εργαστήρια με την εποπτεία ειδικού επιστήμονα (εργαστήρια τεχνικών 

αναζήτησης εργασίας, νομικών και ειδικών εργατικών δικαιωμάτων κ.λ.π. για τους 

αποφυλακισμένους). 

 Παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). 

 

9.ΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η φιλοσοφία και ο ρόλος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ δεν αποσκοπούν, πρωτίστως, στην 

παροχή οικονομικής στήριξης των ωφελουμένων, αλλά στην επανένταξη των 

αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τους ίδιους. Η οικονομική 

ενίσχυση λειτουργεί συμπληρωματικά και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 

σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των πόρων της. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί 

ότι οι υλικές παροχές του φορέα είναι αρκετά περιορισμένες.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ παροτρύνει 

τον ωφελούμενο να κινητοποιηθεί για την επανένταξή του και του παρέχει, όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, την δυνατότητα προσωρινής διαμονής του (για 10 ημέρες) σε 

ξενοδοχείο συμβεβλημένο με την ΕΠΑΝΟΔΟ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε και 

ανάλογα με την εξατομικευμένη ανάγκη του ωφελουμένου, κατ’ εξαίρεση, παρέχονται 

και περισσότερες διανυκτερεύσεις. 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. 

Οι παραπάνω περιορισμοί τίθενται εξαιτίας των περιορισμένων πόρων του 

Φορέα και όχι λόγω έλλειψης θέλησης και ενδιαφέροντος εκ μέρους του. 

Επίσης, λόγω της ανάγκης για παροχή σίτισης και κατά το τρέχον έτος, η 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει προσθέσει στις παροχές της και κουπόνια (δωροεπιταγές) σε 

συμβεβλημένο πολυκατάστημα για την αγορά φαγητού, ειδών προσωπικής υγιεινής και 

άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.  
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10. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, μεταξύ άλλων, συγκεντρώνει ρούχα για κρατουμένους και 

αποφυλακισμένους που τα χρειάζονται. 

 

 

11. ΧΟΡΗΓΟΙ 

Οι χορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, επώνυμοι ή ανώνυμοι, συμβάλλουν τα μέγιστα 

στην κάλυψη των αναγκών των αποφυλακισμένων. Χορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχουν 

μέχρι σήμερα υπάρξει, μεταξύ άλλων, η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, 

το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.».και πολλοί απλοί πολίτες.  

 

12.  ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

  Στις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγεται και η 

διοργάνωση εκδηλώσεων. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2017 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ  

διοργάνωσε το 1ο Ετήσιο Συνέδριο της με θέμα: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: η πορεία προς την 

κοινωνική επανένταξη»  που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», 

στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)2, παρουσία 

σημαντικών προσκεκλημένων και την μεγάλη συμμετοχή του κοινού.  

 

 

     13. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ  

                                                           
2
 Για Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με  το πρόγραμμα του συνεδρίου  βλ. 

http://www.epanodos.org.gr/web/guest/synedria-emerides 
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Ύστερα από  πρωτοβουλία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αναδιοργανώνονται οι Ε.Π.Α. και 

συγκροτούνται τα Δ.Σ. τους, ενώ ήδη υπάρχουν ενεργά Δ.Σ. σε κάποιες 

Περιφέρειες της χώρας και διευρύνθηκαν οι δυνατότητες ένταξης των Ε.Π.Α. 

στο πλαίσιο της νέας διοικητικής διάρθρωσης του «Καλλικράτη». 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας(Ν. 2776/99) στο άρθρο 81 παρ. 3 επ. προβλέπει τη 

συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης στην έδρα κάθε 

Περιφέρειας, ο οποίος καταρτίζει και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι 

επιτροπές αυτές δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί, καταβάλλεται όμως προσπάθεια 

να συσταθούν σύντομα. 

 

 ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υλοποίησε  και εξακολουθεί να  υλοποιεί ομάδες συνεργασίας 

με φορείς απεξάρτησης, όπως το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ, με σκοπό στοχευμένες 

δράσεις και παρεμβάσεις για την ομάδα των αποφυλακισμένων χρηστών. 

 

 

14. ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

 Ο Φορέας από την αρχή της λειτουργίας του συνεργάζεται με τους Εμπορικούς 

Συλλόγους της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και με τα αντίστοιχα  Επιμελητήρια. 

 

 

16. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

Κρίσιμης σημασίας για την ΕΠΑΝΟΔΟ, είναι ο Τομέας Συμβουλευτικής και 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που υποδέχεται,  ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες 

για τις δράσεις και την παρεχόμενες υπηρεσίες του Φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Ταυτόχρονα οργανώνει και εκτελεί συμβουλευτικά προγράμματα, προγράμματα 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράμματα προετοιμασίας για την απόλυση, παρέχει 
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εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική και 

συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη των αποφυλακισμένων.  

  Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ασχολήθηκε και ασχολείται  σε 

μεγάλο βαθμό, πρωτίστως, με την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε αποφυλακισμένους. Από τη μελέτη των στοιχείων, προκύπτουν 

σημαντικά δεδομένα για το προφίλ των αποφυλακισμένων, τις ανάγκες και τα αιτήματά 

τους, δεδομένα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και 

προτάσεις.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται στις βάσεις της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ, μέσα από την επαφή του Φορέα με τους ωφελούμενους, παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες, που μέσα από την γόνιμη αξιοποίηση της μπορούν να 

συμβάλουν στην χάραξη  πολιτικών μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα. 

Δεν θα πρέπει, εντούτοις, να παραγνωρίζεται η επιφύλαξη που πρέπει να 

τηρείται όσον αφορά την εγκυρότητα αυτών των στοιχείων, καθώς εύλογα 

κατανοούμε την επιφυλακτικότητα των αποφυλακισμένων που προσέρχονται στον 

Φορέα να δηλώσουν τα ακριβή τους στοιχεία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, όπως 

παρουσιάζονται  αναλυτικότερα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 διαπιστώνεται ότι οι 

ωφελούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι στην πλειονότητα τους άνδρες, αλλοδαποί και 

έχουν κρατηθεί κυρίως για παραβάσεις του Νόμου σχετικά με τα ναρκωτικά. Μολονότι, οι 

ωφελούμενοι που προσήλθαν το τρέχον έτος στον Φορέα εκπροσωπούν όλες τις ηλικίες 

στην πλειονότητα τους τοποθετούνται ηλικιακά κυρίως στις ομάδες 36-45 ετών και 46-

60 ετών, δηλώνουν στην πλειονότητά τους άγαμοι, χωρίς τέκνα. Τα αιτήματα τους, 

αφορούν την κάλυψη, βασικών καθημερινών αναγκών τους, εντούτοις λεπτομερέστερη 

αναφορά θα γίνει στο  αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Βάσει των ίδιων δεδομένων, διαπιστώνεται επίσης ότι : 

 Παρατηρείται σταθερός αριθμός  των χρηστών που προσφεύγουν στις υπηρεσίες 

της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

 Οι αποφυλακισμένοι έμαθαν για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τις υπηρεσίες της από τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης και από συγκρατούμενους τους, 

φιλικά πρόσωπα. 
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 Απευθύνθηκαν στην  ΕΠΑΝΟΔΟ οι ίδιοι, ζητώντας πληροφορίες και υπηρεσίες 

για τους ίδιους. 

 Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αναγκαίες και 

έχουν μεγάλη ζήτηση, αλλά και απήχηση στους αποφυλακισμένους. 

 Πολύ σημαντική αναδεικνύεται η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων, όπως 

είναι η προσωρινή στέγαση και η παροχή τηλεκαρτών καθώς και εισιτηρίων στους 

αποφυλακισμένους, η οποία όμως γίνεται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης. 

 Οι αλλοδαποί ωφελούμενοι έχουν προβλήματα κυρίως με τα νομιμοποιητικά 

τους έγγραφα για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια και η νομική 

συμβουλευτική είναι καθοριστικής σημασίας γι’ αυτούς. 

 Οι επωφελούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ επανέρχονται σε αυτή ζητώντας και άλλη 

βοήθεια. 

 Το ποινικό μητρώο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επανένταξη. 

 Η δικτύωση με άλλους φορείς (κρατικούς ή ΜΚΟ) έχει σημαντικά 

αποτελέσματα. 

Μέριμνα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, εκτός από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που αποβλέπουν στην κινητοποίηση των ίδιων των αποφυλακισμένων για την ομαλή 

επανένταξη τους στην κοινωνία, αποτελεί και η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της 

κοινής γνώμης αναφορικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

αποφυλακισμένοι κατά την προσπάθεια επανένταξης τους στον κοινωνικό ιστό. Στόχος, 

στην ουσία, είναι να λειάνει, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, τυχόν 

προκαταλήψεις και  κοινωνικά στερεότυπα που μόνο ως τροχοπέδη θα μπορούσαν 

να λειτουργήσουν για την επάνοδο των αποφυλακισμένων και την προσπάθεια 

επανένωσης και αποκατάστασης των σχέσεων τους με την ευρύτερη κοινωνία. 

Η άρση, αυτών των προκαταλήψεων, εξυπηρετεί επομένως διττό στόχο: 

ανθρωπιστικό αλλά και εγκληματοπροληπτικό. Η μεταστροφή  αυτής της νοοτροπίας 

και η επακόλουθη στήριξη και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων είναι 

ευκταία  μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, πρωτίστως διότι η ίδια η κοινωνική 

επανένταξη των αποφυλακιζομένων αποτελεί, κατά την κρατούσα άποψη, συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμά τους και αντίστοιχη υποχρέωση της πολιτείας, κυρίως με βάση 
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τις διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, το 

κοινωνικό κράτος και την υποχρέωση για προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

(ά.2§1, 4§1 και 25§1 εδ. α΄ Σ.). 
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ 

 

Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ του Φορέα και των 

Ωφελουμένων του, συνιστά θεμέλιο λίθο για αγαστή συνεργασία τους. Προς επίρρωση 

αυτού του σκοπού, προωθούνται: 

α) Ελεύθερη συναπόφαση συνεργασίας: Η σχέση Συμβούλου και συμβουλευόμενου 

συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης και την απαιτούμενη δέσμευση εκ μέρους και 

των δυο. Απαραίτητη υπό αυτό το πλαίσιο είναι η «σύναψη»  συμβολαίου μεταξύ 

τους και εν συνεχεία η οργάνωση και υλοποίηση  ενός σχεδίου δράσης, το οποίο έχει 

μια δυναμική αφού συνδιαμορφώνεται από τα δύο μέρη και μπορεί να αλλάξει κατά την 

πορεία της συμβουλευτικής σχέσης-συνεργασίας. 

β) Αποσαφήνιση αιτημάτων εξυπηρετουμένου: Σημαντικό μέλημα του Συμβούλου 

συνιστά η διαπίστωση περί των πραγματικών αναγκών των Ωφελουμένων, η ιεράρχηση 

και τελικώς η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξυπηρέτηση τους. 

γ) Πολυεπίπεδη προσέγγιση στα αιτήματα και τις ανάγκες του αποφυλακισμένου: Η 

προσέγγιση αυτή κρίνεται σημαντική, αφού όπως έχει διαπιστωθεί στην πράξη τα  

αιτήματα που υποβάλει ο αποφυλακισμένος αλληλοσυνδέονται και επομένως η επίλυση 

του ενός προϋποθέτει την επίλυση ενός άλλου. Εύλογα, επομένως, διαπιστώνουμε ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά της δομής που υποδέχεται τον 

αποφυλακισμένο -εν προκειμένω της ΕΠΑΝΟΔΟΥ- είναι η στελέχωση της με 

εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που θα μπορούσαν να 

υποστηρίξουν τον άνθρωπο σε κάθε του αίτημα. 

 

 δ) Σεβασμός της προσωπικότητας του ατόμου: Ο σεβασμός της προσωπικότητας του 

ατόμου που προσέρχεται στον Φορέα, τόσο από τον Σύμβουλο όσο και από το σύνολο 

του δυναμικού της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καλλιέργεια 

κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και στηρίζεται στην κατανόηση και την 

αποδοχή. Έμπρακτη απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η λεγόμενη ενσυναίσθηση 
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(«νοιάξιμο»), η οποία αποτελεί και το κυριότερο «εργαλείο» του συμβούλου κατά την 

προσπάθεια ανάπτυξης μιας επιτυχούς σχέσης συμβουλευτικής πολλώ δε μάλλον στην 

περίπτωση ευάλωτων ομάδων όπως τον αποφυλακισμένων που έχουν βιώσει την 

εμπειρία της φυλάκισης και φέρουν το στίγμα του εγκλεισμού. Ώστε ο έμπρακτος 

σεβασμός προς το πρόσωπο του Ωφελουμένου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για 

οποιαδήποτε προσπάθεια επανακοινωνικοποίησής του. 

 

 Απαραίτητη, εντούτοις, είναι και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου, αφού 

όπως αντιλαμβανόμαστε οι Ωφελουμένοι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ τείνουν σε κάποιο 

βαθμό να αντιμετωπίζουν τον Φορέα με επιφυλακτικότητα τουλάχιστον κατά την 

πρώτη περίοδο των επαφών τους. 

 

Επικοινωνία 

Σημαντική για την επικοινωνία και την καλλιέργεια  επαφών μεταξύ συμβούλου και 

ωφελούμενου είναι η εξεύρεση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας. Ειδικότερα στο 

πλαίσιο της λεκτικής επικοινωνίας αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που μπορούν να 

δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερου γλωσσικού κώδικα που διακρίνει μια 

πολιτισμική ομάδα και ενδεχομένως να υπαγορεύει διαφορετική χρήση και άρα  

ερμηνεία μιας ή περισσότερων λέξεων συγκριτικά με άλλες πολιτισμικές ομάδες. Ως εκ 

τούτου και καθώς στόχος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι η δημιουργία ενεργητικής σχέσης και 

όχι παθητικής μεταξύ Συμβούλου και συμβουλευομένου, είναι σημαντικό ο Σύμβουλος 

να επεξηγεί με τον πιο κατανοητό τρόπο τις προτάσεις του στον Ωφελούμενο και από 

κοινού να χαράσσουν το σχέδιο δράσης τους για την επανακοινωνικοποίησή του. 

Στην συμβουλευτική, αυτή, σχέση σημαντική κρίνεται και η συμβολή της μη λεκτικής 

επικοινωνίας, μέσω της οποίας τα άτομα αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας μη λεκτικά 

μηνύματα. Εξέχοντα ρόλο, εδώ, έχουν τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που 

απορρέουν ως αποτέλεσμα της επαφής και της συνεργασίας των δυο μερών και τα οποία 

συχνά, όταν δεν μπορούν να δηλωθούν με λέξεις, αποκτούν μορφή μέσα από κινήσεις 

και στάσεις του ατόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν η τυπικότητα του 

εξυπηρετουμένου σε σχέση με τον χρόνο (αν αργεί ή όχι στο ραντεβού της 

συμβουλευτικής), οι αποστάσεις που τηρεί  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας από τον 

συνομιλητή του, ο τόνος της φωνής του, η ταχύτητα του λόγου του, το γέλιο ή το 

χασμουρητό αλλά και κάθε άλλη κίνηση του. 
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Τα παραπάνω, αποδεικνύουν την σπουδαιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας που  

τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από τον προφορικό λόγο. Δίνει έμφαση στα φανερά 

αποκαλύπτει νοήματα που βρίσκονται σε λανθάνουσα και κρυφή μορφή και επηρεάζει 

καθοριστικά την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο μερών. Όσα το άτομο διστάζει, 

φοβάται, ντρέπεται να αποκαλύψει αποκτούν μορφή μέσα από την αλληλεπίδραση 

λεκτικής και μη επικοινωνίας, ώστε ο συνομιλητής του αντιλαμβανόμενος τις φοβίες και 

τις ανησυχίες του, να τον βοηθήσει  να τις υπερβεί και από κοινού να δημιουργήσουν, 

την αναγκαία για την  συνεργασία τους, σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. 

Απαραίτητη, βέβαια, είναι και η διατήρηση της ψυχραιμίας του επαγγελματία που 

μπορεί  να επιτευχθεί, όταν  ο σύμβουλος  αισθάνεται άνεση στο να χρησιμοποιεί το 

σώμα του ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας. Ας μην λησμονούμε ότι η επαφή 

των δυο μερών δεν συνιστά πάντα εύκολη διαδικασία και προϋποθέτει χρόνο και 

υπομονή. 

 

 

Η συμβουλευτική σχέση  

Η σχέση συμβούλου – αποφυλακισμένου στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν είναι θεραπευτική, 

παρόλο που η  όλη εμπειρία μπορεί για κάποιους από τους εξυπηρετούμενους να 

περιέχει και τέτοια στοιχεία στη λειτουργία της. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 

ο αποφυλακισμένος χρειάζεται μια τέτοιου είδους υποστήριξη ή αν ο ίδιος σαφώς 

διατυπώσει τέτοιο αίτημα, γίνεται ανάλογη παραπομπή σε θεραπευτική δομή κρατική ή 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Η παρέμβαση του συμβούλου συγκροτείται σε έξι στάδια: 
1. Την ανάπτυξη της σχέσης, 
2. Τη συλλογή πληροφοριών, 

3. Την εκτίμηση της κατάστασης, 
4. Την κυρίως παρέμβαση, 

5. Την αξιολόγηση, και 
6.Την διακοπή ή ολοκλήρωση της συνεργασίας 

 

Τα στάδια αυτά δεν είναι απολύτως διακριτά πάντα αλλά συμπίπτουν ή 

εναλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες μέσα από μια  κυκλική και δυναμική 

διαδικασία. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι ένας «χώρος» 
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συναισθηματικής αποφόρτισης για τον εξυπηρετούμενο. Η διαμόρφωση μιας καλής 

σχέσης είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της συμβουλευτικής παρέμβασης. Ο 

σύμβουλος, δείχνοντας ενσυναίσθηση και κατανόηση, ενθαρρύνει τον 

συμβουλευόμενο να εκφράσει τα συναισθήματα άγχους, αγανάκτησης, πικρίας,  

πόνου, θυμού, φόβου και ανασφάλειας, περιγράφοντας έτσι τις πεποιθήσεις και τις 

απόψεις του για την κατάσταση που βιώνει. 

 
 
Εργαλεία συμβουλευτικής  

 

α) Συνέντευξη – λήψη κοινωνικού ιστορικού 

Βασικό εργαλείο του συμβούλου στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι η συνέντευξη. Σε αυτήν 

παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ο φορέας, γίνεται δηλαδή σαφές στον εξυπηρετούμενο ποιες 

είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια ο  εξυπηρετούμενος εξηγεί 

με τη σειρά του τις ανάγκες του, τι ζητά και τι προσδοκά από τον φορέα. Ο σύμβουλος 

ζητά από τον εξυπηρετούμενο κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να 

συμπληρώσει το λεγόμενο κοινωνικό ιστορικό. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτό αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και λίγες πληροφορίες για τη ζωή του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ακολούθως, 

ο εξυπηρετούμενος με την προτροπή του συμβούλου περιγράφει γενικότερα την 

κατάσταση της ζωής του κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και την ψυχολογική του 

κατάσταση και διάθεση. Τέλος, ο σύμβουλος, μετά την αποχώρηση του 

εξυπηρετουμένου, συμπληρώνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις γι’ αυτόν, την εικόνα του 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας και εμφάνισης, τα  

συναισθήματα του, αν αισθάνθηκε ότι ήταν ειλικρινής ο εξυπηρετούμενος απέναντί του, 

το ενδεχόμενο εξάρτησης του εξυπηρετουμένου κ.λπ. 

 

β) Ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής ενεργειών 

Στην ΕΠΑΝΟΔΟ, για να καταγραφεί η πορεία της συμβουλευτικής σχέσης,   

συμπληρώνεται από τον σύμβουλο η ηλεκτρονική βάση καταγραφής ενεργειών, η οποία 

αποτελεί την τελευταία ηλεκτρονική καρτέλα που συμπληρώνει ο σύμβουλος στο 

κοινωνικό ιστορικό κάθε ωφελούμενου. 
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γ) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

Στην ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται όλα τα 

επικαιροποιημένα κοινωνικά ιστορικά. Η μηχανοργάνωση αυτή παρέχει την  

δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης ανάκλησης του εκάστοτε κοινωνικού ιστορικού 

και επιτρέπει τη συστηματικότερη και αναλυτικότερη στατιστική επεξεργασία των 

στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Έτσι, το έργο του φορέα γίνεται και πολύτιμο εργαλείο 

για τη δουλειά ερευνητών διαφόρων κλάδων που εμπλέκονται στη μελέτη του 

πληθυσμού αυτού.  

 

δ) Πρώτη επαφή 

Η πρώτη επαφή του συμβουλευόμενου  με την ΕΠΑΝΟΔΟ μπορεί να γίνει είτε με 

επίσκεψη του ιδίου στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είτε τηλεφωνικώς από τον ίδιο είτε με 

τους δύο παραπάνω τρόπους από οικείο πρόσωπο(συνήθως συγγενή του 

αποφυλακιζομένου). Αποστολή του συμβούλου στην πρώτη συνάντηση είναι: 

 να διευκρινίσει τη φύση του αρχικά διατυπωθέντος ερωτήματος, 

 να διερευνήσει τυχόν άλλες ανάγκες και αιτήματα, 

 να διατυπώσει ένα συμβόλαιο συνεργασίας στο οποίο θα περιέχονται οι όροι  

συνεργασίας, οι εκατέρωθεν προσδοκίες, οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις (συνέπεια, 

ειλικρίνεια, απόρρητο), με τελικό στόχο τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης,  

 να συντάξει το κοινωνικό ιστορικό. 

 

Έναρξη συνεργασίας 

Συμβόλαιο: όροι συνεργασίας, προσδοκίες εκατέρωθεν, δεσμεύσεις εκατέρωθεν 

(συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο), με τελικό στόχο τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. 

Προσωπικό σχέδιο: πρόκειται για την οργάνωση μιας πορείας ενεργειών και ενός 

σχετικού χρονοδιαγράμματος.  

Παραπομπές: ανάλογα με τις ανάγκες – αιτήματα (αρχικά διατυπωμένες ή μη από τον 

ίδιο): ΟΑΕΔ, φορείς απεξάρτησης, ψυχιατρικούς φορείς, Κοινωνικές Υπηρεσίες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοσοκομείων, Πρόνοια, ΜΚΟ. 

   

Η σωφρονιστική συμβουλευτική 

Η επανένταξη, αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία στην οποία η 

συμβουλευτική της επανένταξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.  
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Στη συμβουλευτική της επανένταξης και αποκατάστασης, «εντάσσεται κάθε μορφής 

βοήθεια που παρέχεται σε άτομα στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν στην κοινωνία 

μετά από κάποια εμπειρία που τα έφερε σε μειονεκτική θέση ή τα περιθωριοποίησε».  

Στην ολοκληρωμένη προσπάθεια επανένταξης των πρώην κρατουμένων εντάσσεται και η 

σωφρονιστική συμβουλευτική. Η σωφρονιστική συμβουλευτική, υλοποιείται μέσω  της 

νομικής συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής επανένταξης και της συμβουλευτικής 

προσαρμογής και αποβλέπει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και σεβόμενη την προσωπικότητα του 

κάθε κρατουμένου, στις κατάλληλες εκείνες παρεμβάσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

πιθανότητες υποτροπής των κρατουμένων, να έχει η διαδικασία του εγκλεισμού τις 

λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους κρατουμένους και να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή επάνοδος του κρατουμένου μετά την αποφυλάκισή του στο κοινωνικό σύνολο. Η 

προσέγγιση που ακολουθείται μπορεί να είναι εξατομικευμένη, ομαδική, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει τον χαρακτήρα  της «αλληλοσυμβουλευτικής». 

Οι λειτουργίες της συμβουλευτικής που απαιτούνται είναι η ψυχολογική στήριξη, η 

διευκόλυνση της ένταξης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, η επανεκπαίδευση, η 

επανένταξη.  

Ο Τομέας Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

στελεχώνεται  από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εργασιακούς συμβούλους, 

νομικούς και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης, ενώ ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση 

των αποφυλακιζομένων αποτελεί η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ, την ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει η υποδοχή στελεχωμένη με έναν 

υπάλληλο και μία εθελόντρια. Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν 

επιστήμονες κύρους, που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, 

συντονίζουν και οργανώνουν τις ειδικότερές της δράσεις. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, λόγω και της 

ιδιαιτερότητας της ομάδας στην οποία απευθύνεται μπορούν να περιοριστούν μέσα από 

την συντονισμένη δράση και αγαστή συνεργασία του προσωπικού της. Όλοι οι 

επιστημονικοί της συνεργάτες, δραστηριοποιούμενος ο καθένας στον τομέα του και 

σύμφωνα με την ειδικότητά του, ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να δημιουργηθεί μια 

βάση δεδομένων από τα στοιχεία των αποφυλακισμένων  που έχουν επισκεφθεί τον 

φορέα.  

 
 
 



 
 

29 
 

Πρώτη Επαφή-Γνωριμία με τον Φορέα 

Η επιστημονική ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους, εγκληματολόγους και νομικούς. Ο καθένας με την ειδικότητά του και την 

αρμοδιότητά του, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της επιστήμης του στηρίζεται στην 

εξατομικευμένη πολυπαραγοντική προσέγγιση των αποφυλακισμένων και συνεισφέρει 

ενεργά στο δύσκολο έργο του φορέα. 

Πρώτη επαφή με τον αποφυλακισμένο και η οποία υλοποιείται είτε μέσω 

προγραμματισμένου ραντεβού είτε χωρίς, έχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι 

ψυχολόγοι του φορέα. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ λειτουργεί  καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 16:00 και δέχεται τους 

ενδιαφερομένους από τις 09:00 έως τις 14:00. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο τηρείται αναλυτικό ιστορικό με 

πληροφορίες για τον ίδιο, τις ανάγκες του και τα αιτήματά του. Συμπληρώνεται μια 

καρτέλα είτε εκείνη τη στιγμή -κατά τη διάρκεια της συνάντησης- είτε αμέσως μετά την 

αποχώρηση του ενδιαφερομένου, από τις σημειώσεις που έχουν κρατηθεί από τον 

υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή/και ψυχολόγο (κάποια περιστατικά χρήζουν της 

παρουσίας και των δύο). Ο διαφορετικός χρόνος συμπλήρωσης αυτής της καρτέλας 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος αυτή τη διαδικασία 

(πολλοί εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί όταν υπάρχει μια τελείως τυποποιημένη 

επαφή). 

Μετά τη συλλογή αυτών των στοιχείων και μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, αυτά 

καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για την ευκολότερη και 

λειτουργικότερη χρήση τους. Τα στοιχεία αυτά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, 

ενημερώνονται και διορθώνονται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Αυτή η διαδικασία, 

δηλαδή, μπορεί να καταστεί απαραίτητη, όταν επισημανθεί ένα νέο στοιχείο ή 

διαπιστωθεί πως κάποιο άλλο είναι μερικά ή ολικά αναληθές στοιχείο και ως εκ τούτου  

μετά από διασταύρωση, διορθώνεται. Αυτό συμβαίνει, τις περισσότερες φορές, μετά τις 

ενέργειες του ή των υπευθύνων του κάθε φακέλου, συνηθέστερα δε κατόπιν 

επικοινωνίας με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Είναι, όμως, κατανοητό ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως, 

λόγω της προστασίας της οποίας χαίρουν ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  
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Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

Η ύπαρξη βάσης δεδομένων είναι απαραίτητη για την μελλοντική αξιοποίηση των 

στοιχείων των ωφελουμένων που προσέρχονται κάθε έτος στον Φορέα. 

Για τον λόγο αυτό, ήδη από το 2015 η Επάνοδος υλοποίησε στο έργο με τίτλο 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ με κωδικό ΟΠΣ 2999843. Σκοπός 

του έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός και την  αναβάθμιση των υπηρεσιών της Επανόδου 

που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση, οικονομική 

συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής 

επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζόμενων. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι του έργου: 

 Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στους 

κρατούμενους και αποφυλακιζόμενους της χώρας (π.χ. παροχή μαθημάτων e-

learning). 

 Η ενημέρωση δημοσίων αρχών, με μεθοδολογικά ορθά και επιστημονικά 

αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία για τους αποφυλακιζόμενους και την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. 

 Η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα με όλα τα καταστήματα κράτησης της 

χώρας, ακόμα και με τα πλέον απομακρυσμένα. 

 Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου επικοινωνίας με τους πολίτες. 

 Η αναβάθμιση του επιπέδου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των αιτήσεων των 

πολιτών με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, υπηρεσιών 

αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών με τους πολίτες και τους δημόσιους 

φορείς και την ολοκλήρωσή τους σε μία λειτουργικά ενιαία διαδικτυακή πύλη. 

 Η ενίσχυση της υποδομής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, του μοναδικού φορέα με 

αρμοδιότητα την επανένταξη των αποφυλακισμένων σε όλη την Ελληνική 

επικράτεια, με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να 

συνδεθεί με άλλα έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν σε ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες προς τον πολίτη. 

 Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της κινητικότητας της 

απασχόλησης των αποφυλακιζόμενων πολιτών στην αγορά εργασίας. 

                                                           
3 Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από 

το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.  
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Η Επάνοδος συμμετείχε συμβουλευτικά στον σχεδιασμό ενός συνόλου εφαρμογών – 

υποσυστημάτων (Ι. Υποσύστημα της Δικτυακής Πύλης και ΙΙ. Υποσύστημα 

Υποστήριξης των Επιχειρησιακών (εσωτερικών) λειτουργιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ) και 

την ολοκλήρωσή τους σε μία ενιαία διαδικτυακή πύλη και της ηλεκτρονικής βάσης 

δεδομένων, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του φορέα. 

Το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια πρακτικότερη και ευκολότερη χρήση του αρχείου της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ από τους συνεργάτες της και συνάμα να επιτευχθεί η αξιοποίηση των 

δεδομένων τόσο για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των τομέων του φορέα, όσο 

και για τη διερεύνηση και αποτύπωση τυχόν δυσλειτουργιών ή προβλημάτων του 

τρόπου και της διαδικασίας της επανένταξης, όπως αυτή προβλέπεται και εφαρμόζεται 

από την ΕΠΑΝΟΔΟ.  

Επιπλέον, η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και 

για ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βοηθηθούν οι επιστήμονες - ερευνητές και 

συνεργάτες στη  διατύπωση χρήσιμων  συμπερασμάτων. Επίσης, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκπόνηση εκθέσεων, που με τη σειρά τους θα 

αξιοποιηθούν από άλλους φορείς και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η εικόνα των Ωφελουμένων 

που προσήλθαν στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κατά το τρέχον έτος, ύστερα από την 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, όπως αυτά καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική 

βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αφορούν τους ωφελούμενους που έλαβαν 

υπηρεσίες από τον φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως:  α) 

ωφελουμένους που προσήλθαν στον φορέα ή που τους παρέπεμψαν άλλοι φορείς 

(συγκεκριμένα τα Δικαστήρια, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, οι Εταιρείες 

Προστασίας Ανηλίκων και άλλες υπηρεσίες), β) ωφελουμένους που ζήτησαν 

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

ωφελουμένους από τα εργαστήρια των καταστημάτων κράτησης και τα δημιουργικά 

εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

Όλα τα στοιχεία προέκυψαν από την ηλεκτρονική βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ που 

ενημερώνεται από τους συνεργάτες του φορέα σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο 

για τους ενδιαφερομένους που προσήλθαν στον φορέα με κάποιο αίτημα, όσο και για 

τους ενδιαφερομένους που καταγράφηκαν από την τηλεφωνική επικοινωνία που 

είχαν με τον φορέα. 

Τα στοιχεία των ωφελουμένων που καταγράφονται αντιστοιχούν σε πληροφορίες: α) 

δημογραφικές, β) προσωπικά στοιχεία, γ) νομικά στοιχεία, και τέλος δ) γενικές 

πληροφορίες των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα, στα δημογραφικά στοιχεία 

συγκαταλέγεται το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα. Σχετικά με τα 

προσωπικά στοιχεία, οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον φορέα είναι το 

επίπεδο σπουδών, η κατάσταση υγείας και τα προβλήματα υγείας.  

Τέλος, για τα νομικά και γενικά στοιχεία καταγράφονται όλες οι ενεργές διαδικασίες 

και το ποινικό προφίλ των ωφελουμένων, καθώς και τα αιτήματα που τέθηκαν κατά 

το έτος 2017. 

Οι παρακάτω παράγραφοι αναλύουν και παρουσιάζουν λεπτομερώς το προφίλ των 

ατόμων που απασχόλησαν τον φορέα κατά το σύνολο του έτους 2017 και μόνο τα 

στοιχεία εκείνα για τα οποία ήταν εφικτό να αντληθούν πληροφορίες. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας  

για το τρέχον έτος, από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017  από το σύνολο των 

ατόμων που προσήλθαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ και στα οποία έγινε Υποδοχή,  277 εξ αυτών  

πραγματοποίησαν παραπάνω από ένα ραντεβού με τους συμβούλους του φορέα και 

έλαβαν σχεδόν το σύνολο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Συνολικά στην ΕΠΑΝΟΔΟ πραγματοποιήθηκαν 989 συμβουλευτικές συνεδρίες 

(ραντεβού) με ωφελούμενους αποφυλακισμένους. Ειδικότερα κατεγράφησαν από την 

γραμματεία του φορέα 222 συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής, 194 συναντήσεις 

με κοινωνικό λειτουργό για κοινωνική στήριξη, 446 συναντήσεις με ψυχολόγο για 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογική στήριξη  και τέλος 127 

συναντήσεις με εργασιακό σύμβουλο. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ ΤΟ 2017 

 

Α1. Δημογραφικά στοιχεία 

Κατ’ αντιστοιχία με τα προηγούμενα έτη και το 2017 η πλειονότητα των Ωφελουμένων 

που προσήλθαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους 

Συμβούλους- λαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο σχεδόν των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών- κατά  το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 είναι άντρες. 

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα, προσήλθαν στον Φορέα 277 

άτομα, εκ των οποίων 262 Άντρες και 15 Γυναίκες. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 

ο αριθμός αυτός παρέμεινε σχετικά σταθερός4. 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
4
 Ειδικότερα, το έτος 2016 προσήλθαν στον Φορέα 281 άτομα, εκ των οποίων  258 άντρες και 23 

Γυναίκες. Για περισσότερα βλ. Έκθεση Πεπραγμένων 2016, ΕΠΑΝΟΔΟΣ,  Ν.Π.Ι.Δ 
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%C
E%9C%CE%95%CE%9D%CE%91+2013.pdf/b6e9cba7-9f07-445c-abc0-4a338b6e3e91 
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ΦΥΛΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
2017 

   

Άνδρες    262 

Γυναίκες  15 

Σύνολο  277 

            Πίνακας 1-Φύλο 

 

 

         

         Γράφημα 1-Φύλο 
 

Όσον αφορά την Ηλικία των Ωφελουμένων του Φορέα, μολονότι την προηγούμενη 

χρονιά η πλειονότητα ανήκε στις ηλικιακές ομάδες 36-45 ετών και 46-60 ετών, φέτος η 

πλειονότητα ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 26-35 ετών (27%) και 46-60 ετών (27%). 

Ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 36-45 ετών (24%), 61 ετών και άνω (7%) και 22-25 

ετών (6%). Μικρότερη εκπροσώπηση παρατηρήθηκε στους ανήλικους ωφελουμένους 

(5%)  καθώς και τους νεαρούς ενηλίκους (4%) 
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              Ηλικία     Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό (%) 

   

<18 13 5% 

19-21 ετών 12 4% 

22-25 ετών 18 6% 

26-35 ετών 75 27% 

36-45 ετών 66 24% 

46-60 ετών    74    27% 

61 ετών και άνω 19 7% 

Σύνολο 277 100% 

Πίνακας 2-Ηλικία 
 
 
 
 
 

 

Γράφημα 2-Ηλικία 
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Αναφορικά με την Οικογενειακή Κατάσταση των Ωφελουμένων και το τρέχον έτος 

οι περισσότεροι είναι Άγαμοι (53%) και ακολουθούν οι Έγγαμοι (18%) και οι 

Διαζευγμένοι με ποσοστό 11%. Παράλληλα το 5% των Ωφελουμένων δήλωσε πως 

βρίσκεται σε διάσταση με τον/την σύζυγο-σύντροφο του/της. Σε μικρότερο βαθμό 

ορισμένοι εκ των Ωφελουμένων δήλωσαν πως συμβιούν (2%) ή είναι Χήροι (1%). 

Ακόμη το 10% των Ωφελουμένων δεν έδωσε στοιχεία αναφορικά με την Οικογενειακή 

του Κατάσταση.  

 
              Οικογενειακή Κατάσταση     Αριθμός 

Ωφελουμένων 
Ποσοστό (%) 

   

Άγαμος/η 147 53% 

Έγγαμος/η 50 18% 

Διαζευγμένος/η  32 11% 

Χήρος/α 2 1% 

Συμβιεί 5 2% 

Εν διαστάσει    14    5% 

Missing Values 27 10% 

Σύνολο  277 100% 

Πίνακας 3-Οικογενειακή Κατάσταση 
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 Γράφημα 3-Οικογενειακή Κατάσταση 

 

 

Στην βάση των παραπάνω, μελετήθηκε και η ύπαρξη τέκνων των Ωφελουμένων.  

Όπως διαπιστώθηκε, το 29% των Ωφελουμένων απάντησε πως έχει παιδιά έναντι 71% 

που αποκρίθηκε αρνητικά. 

 

Πίνακας 4-Ύπαρξη Τέκνων 

   

            Ύπαρξη  
            Τέκνων 

    Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό (%) 

   
Ναι       81 29% 

Όχι     196 71% 

Σύνολο     277    100% 
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Γράφημα 4-Ύπαρξη Τέκνων 

 Από το σύνολο των Ωφελουμένων που αποκρίθηκε θετικά στην παραπάνω ερώτηση το 

44% απάντησε πως έχει ένα τέκνο, το 30% δύο τέκνα και το υπόλοιπο 26% τρία τέκνα 

και άνω. 

 
 
 

Πίνακας 5-Αριθμός Τέκνων 

 

 
 
 
 
 
 
 

            Αριθμός 
            Τέκνων 

    Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό (%) 

   

1      36 44% 

2 

3< 

     24 

     21 

30% 

26% 

Σύνολο     81    100% 
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                Γράφημα 5-Αριθμός Παιδιών 

Όσον αφορά την Εθνικότητα, στην πλειονότητά τους οι Ωφελούμενοι είναι 
Αλλοδαποί εκτός ΕΕ (50%) έναντι των Ημεδαπών σε ποσοστό 45%. Σε μικρότερο 
ποσοστό ακολουθούν οι Ευρωπαίοι Πολίτες  5%. 
 
 

Πίνακας 6-Εθνικότητα 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ     Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό (%) 

   

Αλλοδαποί      140 50% 

Ημεδαποί 

Ευρωπαίοι Πολίτες 

     124 

     13 

45% 

5% 

Σύνολο     277    100% 
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Γράφημα  6-Εθνικότητα 

 
 
 
              Εθνικότητα     Αριθμός 

Ωφελουμένων 
Ποσοστό (%) 

Ελληνική 
Αφγανική 
Πακιστανική 
Αλβανική 
Σουδανική 
Μαροκινή 
Αλγερινή 
Παλαιστινιακή 
Συριακή 
Ιρακινή 
Ιρανική 
Βουλγαρική 
Ρουμανική 
Άλλες 

123 
19 
18 
14 
6 
3 
8 
4 
12 
10 
5 
3 
4 
48 

44% 
6.9% 
6.5% 
  5% 
  2% 
  1% 
 2.9% 
 1.5% 
 4.3% 
 3.6% 
 1.8% 
1.08% 
1.4% 
17% 

Σύνολο 277 100% 

Πίνακας 7-Εθνικότητα 
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Γράφημα 7-Εθνικότητα 

 
 
Α2.Ποινικό προφίλ 

Σε επόμενο στάδιο μελετήθηκε και το Ποινικό Προφίλ των Ωφελουμένων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά που εξήγαγε ο Φορέας από τα δεδομένα που 
συνέλεξε στην πλειοψηφία τους είναι Κατάδικοι (84%) και ακολουθούν οι Νεαροί 
Ωφελούμενοι με ποσοστό 11% και οι Υπόδικοι με ποσοστό 4% και για έναν εκ των 
Ωφελούμενων δεν υπήρχε σχετική καταχώρηση στο σύστημα. 
 
 
 
              Τύπος 
         Ωφελουμένου 

    Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό (%) 

Υπόδικος 
 
Κατάδικος 
 
Νεαροί Ωφελούμενοι  
 
Άλλο 
  
Missing values 

15 
 
 232 
 
 29 
 
0 
 
1 

4% 
 
84% 
   
 11% 
  
0% 
 
1% 

Σύνολο 277 100% 

Πίνακας 8-Τύπος Ωφελουμένου 
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Γράφημα 8-Τύπος Ωφελουμένου 

 
 
Κατά αντιστοιχια με τα προηγούμενα έτη και το 2017 η πλειονότητα των 
ωφελουμένων που προσήλθαν στον Φορέα καταδικάστηκαν ή κατηγορούνταν 
για παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών Ουσιών: 
 
 

   

Γράφημα 9-Είδος Αδικήματος 
 
 
Όσον αφορά το Είδος της ποινής, το 49% των Ωφελουμένων καταδικάστηκε σε 
ποινή Πρόσκαιρης Κάθειρξης (5-20 έτη), το 15% σε συνολική ποινή φυλάκισης 
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και ακλουθούν τα άτομα που τους είχε επιβληθεί Φυλάκιση 1-12 μήνες (8%) και 
αυτοί που είχαν Προσωρινή Κράτηση, με 6%. Κοινωφελή εργασία μόλις το 3%, 
ενώ η Ισόβια Κάθειρξη με ποσοστό μόλις 1%. 
 
 
 

              Είδος ποινής  Αριθ
μός 
Ωφελ
ουμέν
ων 

Ποσοστό (%) 

Φυλάκιση από 1 έως 12 μήνες  
 
Φυλάκιση 1- 3 έτη 
 
Φυλάκιση 3 έτη και πλέον (4 - 5 έτη) 
 
Συνολική ποινή φυλάκισης  
 
Πρόσκαιρη κάθειρξη (5 -20 έτη), Συνολική ποινή 
κάθειρξης 
 
Κοινωφελή εργασία 
 
Ισόβια Κάθειρξη                                                                                        
 
 
Προσωρινή κράτηση (Υπόδικοι) 
                                                                                           
 
 Missing Values                                                                     
 

21 
 
17 
 
13 
  
39 
 
 130 
 
 
 9             
 
 3 
 
 
15 
 
 
19             
                   
 

8% 
 
 6% 
 
5% 
 
15% 
 
49% 
 
 
3% 
 
1% 
 
 
6% 
 
 
7% 

Σύνολο 2665 100% 

Πίνακας 9-Είδος Ποινής 

 

                                                           
5
 Στο σύνολο δεν υπολογίστηκαν οι 11 Νεαροί Ωφελούμενοι που είχαν παραπομπή για 

παρακολούθηση προγραμμάτων και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από την Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς  στην Επάνοδο. 
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Γράφημα 10-Είδος Ποινής 

 
Κατά το έτος 2017, οι Κρατούμενοι προήλθαν από το σύνολο σχεδόν των 
Καταστημάτων Κράτησης της χώρας με την πλειονότητα να προέρχεται και 
κατά το τρέχον έτος από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και ακολουθούν τα 
υπόλοιπα Καταστήματα, όπως αποτυπώνεται παρακάτω: 
 
 

              
Γράφημα 11-Κατάστημα Αποφυλάκισης 
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Η πλειονότητα των Ωφελουμένων, αποφυλακίστηκε το 2017 (52%) και ακολουθούν 
οι αποφυλακισθέντες του 2016 (20%) και του 2015 (6%). Το  6% των Ωφελουμένων 
δεν απάντησαν στην σχετική ερώτηση. 
 
 

 
Γράφημα 12-Ημερομηνία Αποφυλάκισης 

 
 

 

        ΛΟΓΟΙ  
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

    
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥ
ΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
 (%) 

Έκτιση της Επιβληθείσας Ποινής   7 3 % 

Απόλυση υπό όρο της ανάκλησης και  λόγω 

ευεργετικού υπολογισμού 

  184 72 % 

Αθωώθηκε 6 2 % 

       Μετατροπή ή Εξαγορά της ποινής   10 4 % 

Άλλο (Αναστολή Ποινής, Έφεση με ανασταλτικό αποτέλεσμα, 

Άσκηση Έφεσης, Λήξη Προφυλάκισης) 

31 12 % 

Missing Values 19 7 % 

Σύνολο 257 6   

100

% 

                                                           
6
 Στο σύνολο δεν υπολογίστηκαν οι 20 Νεαροί Ωφελούμενοι που είχαν παραπομπή για 

παρακολούθηση προγραμμάτων και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από την Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς καθώς και Κοινωφελή εργασία.  
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 Α.3.Γενικές Πληροφορίες 
 
Για την πληρέστερη εικόνα του Προφίλ των Ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, 
κρίθηκε σκόπιμη και η διερεύνηση επιμέρους πληροφοριών που συμπληρώνουν την 
εικόνα τους και συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικοοικονομικής 
τους θέσης αλλά και των αναγκών τους. 
 
Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι περισσότεροι 
Ωφελούμενοι που προσήλθαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ δήλωσαν Αναλφάβητοι (41.5%) και 
ακολουθούν όσοι είχαν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις Γυμνασίου (14%). Το 8.3%  
δήλωσαν Απόφοιτοι Λυκείου, το 7.9% Απόφοιτοι Δημοτικού και το 7.2% Απόφοιτοι 
Γυμνασίου. Κάποιες Τάξεις Δημοτικού, δήλωσε πως έχει παρακολουθήσει το 6.4% 
των Ωφελουμένων και το 3.6% δήλωσε πως έχει παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του 
Λυκείου. 
 
 

Επίπεδο Εκπαίδευσης    Αριθμός Ωφελουμένων                Ποσοστό 

Αναλφάβητος 115   41.5% 

Κάποιες τάξεις Γυμνασίου 39 14% 

Απόφοιτος/η Λυκείου 23 8.3% 

Απόφοιτος/η Δημοτικού 22 7.9% 

Απόφοιτος/η Γυμνασίου 20 7.2% 

Καποιες Τάξεις 
Δημοτικού 

18 6.4% 
 
 

Απόφοιτος/η Τεχνικής-
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 
 
Κάποιες τάξεις Λυκείου 

                     12                           4.3%
                           
 
 

10 

    4.3% 
 
 
 

  3.6% 
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Απόφοιτος/η ΤΕ 
 
Απόφοιτος/η ΠΕ 
 
Απόφοιτος/η ΙΕΚ 
 
Άλλο 
 
Missing 
Values 

 

 
5 
 
4 
 
2 
 
4 
 
3 

 
  1.8% 

 
  1.4% 

 
   0.72% 

 
  1.4% 

 
  1.08% 

Πίνακας 14-Επίπεδο Εκπαίδευσης 
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  Γράφημα 14-Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 
Παράλληλα, διερευνήθηκε αν οι Ωφελούμενοι διαθέτουν Πρόσθετες Γνώσεις. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν, απο τους 277 Ωφελούμενους το 19.8% 
γνωρίζει τουλάχιστον μια Ξένη Γλώσσα, το 6.5% έχει γνώση χειρισμού Η/Υ και 
μόλις το 0.3% διαθέτει Πρόσθετες Γνώσεις, λόγω της συμμετοχής του σε 
Επιδοτούμενα Προγράμματα (πχ του ΟΑΕΔ). Η συντριπτική πλειονότητα των 
Ωφελουμένων (73.2%) δήλωσε ότι δεν διαθέτει καμία πρόσθετη Γνώση. 
 

Πρόσθετες Γνώσεις   Αριθμός Ωφελουμένων                                 Ποσοστό 

Ξένες Γλώσσες 55 19.8% 
 
 

Χειρισμός Η/Υ 
 
 
Πρόσθετες Γνώσεις: 

18 
 
 
 

6.5% 
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Συμμετοχή επιδοτούμενα 
προγράμματα(π.χ. ΟΑΕΔ) 
 

1               0.3% 

Καμία 203 73.2% 

Σύνολο                     277                   100% 

Πίνακας 15-Πρόσθετες Γνώσεις 

 
 
 
 
 

 
Γράφημα 15-Πρόσθετες Γνώσεις 

 
 
 Όσον αφορά τις «Συνθήκες Διαβίωσης», απάντησαν στην σχετική ερώτηση 205 
από τους 277 Ωφελούμενους που προσήλθαν στον Φορέα το 2017 και όπως 
διαπιστώθηκε οι περισσότεροι εξ αυτών δήλωσαν Φιλοξενούμενοι (38.9%) σε 
οικείο τους πρόσωπο, ενώ μόλις το 5.4% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία και το 
15.1% ενοικιαζόμενη. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί πως το 8.6% των 
Ωφελουμένων που προσήλθαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ το 2017 δήλωσαν πως είναι 
Άστεγοι. Μόλις το 1.4% διαμένει σε δομή Στέγασης και το 1.08% σε Ξενοδοχείο.  
 
 
 

Συνθήκες 
Διαβίωσης 

     Αριθμός         
Ωφελουμένων 

                 Ποσοστό   %  

Φιλοξενούμενος/η 108 38.9  

Ενοικιαζόμενη 
Κατοικία 

42 
 

15.1% 
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Άστεγος/η 
 

 
24 
 

 
8.6% 

Ιδιόκτητη 
Κατοικία 
 
Δομή Στέγασης 
 
Διαμονή σε 
Ξενοδοχείο 
 
Άλλο 
 
Ελλιπή Στοιχεία 

15 
 

         
                 4 

 
 
3 
 
 
9 
 

72 

5.4% 
 
 

1.4% 
 
 

1.08% 
 
 

3.2% 
 

25.9% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
277 

 
100% 

 

Πίνακας 16-Συνθήκες Διαβίωσης 

 
 
 

 
Γράφημα 16-Συνθήκες Διαβίωσης 

 
Επίσης, όσον αφορά την Κατάσταση Υγείας των Ωφελουμένων που προσήλθαν 
στο φορέα αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 

Προβλήματα Υγείας  

ΝΑΙ 86 

ΟΧΙ 191 
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ΣΥΝΟΛΟ 277 

 
 
Προβλήματα υγείας  

Λοιμώδη νοσήματα - Νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας από 
τον ιό HIV 

5 

Λοιμώδη νοσήματα - Ιογενής ηπατίτιδα 11 

Νοσήματα δέρματος και υποδορίου ιστού 1 

Νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος 8 

Νοσήματα νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων 3 

Νοσήματα του Ουρογεννητικού συστήματος 3 

Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 2 

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 4 

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 1 

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος 3 

Νοσήματα της καρδίας 8 

Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις 25 

Ψυχικές διαταραχές 12 

ΣΥΝΟΛΟ 86 

 
Πίνακας 17-Προβλήματα Υγείας Ωφελουμένων 

 

 
 
Γράφημα 17-Προβλήματα Υγείας Ωφελουμένων 

 
 
Τέλος, αναφορικά με την Επαγγελματική Κατάσταση των Ωφελουμένων η 
συντριπτική πλειονότητα αυτών και συγκεκριμένα το 99% δήλωσαν άνεργοι και 
μόλις το 1% είναι Εργαζόμενοι. 
 

Επαγγελματική 
Κατάσταση 

     Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ποσοστό % 

Άνεργοι 
 

274 99% 
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Εργαζόμενοι 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

3 
 

277 

1% 
 

100% 
Πίνακας 17-Επαγγελματική Κατάσταση 

 
 

 
Γράφημα 17-Επαγγελματική Κατάσταση 

 
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι μολονότι το 99% των Ωφελουμένων 
δήλωσαν Άνεργοι, μόλις το 13% εξ αυτών ήταν εγεγραμμένο στα Μητρώα του 
ΟΑΕΔ, διέθετε Κάρτα Ανεργίας και επομένως έχει κάνει μια πρώτη προσπάθεια 
αναζήτησης Εργασίας μέσω ενός Επίσημου Φορέα, όπως ο ΟΑΕΔ . 
 
 

Κατοχή Κάρτας ΟΑΕΔ  Αριθμός Ωφελουμένων                           Ποσοστό% 

Ναι 36 13% 

Οχι 238 87% 

ΣΥΝΟΛΟ 274 100% 

Πίνακας 18-Κατοχή Κάρτας ΟΑΕΔ 
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Γράφημα 18-Επαγγελματική Κατάσταση 
 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ  ΕΠΑΝΟΔΟ  
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
Η Γυναικεία εγκληματικότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα που παρουσιάζει τόσο 
ποσοτικές όσο και ποιοτικές διαφοροποιήσεις απο την εγκληματικότητα των  ανδρών. 
Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση αυτής μέσα από τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από το σύνολο των Γυναικών Ωφελουμένων που 
προσήλθαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ το 2017. 
 
Ειδικότερα, το τρέχον έτος πραγματοποίησαν τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν ραντεβού 
και έλαβαν τις Υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 15 Γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε το 
40% εξ αυτών ανήκει στην Ηλικιακή Ομάδα 26-35 ετών, το 27% στην ομάδα 46-
60 ετών και το 20% δήλωσε ότι ανήκει στην ομάδα 36-45 ετών. Το μικρότερο 
ποσοστό αυτών συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 22-25 ετών (13%). 
 

Ηλικία                                     
Ωφελουμένων                              

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

22-25 ετών 2                                        13% 
 

26-35 ετών 6                                         40% 

 
36-45 ετών 
 
46-60 ετών 

 
3                                         20% 
 
4                                         27% 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                      100% 

Πίνακας 19- Ηλικία Γυναικών Ωφελουμένων 
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Γράφημα 19-Ηλικία Γυναικών Ωφελουμένων 
 
Αναφορικά με την Οικογενειακή Κατάσταση, το 33% των Γυναικών 
Ωφελουμένων υποστήριξαν ότι είναι Άγαμες έναντι του 7% που δήλωσαν 
Έγγαμες. Ακόμη το 13% του συνόλου δήλωσε ότι βρίσκεται σε Διάσταση, ενώ ένα 
ποσοστό της τάξης του 13% δήλωσε Διαζευγμένο. 
 

Οικογενειακή 
Κατάσταση                                 
Ωφελουμένων                              

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Άγαμος/η 5                                         33% 
 

Έγγαμος/η 1                                         7% 

 
Διαζευγμένος/η  
 
Εν διαστάσει 
 
Χήρος/α 
 
Συμβιεί 
 
Missing Values 
 

 
2                                         13% 
 
2                                          13% 
 
1                                          7% 
 
1                                          7% 
 
3                                          20% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                      100% 

Πίνακας 20-Οικογενειακή Κατάσταση 
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Γράφημα 20-Οικογενειακή Κατάσταση 
 
 
Σχετικά με την Ύπαρξη Τέκνων αποκρίθηκε θετικά το 47% έναντι του 53% που 
απάντησε αρνητικά στην σχετική ερώτηση: 
 
 

Ύπαρξη Τέκνων                              
 

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Ναι 7                                         47% 
 

Όχι 8                                         53% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                      100% 

Πίνακας 21-Ύπαρξη Τέκνων 
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Γράφημα 21-Ύπαρξη Τέκνων 
 
 
Εν αντιθέσει με το γενικό σύνολο, όσον αφορά τις Συνθήκες Διαβίωσης,  η 
πλειονότητα των Γυναικών Ωφελουμένων του Φορέα διαμένει σε ενοικιαζόμενη 
Κατοικία (20%) έναντι του 6% που διαμένει σε Ιδιόκτητη Κατοικία. Παράλληλα 
το 13% αυτών δήλωσαν πως φιλοξενούνται από οικέιο τους πρόσωπο, ενώ ένα 
ποσοστό της τάξης του 7% δήλωσε Άστεγο. Σε δομή Στέγης δήλωσε πως διαβιεί 
ένα ποσοστό 7% των Γυναικών Ωφελουμένων. 
 
 

Συνθήκες  
Διαβίωσης                                  
Ωφελουμένων                              

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Ιδιόκτητη Κατοικία 1                                         6% 
 

Ενοικιαζόμενη  Κατοικία 3                                         20% 

 
Φιλοξενούμενος/η  
 
Δομή Στέγασης 
 
Άστεγος/η 
 
Άλλο 
 
Missing Values 
 

 
2                                         13% 
 
1                                          7% 
 
1                                          7% 
 
1                                          7% 
 
3                                          20% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                      100% 

Πίνακας 22-Συνθήκες Διαβίωσης 
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Γράφημα 22-Συνθήκες Διαβίωσης 
 
 
Κατάσταστη της Υγείας τους: 
 
 

Κατάσταση 
Υγείας 
 

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Γυναίκες Ωφελούμενες που δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας 
 

4                                           26% 
 

Γυναίκες Ωφελούμενες που 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 
υγείας 

11                                         74% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                         100% 

Πίνακας 23-Κατάσταση Υγείας 
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Γράφημα 23-Κατάσταση Υγείας 
 
Εξετάζοντας την Εθνικότητα των Γυναικών Ωφελουμένων, διαπιστώνεται ότι το 40% 
εξ αυτών είναι Ημεδαπές, επίσης 40% είναι Αλλοδαπές ενώ το 20% είναι 
Ευρωπαίοι Πολίτες: 
 
 
 

Εθνικότητα 
 

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Ημεδαπές 6                                           40% 
 

Αλλοδαπές 
 
ΕΕ 

6                                           40% 
 
3                                           20% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
15                                         100% 

Πίνακας 24-Εθνικότητα 
 
Τέλος, όσον αφορά την Επαγγελματική τους Κατάσταση διαπιστώθηκε ότι 
πλειονότητά τους δήλωναν Άνεργες, με μόλις το 13% να έχει μεριμνήσει για την 
εγγραφή του στο ΟΑΕΔ και επομένως κατέχει Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ: 
 
 

Κατοχή Κάρτας ΟΑΕΔ 
 

Αριθμός                            Ποσοστό 
Ωφελουμένων 

Ναι 2                                           13% 
 

Όχι 13                                          87% 
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ΣΥΝΟΛΟ 15                                         100% 

Πίνακας 25-Κατοχή Κάρτας ΟΑΕΔ 
 
 
 

 
Γράφημα 24-Κατοχή Κάρτας ΟΑΕΔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΥ  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ   

Ο.Α.Ε.Δ.  

Εγγραφή στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.   

Βασικά εργαλεία αναζήτησης εργασίας  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Δικαίωμα μισθού  

Καθορισμός του ύψους του μισθού  

Ποια είναι τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων  

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που υπάρχουν  

Τι είναι οι συμβάσεις εργασίας;  

Οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου  

Τι είναι ωράριο εργασίας;  

Ποιο είναι το ανώτατο νόμιμο ωράριο;  

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ  
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Πότε πρέπει να καταβάλλεται ο μισθός;  

Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας  

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  

Καταγγελία σύμβασης εργασίας  

Αποζημίωση εργαζομένων  

Παραγραφή μισθολογικών απαιτήσεων  

Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία  

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  

Ποινική ευθύνη εργοδοτών για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών  

Υπερημερία εργοδότη – Επίσχεση εργασίας  

Κοινωνική Ασφάλιση  

Απογραφή Ασφαλισμένου  

Παροχές του ΙΚΑ  

 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.); 

Πόσες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν;  

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

Η Διαδικασία σύστασης της Κοιν.Σ.Επ.  

Το παράδειγμα της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης  «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Ειδικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 

(Αποφυλακισθέντες)  

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ («Στήριξης τέκνων και ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και 

πολύτεκνες οικογένειες»)  



 
 

61 
 

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής  

Επίδομα Παιδικής Μέριμνας  

Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών  

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)  

Παράρτημα: Οροθετικότητα, εργασιακά δικαιώματα και επιδοματική πολιτική 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ HIV+ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  

Προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ  

Μειωμένο ωράριο εργασίας για άτομα με 67% αναπηρία  

Φοροαπαλλαγές  

Δικαιώματα όσον αφορά την οροθετικότητα  

Απαλλαγή από τη στράτευση  

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ HIV/AIDS  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Ο Οδηγός αυτός πραγματεύεται τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων των 
αποφυλακιζομένων για την ομαλότερη κοινωνική τους επανένταξη. Ειδικότερα στον 
Οδηγό αυτό με τίτλο «Κοινωνική Επανένταξη και Εργασιακά Δικαιώματα των 
Αποφυλακιζομένων» περιγράφονται τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων στις 
περιπτώσεις της εξηρτημένης εργασίας, αναλύεται η κοινωνική οικονομία και το 
παράδειγμα της ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες», καταγράφεται η σημαντική συμβολή του 
ΟΑΕΔ και αναδεικνύεται ο ρόλος του στην εξεύρεση εργασίας ενώ δίνονται αναλυτικές 
πληροφορίες για την ισχύουσα σήμερα στη χώρα μας επιδοματική πολιτική. Τέλος, στο 
παράρτημα περιλαμβάνονται εξειδικευμένες πληροφορίες για  την οροθετικότητα, τα 
εργασιακά δικαιώματα και την επιδοματική πολιτική.      

Για τη συγγραφή του Οδηγού συνεργάστηκαν οι: Ανθή Αργυρίου, Κοινωνιολόγος, 
ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Χρύσα Μάντζιου Νομικός, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Αριάδνη 
Ντίνου, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Βασιλική Τσακνάκη, Κοινωνιολόγος, 
Παναγιώτης Φραγκιάς, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. "Νέοι Ορίζοντες". Το κείμενο 
επιμελήθηκε η κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος Μάρθα Λεμπέση. 

Ο Οδηγός αυτός αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης συνεργασίας του φορέα μας 
με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο με μεγάλη ευγένεια και 
ευαισθησία έχει σταθεί πολύτιμος αρωγός της προσπάθειας για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των ωφελούμενων μας υποστηρίζοντας τη λειτουργία εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων  με την συμβολική ονομασία «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ». Σήμερα λειτουργούν 
επτά εργαστήρια (αυτοκινήτου - ποδηλάτου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
χειροποίητων κατασκευών, ελληνικής γλώσσας, φωτογραφίας, θεατρικής παιδείας, 
μουσικής και χορού) μέσα από τα οποία οι ωφελούμενοί μας (νέοι που έχουν 
προβλήματα με το νόμο, αποφυλακιζόμενοι  και  αποφυλακισμένοι) αποκτούν ή 
βελτιώνουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους για την ομαλότερη κοινωνική τους 
επανένταξη σημαντικός κρίκος της οποίας αποτελεί η εργασιακή τους απασχόληση. 
Παράλληλα με τα εργαστήρια οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ομάδες 
επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής απασχόλησης και 
επιχειρηματικού σχεδίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων το θέμα των 
εργασιακών δικαιωμάτων αναδεικνύεται κυρίαρχο. Ο Οδηγός αυτός φιλοδοξεί να 
απαντήσει σε αυτό το ερώτημα αφενός συνδράμοντας το έργο του επαγγελματία 
αφετέρου υποστηρίζοντας τον ίδιο τον εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης για την πολύτιμη βοήθειά του.  

 

                                                          Φωτεινή Μηλιώνη, Δ.Ν.,  Δ/ντρια ΝΠΙΔ 
Επάνοδος 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
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Μετά την αποφυλάκισή σας υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε πρακτικές 

δυσκολίες στην καθημερινή σας ζωή ή προβλήματα προσαρμογής. Ενδέχεται ακόμα 

να μην γνωρίζετε πού να απευθυνθείτε για βοήθεια. Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά 

έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή σας. Για να προετοιμάσετε 

καλύτερα την επιστροφή σας στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αλλά και για να 

στηριχθείτε, προκειμένου να αναζητήσετε εργασία, μπορείτε να συνεργαστείτε με την 

κοινωνική υπηρεσία και το ειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, 

κοινωνικό λειτουργό) του καταστήματος κράτησής σας.  

Μια ποινική καταδίκη δεν σημαίνει το τέλος της επαγγελματικής σας καριέρας. Εάν 

έχετε πρόσφατα απελευθερωθεί από τη φυλακή ή περιμένετε να αποφυλακισθείτε 

σύντομα, υπάρχουν μεταβατικά προγράμματα εργασίας τα οποία μπορούν να σας 

βοηθήσουν να βρείτε δουλειά, και ισχύουν για τις θέσεις εργασίας με εργοδότες που 

δεν θα κάνουν διακρίσεις εις βάρος σας με βάση το ποινικό σας μητρώο. Εάν δεν 

έχετε καταδικαστική απόφαση, υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα αντί της φυλάκισης 

(όπως για παράδειγμα η κοινωφελής εργασία),προγράμματα που μπορούν να σας 

βοηθήσουν να διαπραγματευτείτε το χρόνο σας στη φυλακή με εναλλακτικές λύσεις. 

Έτσι, μπορείτε σε κάθε περίπτωση  να επιδιώξετε την επαγγελματική σας 

σταδιοδρομία και τους εκπαιδευτικούς σας στόχους.  

Επίσης, η συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και σε ειδικές θεραπευτικές ομάδες και σε άλλες 

δραστηριότητες που διοργανώνονται στη φυλακή, μπορεί να σας βοηθήσει να 

ενισχύσετε τις δεξιότητές σας και να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα και φορείς που 

μπορούν να σας βοηθήσουν κατά την αποφυλάκισή σας. 

 Το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» είναι ένα νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ασχολείται 

αποκλειστικά με θέματα που αφορούν κρατούμενους, αποφυλακισμένους και νέους οι 

οποίοι έχουν εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης. Ο κύριος σκοπός αυτού 

του κέντρου είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική 

και επαγγελματική ένταξη. 

Επιπλέον ενημέρωση και πληροφορίες για το κέντρο επανένταξης «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», 

όπως και για άλλους φορείς και υπηρεσίες που λειτουργούν στον τόπο κατοικίας σας, 

μπορείτε να λάβετε από την κοινωνική υπηρεσία και το προσωπικό του 

καταστήματος όπου κρατείστε, αλλά και στον διαδικτυακό τόπο 

www.epanodos.org.gr. 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

Ο.Α.Ε.Δ. 
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 Με τη συνδρομή του Ο.Α.Ε.Δ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), 

των Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και άλλων κοινωνικών φορέων 

παρέχεται κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά την ανεύρεση εργασίας και 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή προσανατολισμού. Επίσης, με 

υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων ή 

μονάδων, υπό την εποπτεία της Πολιτείας, στις οποίες κατά προτεραιότητα 

προσλαμβάνεστε μετά την απόλυσή σας. Επιπροσθέτως, μπορεί να καθορισθούν 

ευνοϊκότεροι όροι για την παροχή κινήτρων σε εσάς τους ίδιους, προκειμένου να 

δημιουργήσετε μία ιδιωτική επιχείρηση. 

Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση ισχύουν οι σχετικές 

ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού, ο οποίος αποτελεί τη δημόσια δομή διαχείρισης1: 

 των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, 

για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση 

ανέργων και εργαζομένων 

 των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας 

(βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής 

προστασίας(μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών 

ΟΑΕΔ) 

 των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε 

συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας). 

Επιπλέον, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διαθέτει στο 

προσωπικό του έμπειρους Εργασιακούς Συμβούλους, οι οποίοι βοηθούν να 

δημιουργηθεί ο προσωπικός φάκελος προσόντων του κάθε ωφελούμενου και να 

προωθηθεί ο ίδιος στην αγορά εργασίας με βάση τα προσόντα, αλλά και τα κοινωνικά 

του κριτήρια. 

Χρήσιμο στην πορεία του προς απασχόληση είναι να απευθυνθεί κανείς για βοήθεια 

είτε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και να δημιουργήσει ένα 

πλάνο με τον εργασιακό του σύμβουλο και να ακολουθήσει ένα σχέδιο, αλλά και να 

ενημερωθεί για τα τρέχοντα προγράμματα εκπαιδευτικά ή απασχόλησης που μπορεί 

να τον αφορούν ή ακόμη να απευθυνθεί στον Σύμβουλο Απασχόλησης του Κέντρου 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ». 

Στόχος της ενημέρωσης και συμβουλευτικής είναι να εξετάσετε τι ακριβώς είστε σε 

θέση να κάνετε και, επομένως, να προσδιορίσετε το είδος της εργασίας για το οποίο 

θεωρείτε ότι έχετε τα απαιτούμενα προσόντα. Μέσα από τις δικές σας ανάγκες και τα 

επαγγελματικά σας σχέδια, ίσως μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τις εκπαιδευτικές 

σας ελλείψεις και αδυναμίες. Συνεπώς, απαιτείται η συστηματική αξιολόγηση των 

γνώσεων, των ικανοτήτων, των προτεραιοτήτων, των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων σας. 
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Ανεξάρτητα από τα προσόντα, πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά οι διαθέσιμες 

εναλλακτικές λύσεις και να τεθούν οι στόχοι σε συνάρτηση με τα αντικειμενικά 

δεδομένα. Γνώσεις «κλειδιά» είναι, για παράδειγμα, η γνώση ξένων γλωσσών (και 

ιδιαίτερα των αγγλικών),η ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (για 

συγκεκριμένο είδος εργασίας π.χ. πωλητής), η ικανότητα χειρισμού βασικών 

εφαρμογών υπολογιστών, κ.ά. Σημαντική είναι η ενημέρωση και για τα επαγγέλματα 

με μεγαλύτερη ζήτηση, όπως Εργατοτεχνίτες, Προγραμματιστές - Χειριστές 

Μηχανημάτων, Στελέχη Πωλήσεων ή ειδικότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

ανήκουν στην κατηγορία Οικονομολόγων και Οικονομικών Επαγγελμάτων, 

Πληροφορικής, Πωλήσεων, Τεχνικών, κ.ά.  

Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής, λοιπόν μπορούν να τεθούν πολλά θέματα που 

αφορούν την εργασία όπως τεχνικές εύρεσης, ενημέρωση για προγράμματα 

αποφυλακισμένων κ.ά. 

Η αναζήτηση εργασίας είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία μπορεί να  κρατήσει 

καιρό, προϋποθέτει μια προεργασία, επιμονή, υπομονή και συστηματικότητα. Οι 

εναλλακτικές είναι δύο: είτε να αναζητήσετε δουλειά σε υπαλληλική βάση, είτε να 

δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση.  

Η συμβουλευτική απασχόλησης αποτελεί και μία από σειρά υπηρεσιών οι οποίες 

προσφέρονται στο Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «Επάνοδος», το οποίο 

πλαισιώνει μια πολύπλευρη προσέγγιση στήριξης(που συμπεριλαμβάνει 

ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική) από επαγγελματίες του 

επιστημονικού χώρου, για άτομα τα οποία έχουν αποφυλακιστεί, καθώς και για 

νέους, οι οποίοι έχουν εμπλοκή με το σύστημα απονομής της ποινική δικαιοσύνης. 

Η συμβουλευτική απασχόλησης στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση της 

αυτοσυνειδησίας και εν συνεχεία στην ενεργοποίηση του αποφυλακισμένου/νέου που 

αντιμετωπίζει προβλήματα με το νόμο, 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 κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Η απασχόληση, 

εργασιακή ή εκπαιδευτική, παίζει έναν από τους κυριότερους ρόλους στην επιτυχή 

επανένταξη ενός ατόμου στην κοινωνία. Για αυτό τον λόγο οι σύμβουλοι του κέντρου 

επανένταξης της «Επανόδου» στοχεύουν: 

 Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής ιδιότητας των αποφυλακισμένων, 

 Στον ρόλο που έχουν ως σύμβουλοι για επιδόματα και παροχές, 

 Στον σχεδιασμό από κοινού με τον ωφελούμενο 

 ενός πλάνου διαχείρισης σταδιοδρομίας και  
μία στήριξη βήμα-βήμα για την  
επίτευξη προσωπικών στόχων προς  
εργασιακή επανένταξη/ένταξη,  

 Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου και της αγοράς εργασίας, 

 Στη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, 

 Στην εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασής του 

σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. 
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Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση,κατά την πρώτη τους συνάντηση με τον σύμβουλο 

απασχόλησης, ο σύμβουλος ενημερώνει τους ωφελούμενους για τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τις κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν 

πρώτον, για να ενταχθούν στα Μητρώα του και δεύτερον, για το Ειδικό Βοήθημα το 

οποίο δικαιούνται, ανήκοντας σε αυτή την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (και για 

το οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω αναλυτικά).Τα βήματα τα οποία καταγράφονται 

παρακάτω αποτελούν και μία διαδικασία την οποία θα μπορούσε ο εκάστοτε 

ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει βήμα-βήμα σαν οδηγό και χωρίς τη συνδρομή του 

συμβούλου απασχόλησης εφόσον το επιθυμεί. 

_____________________________________________________________________ 
1Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), «Ρόλος του ΟΑΕΔ», 
διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο http://www.oaed.gr/o-organismos-oaed 
 
 

Εγγραφή στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.  

Όσον αφορά την εγγραφή του ωφελούμενου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και την έκδοση 

κάρτας ανεργίας, ο σύμβουλος απασχόλησης της «Επανόδου» ενεργεί ως εξής: 

Ενημερώνει αρχικά για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η 

εγγραφή, τα οποία και είναι τα εξής2: 

α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει 

αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι 

άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη οφείλουν να προσκομίζουν το 

τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του 

οποίου τελούν υπό την προστασία, καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου 

δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για την κατηγορία 

ατόμων που βρίσκονταν έγκλειστοι για διάστημα χρόνων,απαιτείται Υπεύθυνη 

Δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Φορολογικού Εισοδήματος. Στην 

τελευταία περίπτωση, ο ωφελούμενος παραπέμπεται στην εφορία στην οποία 

υπάγεται, για το συγκεκριμένο έγγραφο. 

β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού 

μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) 

δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης) 

ε) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου) του ωφελούμενου  

στ) Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

Πέραν των παραπάνω, ο σύμβουλος απασχόλησης ενημερώνει τον ωφελούμενο ότι 

η εκάστοτε Υπηρεσία ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας. 

http://www.oaed.gr/o-organismos-oaed
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Μόλις ο ωφελούμενος συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο σύμβουλος 

απασχόλησης κατευθύνει τον ωφελούμενο στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ της περιοχής 

όπου κατοικεί, ώστε να τα καταθέσει και να του εκδοθεί η κάρτα ανεργίας.  

Μαζί με την έκδοση της κάρτας ανεργίας, συμβουλεύει τον ωφελούμενο να ζητήσει 

να του εκδοθεί κλειδάριθμος και ειδικός κωδικός πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ώστε να μπορεί να μπαίνει στην προσωπική σελίδα του ο 

ωφελούμενος όποτε το επιθυμεί και να αυτοεξυπηρετείται, αλλά και να 

παρακολουθεί προκηρύξεις προγραμμάτων, να κάνει αιτήσεις, να εκδίδει 

βεβαιώσεις, να ανανεώνει την κάρτα ανεργίας του και ότι άλλο χρειάζεται και του 

είναι διαθέσιμο. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Διαφορετικά, ενημερώνει για το τι ισχύει όσον αφορά τη διαδικασία ανανέωσης της 

κάρτας ανεργίας3.  

Δηλαδή, ότι : 

Α) από τις 4 Ιανουαρίου 2016 η ανανέωση του δελτίου γίνεται μόνο μέσω 

διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

ή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής, ΚΕΠ, οπότε και ο σύμβουλος 

ενημερώνει τον ωφελούμενο για τη διεύθυνση του ΚΕΠ της περιοχής του).  

Β) Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων ισχύει επί ένα τρίμηνο από την 

αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού (οπότε και θα πρέπει να 

επισκέπτεται την προσωπική του σελίδα στον ΟΑΕΔ, ώστε να ανανεώνει την κάρτα 

ανεργίας του ή να απευθύνεται για αυτό στα ΚΕΠ της περιοχής του). 

Γ) Όσον αφορά στους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας, επισημαίνεται ότι 

μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας το δελτίο ανεργίας παραμένει σε 

ισχύ για τρεις μήνες επιπλέον, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί. 

Δ) Η δυνατότητα ανανέωσης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών πριν και πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία 

λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος 

των 5 ημερών το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα από το μηχανογραφικό 

σύστημα του Οργανισμού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ωφελούμενος να 

προβεί σε επανέκδοση της κάρτας ανεργίας του. 

Και 

Ε) Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ωφελούμενου σε κάθε περίπτωση. 

Επιπροσθέτως, ο σύμβουλος ενημερώνει σε αυτό το σημείο τον ωφελούμενο πως με 

την κάρτα ανεργίας, ένα παραστατικό ταυτοπροσωπίας και μία τυπωμένη βεβαίωση 

ανεργίας (η οποία έχει ισχύ για 30 ημέρες), δικαιούται να μετακινείται στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς εντός της πόλεως των Αθηνών δωρεάν4. 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3368&lang=el
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Τέλος, ο σύμβουλος ενημερώνει για τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία 

μπορεί να αφορούν τον κάθε ωφελούμενο, διαφορετικά τους συμβουλεύει με ποιόν 

τρόπο μπορούν να μπαίνουν στην διαδικτυακή σελίδα του και να πληροφορούνται ή 

να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους. Εάν υπάρχει εκείνη την περίοδο 

κάποιο «ανοικτό» πρόγραμμα απασχόλησης ή κατάρτισης, ο ωφελούμενος 

πληροφορείται και ενημερώνεται από τον σύμβουλο, αλλά και κατευθύνεται βήμα-

βήμα για το πώς να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του και να παρακολουθεί την 

εξέλιξή της. Για οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, ο 

σύμβουλος βρίσκεται σε επικοινωνία με εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ, ώστε 

να ενημερώσουν και να κατευθύνουν τον εξυπηρετούμενο ανάλογα. 

 
2Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εγγραφή στο Μητρώο 
Ανέργων, «Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ», διαθέσιμες 
πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο http://www.oaed.gr/engraphe-sta-metroa-tou-
oaed  
3Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εγγραφή στο Μητρώο 
Ανέργων, «Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας», διαθέσιμες πληροφορίες στον διαδικτυακό 
τόπο http://www.oaed.gr/ananeose-deltiou . 
4Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), Ανακοινώσεις, Διευκρινήσεις 
για τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων (upd), Θέμα: Δωρεάν μετακίνηση ανέργων, 
διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο http://www.oasa.gr/news.php?id=funk1057 

 

Βασικά εργαλεία αναζήτησης εργασίας 

Αν ψάχνετε μια θέση εργασίας, απαραίτητο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι το 

Βιογραφικό Σημείωμα και η Συνοδευτική του Επιστολή. Κύριο μέλημα κάποιου είτε 

σε συνεργασία με κάποιον σύμβουλο απασχόλησης είτε μόνο του ίδιου, είναι να 

συντάξει το Βιογραφικό του Σημείωμα, το οποίο περιέχει και συνοψίζει όλα του τα 

προσόντα, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά. Αρχικά, γίνεται μια πρώτη επικοινωνία 

με τον πιθανό εργοδότη (άτομο, φορέα, οργανισμό, επιχείρηση) μέσω τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),όπου σχηματίζονται οι πρώτες εντυπώσεις. 

Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού μηνύματος η καλή χρήση του γραπτού λόγου 

(βλ. σωστή διατύπωση, ορθογραφικός έλεγχος, σαφήνεια του μηνύματος κτλ) 

παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο, γιατί αποτελούν ένα είδος πρώτου «καθρέφτη» του 

υποψήφιου εργαζόμενου. Στο Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να δίνεται μεγάλη 

προσοχή, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή του. Σημειώστε ότι για την 

ανάγνωση του βιογραφικού στην αρχική φάση της επιλογής των υποψηφίων, 

διατίθενται ελάχιστα λεπτά, ίσως και δευτερόλεπτα. Οι βασικές αρχές που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν είναι οι εξής: 

 Σύντομο (μικρές προτάσεις & να είναι 2-3 σελίδες συνολικά) 

 Ορθογραφημένο (χωρίς ορθογραφικά λάθη) 

 Ευανάγνωστο (να μπορεί εύκολα να το διαβάσει κάποιος & να είναι 

συνταγμένο και δομημένο με απλό τρόπο) 

http://www.oaed.gr/engraphe-sta-metroa-tou-oaed
http://www.oaed.gr/engraphe-sta-metroa-tou-oaed
http://www.oaed.gr/ananeose-deltiou
http://www.oasa.gr/news.php?id=funk1057
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 Σαφές & πλήρες (να καταλαβαίνει όποιος το διαβάζει ακριβώς για τι μιλάμε 

και να περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση 

ανάλογα τη θέση εργασίας) 

 Τα στοιχεία ακριβή και αληθινά (να μην έχει ψευδείς πληροφορίες) 

 Δακτυλογραφημένο σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Για να μπορέσει κάποιος να λάβει οδηγίες βήμα-βήμα για το πώς πρέπει να είναι 

ένα βιογραφικό σημείωμα, ώστε να το φτιάξει και μόνος του, υπάρχει αναλυτικός 

οδηγός στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Επανένταξης 

Αποφυλακιζομένων «Επάνοδος», στην κατηγορία «Απασχόληση», το αρχείο με 

τίτλο «Φτιάξε το βιογραφικό σου!» ( http://epanodos.org.gr/web/guest/eppros ). 

Η Συνοδευτική Επιστολή, αποτελεί επιστολή που συνοδεύει το βιογραφικό και δεν 

πρέπει να περιορίζεται στο περιεχόμενο του, αλλά να «αιχμαλωτίζει» την προσοχή του 

εργοδότη, δίνοντας έμφαση στους επαγγελματικούς στόχους και το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του υποψηφίου σε σχέση με άλλους.  

Στη συνέχεια έρχεται η Συνέντευξη γνωριμίας ή προκαταρκτική συνέντευξη, όπου η 

προσωπική επαφή είναι καθοριστική για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας. Όσον 

αφορά αυτό το κομμάτι, ο σύμβουλος απασχόλησης μπορεί να προετοιμάσει τον 

ωφελούμενο μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης και να τον καθοδηγήσει για το πώς θα 

πρέπει να παρουσιάζεται. 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Δικαίωμα μισθού 

http://epanodos.org.gr/web/guest/eppros
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Μισθός είναι η παροχή που καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, ως 

αντάλλαγμα της εργασίας του στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 

 

Καθορισμός του ύψους του μισθού 

Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους το ύψος του 

μισθού, το οποίο όμως εξαρτάται από το είδος της εργασίας και την ειδικότητα με την 

οποία πράγματι απασχολείται ο εργαζόμενος. Ο μισθός δεν θα είναι κατώτερος από 

το μισθό της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

 

Ποια είναι τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων 

Τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται με τις Εθνικές 

Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, "που ισχύουν για τους μισθωτούς όλης 

της χώρας ανεξάρτητα από ειδικότητα". 

 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που υπάρχουν 

Για τους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ή και για τους εργαζομένους 

ορισμένων επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των αντίστοιχων 

οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων κλαδικές, επιχειρησιακές κλπ συμβάσεις 

εργασίας ή να υπάρξουν διαιτητικές αποφάσεις (Δ.Α). 

"Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καθορίζονται με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να 

είναι ευνοϊκότεροι, αλλά ποτέ κατώτεροι από αυτούς της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης". 

Επίσης, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μπορεί να καθοριστούν με ατομική συμφωνία μεταξύ 

εργοδότη και εργαζομένου. Οι μισθολογικές ρυθμίσεις και στην περίπτωση αυτή, δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες τόσο απ' αυτές της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, όσο 

και από τις ειδικές συμβάσεις που αφορούν την κατηγορία του εργαζόμενου, 

κλαδικές, επιχειρήσεις κλπ. 

 

Τι είναι οι συμβάσεις εργασίας; 

Σύμβαση εργασίας ονομάζεται η συμφωνία με την οποία ένας εργαζόμενος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την εργασία του σε έναν εργοδότη για ένα 

συγκεκριμένο ή όχι χρονικό διάστημα έναντι μισθού. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του σ' έναν εργοδότη για ορισμένο 

ή αόριστο χρόνο. 

Οι κυριότερες συμβάσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες:  

- Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: υπάρχει όταν ο χρόνος λήξης της, είναι 

καθορισμένος εκ των προτέρων ή αυτός προκύπτει από το είδος και το σκοπό της 

σύμβασης και μετά τη λήξη του ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση. Αν όμως 
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ο εργοδότης απολύσει τον εργαζόμενο πριν την ημερομηνία λήξης της, τότε ο 

εργαζόμενος δικαιούται και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που δεν εργάσθηκε 

τους μισθούς του ή τα ημερομίσθια του.  

- Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: υπάρχει όταν δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος 

λήξεως της εργασίας, ούτε συνάγεται από τη φύση της εργασίας ή του έργου 

ορισμένη χρονική διάρκεια. Ο εργαζόμενος στη περίπτωση καταγγελίας σύμβασης 

εργασίας δικαιούται αποζημίωση. 

Οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε) ρυθμίζουν κυρίως τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και ζητήματα σχετικά με τους όρους 

σύναψης και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας και με την άσκηση του 

συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση.  

 

Οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου 

Όταν λέμε τακτικές αποδοχές εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα 

επιδόματα, καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο 

εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση. 

 

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: 

Τα επιδόματα αδείας, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, πολυετίας, 

οικογενειακά, ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης, επιστημονικό, διαχειριστικών 

λαθών, παραγωγής, Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, νόμιμης τακτικής 

υπερωριακής απασχόλησης, τροφής, κατοικίας, κάθε άλλη παροχή, εφ' όσον 

καταβάλλεται τακτικά και νόμιμα. 

 

Τι είναι ωράριο εργασίας; 

Ωράριο εργασίας είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται να 

προσφέρει πραγματικά την εργασία του στον εργοδότη σε ημερήσια και εβδομαδιαία 

βάση. Το ωράριο εργασίας μπορεί να είναι συνεχές ή διακεκομμένο, ημερήσιο και 

νυκτερινό. Νόμιμο ωράριο θεωρείται αυτό που καθορίζεται από το Νόμο και δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά τις 8 ώρες την ημέρα και τις 48 την εβδομάδα.  

Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και 

είναι υποχρεωτικές.Έτσι,μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν. 

Ποιο είναι το ανώτατο νόμιμο ωράριο; 

Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, (ΕΓΣΕΕ 

της ΓΣΕΕ) για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, η σημασία των 

διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική συνέπεια τον τρόπο 

πρόσθετης αμοιβής. 



 
 

72 
 

Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την ημέρα, 

και 48 ώρες την εβδομάδα. Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών και 

Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες. Είναι δυνατή η υπέρβαση 

του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα, όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης 

εβδομάδας εργασίας - ώστε αυτό να φτάσει τις 9 ώρες. Συμβατικό ωράριο είναι αυτό 

που καθορίζεται από τα μέρη μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου, είτε με 

ατομική σύμβαση εργασίας, ή με Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ και καθορίζεται σε 40 ώρες την 

εβδομάδα (άρθρο 6 της από 14-2-84 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε).Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 

μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν τις ώρες εργασίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα 

συμφωνήσουν ωράριο εργασίας μεγαλύτερο από το νόμιμο.  

"Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας 

ή τον Κανονισμό της επιχείρησης".  

Όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νόμιμου, 

δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ  

Πότε πρέπει να καταβάλλεται ο μισθός; 

Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει το μισθό σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στη 

διάρκεια του μήνα, δηλαδή κάθε βδομάδα ή κάθε μήνα κλπ., ανάλογα με τη 

συμφωνία ή την τοπική συνήθεια. Η πληρωμή του μισθού πρέπει να γίνεται στον 

τόπο της εργασίας και μέσα στο χρόνο του ωραρίου του εργαζομένου. 

Ο μισθός μπορεί να καθοριστεί και να συμφωνηθεί με διάφορους τρόπους, οπότε 

μπορεί να μην είναι από την αρχή ορισμένος και σταθερός. Διάφοροι τρόποι 

καταβολής μισθού μπορεί να καθορίζονται κατά το χρόνο απασχόλησης, δηλαδή με 

μηνιαίες ή εβδομαδιαίες ή ημερήσιες αποδοχές, κατά μονάδα παραγωγής (δηλαδή με 

το κομμάτι ή ποσοστά), κατ' αποκοπή (δηλαδή χωρίς διακοπή συνέχεια από την αρχή 

μέχρι το τέλος του έργου ή της συγκεκριμένης εργασίας) ή ακόμη οι αποδοχές να 

συνδυαστούν έτσι ώστε ο εργοδότης να πληρώνει ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

εργασίας μισθό και ποσοστά.  

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να δίνει εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας κατά 

την εξόφληση των αποδοχών του εργαζομένου. Εάν εφαρμόζεται μηχανογραφημένο 

σύστημα δίνεται ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να 

αναλύονται οι κάθε φύσης αποδοχές, καθώς και οι κρατήσεις που γίνονται. 

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Καταγγελία σύμβασης εργασίας 



 
 

73 
 

Στη περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ο μισθωτός 

δικαιούται αποζημίωση ανάλογη προς τα έτη υπηρεσίας του στον ίδιο εργοδότη (Ν. 

2112/20, ΒΛ 16/18-7- 20, Ν. 3198/55, άρθρα 669-679 Α.Κ.).  

Για να είναι νόμιμη η καταγγελία σύμβασης εργασίας πρέπει να γίνει εγγράφως, να 

καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση και να έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του 

απολυόμενου στα μισθολόγια του ΙΚΑ.  

 

Αποζημίωση εργαζομένων  

Η αποζημίωση των υπαλλήλων, όπως και η λύση σύμβασης εργασίας, γίνεται με δύο 

τρόπους (Ν. 3198/55 άρθρα 2 και 4):  

 Ύστερα από προειδοποίηση: Ο εργοδότης υποχρεούται να προειδοποιήσει 

εγκαίρως και εγγράφως τον υπάλληλο για το χρόνο λήξης της σύμβασης 

εργασίας. Στη περίπτωση αυτή ο εργοδότης καταβάλλει το ήμισυ της 

αποζημίωσης.  

 Χωρίς προειδοποίηση: Ο εργοδότης καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της 

αποζημίωσης που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  

 

Παραγραφή μισθολογικών απαιτήσεων 

Κάθε απαίτηση από μισθούς και επιδόματα εκτός της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας 

σύμβασης εργασίας, παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη του έτους, στον 

οποίο αυτή έγινε απαιτητή.  

Οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από παροχή εργασίας υπόκεινται 

σε διετή (2ετή) παραγραφή, που αρχίζει από το τέλος του έτους στον οποίο έγιναν 

απαιτητές.  

 

Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία  

Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ασφαλίζει το προσωπικό και να καταβάλει 

εμπρόθεσμα, το αργότερο στο τέλος του επόμενου μήνα εργασίας, τις εισφορές στον 

ασφαλιστικό φορέα. Επίσης, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν και να 

καταβάλουν στην Δ.Ο.Υ αναλογία φόρου από τις αποδοχές των εργαζομένων.  

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Ποινική ευθύνη εργοδοτών για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών 

Η καθυστέρηση καταβολής μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας θεωρείται γνήσιο έγκλημα παραλείψεως.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθού ο εργαζόμενος μπορεί να 

ζητήσει τη ποινική δίωξη του εργοδότη, να καταθέσει αγωγή στα πολιτικά 
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δικαστήρια, να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας υπαιτιότητα του εργοδότη και να 

ζητήσει προσωρινή επιδίκαση ποσού με ασφαλιστικά μέτρα.  

Ο εργοδότης, καθώς και κάθε διευθυντής ή εκπρόσωπος της επιχείρησης που δεν 

καταβάλει μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο τις αποδοχές των εργαζομένων, 

τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Το αδίκημα είναι αυτόφωρο, αν γίνει η 

μήνυση στο χρόνο που έπρεπε να πληρωθεί ο μισθός, κατά τη συμφωνία ή την 

επιχειρησιακή συνήθεια της επιχείρησης (ημέρα μισθοδοσίας). Μήνυση μπορούν να 

υποβάλουν ο εργαζόμενος ή η συνδικαλιστική του οργάνωση ή η αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας ή και η Αστυνομική Αρχή. 

 

Υπερημερία εργοδότη – Επίσχεση εργασίας 

Εκτός από τις παραπάνω ποινικές κυρώσεις, ο εργοδότης θεωρείται "υπερήμερος" σε 

περίπτωση που καθυστερεί την πληρωμή των αποδοχών. Έτσι, ο εργαζόμενος μπορεί 

να ζητήσει την πληρωμή τόκων υπερημερίας για τις καθυστερούμενες αποδοχές. 

Επίσης, δικαιούται να κάνει επίσχεση εργασίας, δηλαδή να διακόψει την παροχή της 

εργασίας του μέχρι την εξόφληση των αποδοχών του. 

 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για κάθε εργαζόμενο και 

ξεκινά από την πρώτη μέρα εργασίας. Μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν και 

εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον αντίστοιχο φορέα 

κύριας ασφάλισης, ανάλογα με το είδος της εργασίας τους και έχουν ίση πρόσβαση 

με τους Έλληνες εργαζόμενους στις παροχές του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο 

υπάγονται. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι Φορείς Κύριας Ασφάλισης, καθένας από τους 

οποίους καλύπτει ασφαλιστικά τον κάθε εργαζόμενο με βάση το είδος εργασίας ή το 

επάγγελμα του. 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) είναι ο γενικός φορέας κύριας 

ασφάλισης των μισθωτών, αλλά και ειδικών κατηγοριών προσώπων, όπως 

εφημεριδοπώλες, μαθητευόμενοι, κλπ. 

Στο ΙΚΑ υπάγονται ασφαλιστικά οι εξής περιπτώσεις εργαζομένων: 

• Όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από την ιδιότητα 

του εργοδότη (Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου ή Δημόσιο, Κοινωνικός Τομέας) και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται 

στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

• Όσοι παρέχουν προσωπική εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου και με την 

προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας 

Ασφάλισης. 

• Όσοι παρέχουν εργασία σε εργοδότη που δεν είναι σταθερός. 
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• Όσοι είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι που δεν έχουν επαγγελματική στέγη (για 

παράδειγμα εφημεριδοπώλες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές, κλπ.).Στην 

περίπτωση των αυτοτελώς απασχολούμενων, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ 

μέσω των σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών. 

• Όσοι παρέχουν εργασία κατ' οίκον του εργοδότη (για παράδειγμα οικιακοί βοηθοί, 

κηπουροί, baby sitters, κλπ.)καθώς και μέλη της οικογένειας των άμεσα 

ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, εφόσον πληρούνται απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

 

Απογραφή Ασφαλισμένου 

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία, η οποία υπάγεται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ 

προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 

(ΑΜΑ) και να μπορεί να έχει πρόσβαση στις παροχές του ΙΚΑ ως ασφαλισμένος, 

αλλά και να παρακολουθείται η ασφαλιστική του ιστορία. 

Για την απογραφή του, ο ασφαλισμένος απευθύνεται στο Υποκατάστημα ή 

Παράρτημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, συμπληρώνει εις διπλούν το έντυπο 

"Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου" και το υποβάλλει μαζί με τα σχετικά 

ανά περίπτωση δικαιολογητικά. Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο που να ισχύει ή πιστοποιητικό γεννήσεως 

• άδεια παραμονής και άδεια εργασίας (σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλοδαπός) 

• βεβαίωση εργοδότη 

• αποδεικτικό στο οποίο να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του 

• επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(π,χ. αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης). 

 

Παροχές του ΙΚΑ 

Με την ασφάλιση του στο ΙΚΑ, ο ημεδαπός ή αλλοδαπός εργαζόμενος, γίνεται 

δικαιούχος πολλών παροχών σε είδος (για παράδειγμα νοσοκομειακή περίθαλψη) και 

σε χρήμα (για παράδειγμα επιδόματα, συντάξεις).Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

χορήγηση των παροχών σε είδος ή σε χρήμα στους αλλοδαπούς ασφαλισμένους είναι 

να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή να αποδεικνύουν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

για τη νομιμοποίηση τους. 

Οι παροχές από το ΙΚΑ περιλαμβάνουν: 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Νοσοκομειακή περίθαλψη 

• Επιδόματα ασθενείας, ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π. 

• Σύνταξη και άλλες παροχές. 
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ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Ως προς το ποινικό μητρώο, αυτό απαιτείται για την έκδοση άδειας άσκησης πολλών 

επαγγελμάτων και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις - ενδεικτικά δείτε 

παρακάτω: 

 

 Δικηγόρος  Ιατρός (και οδοντίατρος, κλπ) 

 Φαρμακοποιός και βοηθός 

φαρμακείου 

 Επαγγελματίας οδηγός  

(ταξί, φορτηγού, κλπ) 

 Ναυτικός  Security (και ένοπλοι σε πλοία: όχι 

όσοι έχουν εκτίσει ποινές άνω 6 

μηνών από δόλο) 

 Μεσίτης  Ασφαλιστής 

 Διασώστης– πλήρωμα 

ασθενοφόρου 

 Επαγγέλματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (πχ. σερβιτόρος), αλλά 

και ίδρυση και λειτουργία τέτοιων 

καταστημάτων 

 Λογιστής, φοροτεχνικός, κλπ  Κομμωτής-κουρέας 

 Εκπαιδευτικός  Αισθητικός 

 Βρεφονηπιοκόμος  Κοινωνικός λειτουργός 

 Λογοθεραπευτής  Νοσηλευτής/τρια και 

αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/α 

 Εκδιδόμενο πρόσωπο 

(πορνεία) 

 Κλειδαράς 

 Ενεχυροδανειστής, 

αγοραπωλησία χρυσού, κλπ 

 Αργυραμοιβός – παλαιοπώλης 

 Άδεια διδασκαλίας σε 

φροντιστήριο ή κατ’ οίκον 

 Οδικός μεταφορέας 

 Κατάστημα εμπορίας λιανικής 

πώλησης κτηνιατρικών 

φαρμάκων 

 Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών 

 Έμπορος όπλων  

 

Επιπλέον, ως προς την πρόσληψη στο δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 4 § 6 

ν. 2207/1994 τα κωλύματα διορισμού λόγω εγκληματικής δράσης δεν ισχύουν για 

άτομα που προσλαμβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. 
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Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη: σύμφωνα με την 

παραπάνω διάταξη «Τα κωλύματα διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ, 

υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική 

δράση, δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα 

ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο, εφόσον 

προσλαμβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση 

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιοι». 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια μία νέας μορφής επιχείρηση, η κοινωνική συνεταιριστική 

επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.),ήρθε να δώσει εναλλακτικές διεξόδους απασχόλησης σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα στοχεύει στη νομική κατοχύρωση του χώρου της 

κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής. 

Σύμφωνα με τον Ν.4019/2011 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 

διατάξεις», Κοινωνική Οικονομία ορίζεται:  

«Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού 

οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων». 

 

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.);  

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός 

κοινωνικού σκοπού, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του 

νόμου εμπορική ιδιότητα.  

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της 

και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος 

της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 

 

Πόσες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν;  

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται 

σε τρεις κατηγορίες:  

 

1. Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ:  
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Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που          

ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές 

ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές),εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 

άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια 

Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει 

υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

2. Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:  

Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – 

προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, 

βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

3. Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:  

Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην 

προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της 

τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή 

υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, 

οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά. 

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων  

1. Mια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (ή επτά μέλη για 

τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης). 

2. Tα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ. δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. 

3. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

4. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με 

εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. 

5. Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.  

6. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.  

7. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι και μέλος της επιχείρησης. 

8. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – 

εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν 

δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. 

9. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει 

έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.  

10. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά 

είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.  
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Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:  

•5% για το σχηματισμό αποθεματικού, 

•έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας, 

•το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  

 Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους 

εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.  

 Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη 

παροχή,συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την 

αμοιβή τους.  

 Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. 

 Οι Κοιν.Σ.Επ. εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.  

 Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το 

Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.  

 Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας 

τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Γ.Γ. 

Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων.  

 

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο Ν. 4019/2011,η «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», δημιουργούνται προϋποθέσεις για την 

δραστηριοποίηση της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού, την κοινωνική και οικονομική επανένταξη αποκλεισμένων 

κοινωνικά ομάδων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την μείωση της ανεργίας σε 

περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική κρίση, καθώς και 

στην τοπική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την παροχή 

ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών 

επιχειρηματικότητας. 

 

 

 

Η Διαδικασία σύστασης της Κοιν.Σ.Επ. 
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Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές 

ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και 

τυπικές  διαδικασίες ίδρυσης. 

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων 

επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό 

σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη 

δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων 

ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.  

Επιπλέον, απαιτείται η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ωστόσο, η εγγραφή στο μητρώο δεν 

αποτελεί δείκτη της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να 

παρακολουθείται και να ελέγχεται. Επισημαίνεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και 

πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ. των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής 

Οικονομίας σε αυτό διενεργούνται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής 

Οικονομίας. 

 

Γενικές πληροφορίες για ζητήματα Κοινωνικής Οικονομίας: http://www.ypakp.gr/ 

Ή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας, Σταδίου 

29, τηλ.: 213 1516480,213 1516311 και 213 1516483. 

 

Το παράδειγμα της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης  «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

 

 

 

Στο πνεύμα της κοινωνικής οικονομίας δημιουργήθηκε και η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι 

Ορίζοντες», η οποία μάλιστα αποτελεί και το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό 

παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά, του 

οποίου τα μέλη είναι άτομα τα οποία έχουν βιώσει εγκλεισμό σε κατάστημα 

κράτησης (το 100% των ιδρυτικών μελών είναι αποφυλακισμένοι),ενώ το 80% των 

εργαζόμενων στην επιχείρηση προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

http://www.ypakp.gr/
http://2.bp.blogspot.com/-FzYld6AxfXA/U8JXGoRZxRI/AAAAAAAABiE/x115w_m2Noo/s1600/%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%99+%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A3_LOGO+%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C.jpg
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(μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, Αμεα, 

μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.). 

Πώς δημιουργήθηκε 

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακισμένων 

Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης 

των αποφυλακισμένων, υλοποιήθηκε ένα Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Το Σχέδιο Δράσης 

όριζε ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Κορυδαλλού. Η 

συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σηματοδότησε το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία 

προετοιμάστηκε ώστε να υποδεχθεί τους πρώην κρατούμενους και εργάστηκε προς 

την κατεύθυνση της επανένταξής τους. Ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης ήταν 60 

(εξήντα) άνεργοι/-ες αποφυλακισθέντες, κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης. 

Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ήταν η υποστήριξη και η προετοιμασία 60 ανέργων 

αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών, με στόχο την απασχόλησή τους. Στην 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχαν ως εταίροι: 

 ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης 

αποφυλακιζομένων, www.epanodos.org.gr (Συντονιστής εταίρος) 

 ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση υποστήριξης νέων, www.arsis.gr 

 Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, www.dakm.gr 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ. 

Κ.Ε.ΚΟ.), www.korydallos.gr 

  Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), www.eede.gr 

   Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά  

(ΠΕΣΥΔΑΠ) www.pesydap.gr 

   Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ ΑΕ, www.apopsi.gr 

Συγκεκριμένα, οι 60  ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης προετοιμάστηκαν κατάλληλα, 

μέσα από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να 

μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι/ -ες επιχειρήσεων της 

περιοχής παρέμβασης είτε συστήνοντας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοιν.Σ.Επ.) στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών 

στην οργάνωση γραφείου. 

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» .Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι 

Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και στον τομέα δημιουργίας και 

συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων.  

Η ιδέα γεννήθηκε λόγω της έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και του μεγάλου 

ποσοστού της ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας. Αφετηρία όλων αυτών των 

http://www.epanodos.org.gr/
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προσπαθειών είναι η στήριξη ατόμων που προέρχονται, κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες. 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπαιδεύτηκαν σε : 

1. «Διαμόρφωση, Συντήρηση και Φύλαξη χώρων Πρασίνου» 

Διάρκεια 115 ώρες (69 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 46 ώρες πρακτικής 

άσκησης)  

2. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 

Διάρκεια 60 ώρες (48 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 12 ώρες πρακτικής 

άσκησης) 

Στόχος λοιπόν της  Κοιν.Σ.Επ., είναι να παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με 

Ασφάλεια  και Σεβασμό στο περιβάλλον. Να αποτελέσει την αφετηρία ένταξης στην 

αγορά εργασίας και για άλλα μέλη της αυτής ευπαθούς ομάδας.  Βασική προσδοκία, 

με όραμα τους «νέους ορίζοντες», είναι η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

 

Υπηρεσίες της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»     

 Αρχικοί - γενικοί καθαρισμοί ή καθαρισμοί αποκατάστασης σε 

επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και 

δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς, παρέχοντας υψηλών 

προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη 

συντήρηση  χώρων. 

 Δημιουργία ή συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων: 

μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, 

καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων 

πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, 

επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων. 

 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια 

 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 

Στα μόλις δυο χρόνια λειτουργίας της η Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έχει   

καταφέρει να γίνει γνωστή στο χώρο της και μάλιστα έχει αναλάβει πολλά έργα. Κύριοι 

αρωγοί στην προσπάθεια της επιχείρησης για κοινωνική ένταξη, αλλά και λαμπρό 

δείγμα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχουν υπάρξει το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 

(ΚΕ.ΜΕ.Α.), το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ),ο Ελληνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις, το Ν.Π.Ι.Δ. και Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος», ο Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» 

(ΓΕΟΔ) και ορισμένοι ιδιώτες, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία και έχουν εκδηλώσει 
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ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί της φορείς όπως το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

Οι «Νέοι Ορίζοντες» βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα προκειμένου να ξεκινήσουν 

νέες συνεργασίες και να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους νέα μέλη, τα οποία 

προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και έχουν την διάθεση να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου, διεκδικώντας την ισότιμη ενεργή 

συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή και κατ’ επέκταση, κοινωνική ζωή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»:  

Διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30(κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας), Αθήνα  
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 8817158, 2108815904, 6948590110 Fax: 210 8817158  
Email: neoi.orizontes.koinsep@gmail.com  
Site: http://www.neoiorizontescleaner.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes 

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Το κράτος σε μία απόπειρα να ενισχύσει τις προσπάθειες που καλείται να κάνει 

κάποιος προκειμένου να ενταχθεί τον κοινωνικό ιστό μετά την αποφυλάκισή του, 

παρέχει μία σειρά από προνοιακά επιδόματα, τα οποία είτε απευθύνονται 

αποκλειστικά σε αποφυλακισμένους είτε απευθύνονται σε άτομα που χρήζουν 

βοήθειας ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία συνήθως 

χαρακτηρίζουν και μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αποφυλακισμένων. Αυτά 

παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω, μαζί με τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί και 

τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να τα διεκδικήσει κάποιος. 

 

Ειδικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 

(Αποφυλακισθέντες) 

Όσον αφορά το Ειδικό Βοήθημα Αποφυλακισμένων5, το δικαιούνται υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις: 

 Πρώτον, δεν θα πρέπει είναι υπότροποι ή καθ’ έξιν παραβάτες (σύμφωνα με το 

άρθρο 88 και 90 του Ποινικού Κώδικα, με επαναλαμβανόμενα αδικήματα ή άνω της 

μίας φοράς να τους έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας). 

Δεύτερον, δεν το δικαιούνται όσοι έχουν εκτίσει ποινή στερητική της ελευθερίας για 

λιγότερο από δύο μήνες και για όσους διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της 

καταβολής χρηματικής εγγύησης. 

Τρίτον, θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή έκθεση από την Κοινωνική Υπηρεσία του 

καταστήματος κράτησης στο οποίο κρατήθηκαν και έχουν διορία έως δύο μήνες από 

την αποφυλάκισή τους να την στείλουν στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ της περιοχής 

στην οποία κατοικούν οι ωφελούμενοι πλέον, προκειμένου να λάβουν το επίδομα. 

mailto:neoi.orizontes.koinsep@gmail.com
http://www.neoiorizontescleaner.com/
https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes
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Στην περίπτωση που στο Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Κοινωνική Υπηρεσία, 

την έκθεση αναλαμβάνει να συντάξει και να στείλει ο Διευθυντής του Καταστήματος.  

 Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως σε υποκατάστημα του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας 

τους, είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-services ή μέσω Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και τα οποία είναι τα εξής: 

α) το Αποφυλακιστήριό τους,  

β) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 

γ) η Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού που τον παρακολουθούσε στο Κατάστημα 

Κράτησης ή του Διευθυντή του Καταστήματος(η οποία αποστέλλεται από τους ίδιους 

στον ΟΑΕΔ), και 

δ) το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του ή το αντίγραφο στης Φορολογικής του 

Δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία του ότι δεν έκανε Φορολογική 

Δήλωση. 

ε) ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ (Εθνικής Τράπεζας), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει 

να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. 

Όσον αφορά το Αποφυλακιστήριο (α),είναι προαπαιτούμενο και για κάποιον που 

έρχεται ως εξυπηρετούμενος στην «Επάνοδο» προκειμένου να δεχθεί τις υπηρεσίες 

του Κέντρου, να προσκομίζει το Αποφυλακιστήριό του, το  οποίο κρατείται σε 

ψηφιακό αρχείο. Σε περίπτωση που το έχει χάσει, ο ωφελούμενος με τη βοήθεια του 

συμβούλου συμπληρώνει μία αίτηση να του αποσταλεί αντίγραφο από τη γραμματεία 

του Καταστήματος Κράτησης όπου κρατήθηκε, στην «Επάνοδο», ώστε να το 

παραλάβει ο ίδιος, είτε με φαξ είτε ταχυδρομικά. Η αίτηση στέλλεται άμεσα από το 

φαξ της «Επανόδου», με τα στοιχεία και το αίτημα του εξυπηρετούμενου. Η 

διαδικασία επιστροφής του αποφυλακιστηρίου ή αντίγραφού του συνήθως δεν 

υπερβαίνει τη μία εβδομάδα. 

Όσον αφορά την Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού (γ), έπειτα από υπόδειξη του 

εξυπηρετούμενου για το Κατάστημα Κράτησης και τον συγκεκριμένο κοινωνικό 

λειτουργό που είχε ως επιβλέπων, ο σύμβουλος επικοινωνεί με την Κοινωνική 

Υπηρεσία του συγκεκριμένου καταστήματος και με τον επιβλέποντα κοινωνικό 

λειτουργό του και ζητάει να στείλει την έκθεση απευθείας στο υποκατάστημα του 

ΟΑΕΔ στο οποίο υπάγεται πλέον ο εξυπηρετούμενος, για να λάβει το βοήθημα. 

Όσον αφορά το (δ),ο σύμβουλος ζητάει από τον ωφελούμενο να φέρει όποιο από τα 

δύο πρώτα δικαιολογητικά έχει, ενώ στην περίπτωση που δεν έκανε φορολογική 

δήλωση, τον παραπέμπει στην εφορία στην οποία υπάγεται και τον κατευθύνει πού να 

πάει για να του εκδοθεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό. 

Μόλις ο ωφελούμενος συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά αυτά μαζί με τον σύμβουλο 

απασχόλησης, ο τελευταίος καλεί τον κοινωνικό λειτουργό ή το υποκατάστημα του 

ΟΑΕΔ ώστε να επιβεβαιώσει ότι έχει σταλεί η έκθεση του κοινωνικού λειτουργού 

του καταστήματος κράτησης και παραπέμπει τον ωφελούμενο στο συγκεκριμένο 
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υποκατάστημα του ΟΑΕΔ, ώστε να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να τον 

κατευθύνουν για το πότε και με ποιο τρόπο θα παραλάβει το βοήθημα. 

Υπάρχει η επιπλέον περίπτωση κάποιος να είναι υπήκοος τρίτης χώρας, μη 

ευρωπαϊκής, ο οποίος να μην διαθέτει καν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ούτε και να 

μπορεί να εκδώσει την παρούσα χρονική στιγμή, λόγω προβλημάτων με τα προσωπικά 

του έγγραφα και να μην δικαιούται το βοήθημα ή να μην προλαβαίνει να επανεκδώσει 

τα νόμιμα έγγραφά του μέσα στην πάροδο των δύο μηνών της διορίας και να μην 

προλάβει να τα καταθέσει όταν θα είναι έτοιμα. Ο ωφελούμενος πληροφορείται 

αναλόγως. 

 

5Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Ειδικά Βοηθήματα, 
Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 
(Αποφυλακισθέντες), διαθέσιμες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο 
http://www.oaed.gr/apophylakisthentes/ . 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ («Στήριξης τέκνων και ειδικού επιδόματος σε 

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»)6 

Το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ παρέχεται με την υποβολή ειδικού εντύπου (Α21) 

κατά τη φορολογική δήλωση του ενδιαφερόμενου. 

Η αίτηση - δήλωση του εντύπου Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής 

δήλωσης (Ε1),ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση 

(έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, 

άγαμος/η, επίτροπος), κατά την ημερομηνία υποβολής της. 

Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να 

συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία 

αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21. 

Σημειώνεται, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των 

Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν. 

Ο υπόχρεος – αιτών έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης 

– υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21). Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του 

εντύπου Α21, ο αιτών εκτυπώνει το έντυπο και προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των 

στοιχείων που δήλωσε.Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων στο έντυπο 

Α21 θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της 

αρχικής αίτησής του (έντυποΑ21).  

http://www.oaed.gr/apophylakisthentes
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Επίσης, σε περίπτωση πραγματικής μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του 

δικαιούχου (απόκτηση τέκνου, λήξη σπουδών τέκνου/ων, κλπ), θα πρέπει, έγκαιρα, και 

όχι πέραν της ληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων να προβαίνει σε 

συμπλήρωση - τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής (έντυπο Α21), μέσω του 

περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr).  

Σημειώνεται, ότι όσοι έχουν την επιμέλεια (επίτροποι) ορφανών και από τους δύο γονείς 

τέκνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), μέσω ειδικής 

εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο taxisnet (www.gsis.gr) για επιτρόπους. 

Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα 

τέκνα, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται: α)Τα άγαμα 

τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν 

υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). β) Τα τέκνα που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή 

Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται 

μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν να 

φοιτούν).Διευκρινίζεται ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται 

και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, 

Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λ.π.), καθώς και τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του 

Εξωτερικού. 

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου 

έτους της ηλικίας τους. 

Μετά την οριστική υποβολή του Α21,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, 

μέσω της ειδικής εφαρμογής «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», από την 

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr), για την πορεία της αίτησής τους καθώς 

και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, στην 

περίπτωση που απαιτείται. 

Χρήσιμες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης των 

επιδομάτων καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Α21 

παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), 

όπου έχει αναρτηθεί και ο «ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ». 

Τέλος οι δικαιούχοι 2015 που θα εισπράξουν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του 

Α΄ τριμήνου έτους 2016 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις , να 

υποβάλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15-1-2017 προκειμένου να συμψηφιστεί με το 

ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2016 μέχρι την προβλεπόμενη 

ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφτεί, η χορηγηθείσα 

προκαταβολή θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα εισπραχθεί μέσω 

της αρμόδιας ΔΟΥ. 

http://www.gsis.gr/
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Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της 

οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1,ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και 

κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. 

Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες έχουν, ως εξής: α) Έως 6.000 Ευρώ, ισοδύναμο 

εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλ. 40 

Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 

β)Από 6.001 Ευρώ έως 12.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. 

Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, δηλ. 26,66 

Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

γ)Από 12.001 Ευρώ έως 18.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. 

Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος, δηλ. 13,33Ευρώ 

το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα): 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. 

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (οικογενειακό επίδομα) δικαιούνται οικογένειες 

με δύο παιδιά που δήλωσαν το 2016 ετήσιο εισόδημα (για το 2015) έως 30.000 ευρώ  

ή με ένα παιδί που δήλωσαν εισόδημα έως 27.000 ευρώ. Αν δηλώσατε παραπάνω, 

ξεχάστε το επίδομα. Σε περιπτώσεις τριών (3) παιδιών και άνω «ανεβαίνουν» και τα 

εισοδήματα, πχ εισόδημα έως 42.000 ευρώ για 6 παιδιά.  

Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο 

αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα 

και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο 

άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1,ο άλλος γονέας 

έχει στάθμιση 1/3 (0,333) και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6 (0,1666).Ως 

ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την 

κλίμακα ισοδυναμίας. 

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται 

αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: 

(α) Έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,  που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλαδή 

480ευρώ/έτος για 1 παιδί ή 960 ευρώ για 2 παιδιά. (β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) 

ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος , 

δηλαδή 320 ευρώ / έτος για 1 παιδί  ή 640ευρώ για 2 παιδιά, και 

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ 

,που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. 

 

6Οδηγός του Πολίτη, ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21, 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του 

ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και 
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πολύτεκνες οικογένειες», διαθέσιμο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 

http://www.odigostoupoliti.eu/oga-odigos-gia-ta-ikogeniaka-epidomata-a21/ 

 

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής7 

Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται σε ανασφάλιστα μοναχικά ηλικιωμένα άτομα 65 

χρονών και πάνω και σε ανασφάλιστα ζεύγη, εφόσον:  

 στερούνται ιδιόκτητης στέγης και  

 διαμένουν σε μισθωμένο οίκημα, συντρέχει περίπτωση οικονομικής 

αδυναμίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.Δ. 57/73 και 

 δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ικανά να του παρέχουν την 

δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών δαπανών 

Για τα ανασφάλιστα ζεύγη θα πρέπει και οι δυο σύζυγοι να είναι ανασφάλιστοι και ο 
ένας τουλάχιστον να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.Η στεγαστική 
συνδρομή καταβάλλεται ή  στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή στον ηλικιωμένο.  

Δικαιολογητικά:  

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου  

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή τη Κοινότητα που 

είναι εγγεγραμμένος  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο ότι είναι 

ανασφάλιστος ή είναι ασφαλισμένος ως υπερήλικας στον ΟΓΑ, δεν παίρνει 

σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιαδήποτε 

άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στερείται εισοδήματος παρεχόμενο 

από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ως ενοίκια, κ.λ.π., ότι είναι 

μόνιμος κάτοικος της περιοχής που μένει και δεν παίρνει άλλη οικ. ενίσχυση 

για το ενοίκιο από άλλη πηγή  

 Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, 

θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτη  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ότι 

αποδέχεται να εισπράττει ο ίδιος ή ο ηλικιωμένος τη στεγαστική συνδρομή 

για λογαριασμό του δικαιούχου ανά δίμηνο από το Ταχυδρομείο  

 Απόκομμα ΟΓΑ  

 Φωτοτυπία ταυτότητος 

 Βιβλιάριο ασθενείας 

 

7dikaiologitika.gr, Δικαιολογητικά επιδόματος στεγαστικής συνδρομής, διαθέσιμο στον 
διαδικτυακό τόπο http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-
pronoia/17790/dikaiologitika-epidomatos-stegastikis-syndromis 

http://www.odigostoupoliti.eu/oga-odigos-gia-ta-ikogeniaka-epidomata-a21/
http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-pronoia/17790/dikaiologitika-epidomatos-stegastikis-syndromis
http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-pronoia/17790/dikaiologitika-epidomatos-stegastikis-syndromis
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Επίδομα Παιδικής Μέριμνας 

Αφορά την οργάνωση της φύλαξης των παιδιών για διευκόλυνση πρόσβασης του 
γονέα στην απασχόληση. Μπορεί να είναι χρηματικό ή αναλαμβάνεται άμεσα το 
κόστος φύλαξης των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. 

 

Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών8 

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων που πλέον έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες των Δήμων, 

κατόπιν μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και δήμων, το οποίο είναι 

μηνιαίο και ανέρχεται στα 44,02 ευρώ, σε παιδιά μέχρι 16 ετών που ζουν με την 

οικογένειά τους και στερούνται πατρικής προστασίας λόγω: θανάτου, αναπηρίας 

(67% και άνω), εγκατάλειψης, φυλάκισης πέραν των τριών μηνών, στράτευσης ή 

εκτός γάμου παιδιά. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο 

που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα. 

Δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η σύνθεση της 

οικογένειας του ενδιαφερομένου, η μόνιμη κατοικία του, τα έσοδα όλων των 

μελών της οικογένειας, τυχόν αλλαγή τόπου κατοικίας και ότι δεν έχει 

υποβάλλει δικαιολογητικά επιδότησης των παιδιών σε άλλη Διεύθυνση 

Πρόνοιας.  

3. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων  

Κατά περίπτωση ένα από τα παρακάτω:  

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (του πατέρα).  

2. Βεβαίωση από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί, στην οποία θα 

αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία απόλυσης.  

3. Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ή απόφαση 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόφαση άλλου ασφαλιστικού 

φορέα, στην οποία θα αναγράφονται το ποσοστό αναπηρίας του πατέρα 

και το χρονικό διάστημα της αναπηρίας 

4. Βεβαίωση φυλακών (με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης). 

5. Συμφωνητικό και απόδειξη ενοικίου για τους διαμένοντες σε μισθωμένη 

κατοικία.  

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή βεβαίωση αρμόδιας εφορίας περί μη 

υποβολής φορολογικής δήλωσης – βεβαίωση αποδοχών – απόκομμα 

σύνταξης – Βεβαίωση από τράπεζα στην οποία θα αναγράφεται η μηνιαία 

δόση για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία που απέκτησαν 

με στεγαστικό δάνειο.  

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
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8.  Πιστοποιητικό εγκατάλειψης: απόφαση διαζυγίου απόφαση επιμέλειας 

των παιδιών, απόφαση διατροφής. 

Διαδικασία:  

 Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.  

 Διενέργεια κοινωνικής έρευνας για την οικογενειακή και κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση. 

 Έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής 

μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε απροστάτευτα παιδιά, από την 

ημερομηνία της αίτησης. 

 

8dikaiologitika.gr, «Διαδικασία και δικαιολογητικά για το επίδομα απροστάτευτων 
παιδιών», διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο 
http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-pronoia/17789/diadikasia-kai-
dikaiologitika-gia-to-epidoma-aprostatefton-paidion  
 
 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)9 

Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν 

σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η έννοια της ακραίας φτώχειας ορίζεται ως η κατοχή 

εισοδήματος κάτω από ένα ορισμένο όριο και περιουσιακών στοιχείων κάτω από 

ορισμένη αξία. 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη 

διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες 

ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην 

αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. 

Η εφαρμογή του ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 2016, σε 30 Δήμους της χώρας, ενώ 

αναμένεται να εφαρμοστεί πανελλαδικά από τις αρχές του 2017. 

Τα νοικοκυριά (με ένα άτομο ή περισσότερα) που υποβάλλουν αίτηση για το 

πρόγραμμα Κ.Ε.Α θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν ταυτόχρονα 3 κύρια 

σύνολα κριτηρίων: κριτήρια διαμονής, εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά 

κριτήρια. 

 Πρώτον, όλα τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να μένουν νόμιμα σε έναν από 

τους Δήμους που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος. 

 Δεύτερον, το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού τους 

τελευταίους 6 μήνες (πριν από την υποβολή της αίτησης) πρέπει να είναι κάτω 

από το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για ένταξη στο πρόγραμμα. 

Το όριο εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του 

νοικοκυριού.Για παράδειγμα, ένα άτομο που διαμένει μόνο του θα μπορεί να ενταχθεί 

στο πρόγραμμα αν το εισόδημά του κατά τους 6 μήνες πριν από την υποβολή της 

αίτησης ήταν κάτω από 1.200 ευρώ (δηλαδή 200 ευρώ ανά μήνα κατά μέσο όρο). Είναι 

http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-pronoia/17789/diadikasia-kai-dikaiologitika-gia-to-epidoma-aprostatefton-paidion
http://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/epidomata-pronoia/17789/diadikasia-kai-dikaiologitika-gia-to-epidoma-aprostatefton-paidion
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σημαντικό να σημειωθεί ότι το 20% των μισθών δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Για 

παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το μοναδικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.400 ευρώ 

από το μισθό του κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Το 20% από το μισθό του, που είναι 

280 ευρώ, δεν θα ληφθεί υπόψη. Το συνολικό εισόδημά του θα υπολογιστεί ως εξής: 

1.400 – 280 = 1.120.Δεδομένου ότι αυτό είναι κάτω από το όριο του εισοδηματικού 

κριτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα ενός ατόμου που διαμένει μόνο του, τότε αυτό το 

άτομο θα πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ. 

Τρίτον, εκτός από τη διαμονή και το εισοδηματικό κριτήριο, θα ισχύουν και τα 

ακόλουθα περιουσιακά κριτήρια: 

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση 

ατομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ. Για ένα τετραμελές νοικοκυριό — 

που αποτελείται από το σύζυγο, τη σύζυγο και 2 ανήλικα παιδιά — η φορολογητέα 

αξία των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ (για κάθε επιπλέον 

μέλος το όριο για τη φορολογήσιμη ακίνητη περιουσία αυξάνεται κατά 15.000 

ευρώ).Η μέγιστη φορολογητέα αξία των ακινήτων για κάθε νοικοκυριό είναι 150.000 

ευρώ. 

Η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (για παράδειγμα, 

λογαριασμοί ταμιευτηρίου, μετοχές, ομόλογα, κ.ο.κ) όλων των μελών του 

νοικοκυριού που έχουν δηλωθεί στο τελευταίο Ε1,δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

εξαπλάσιο του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. 

Η αντικειμενική δαπάνη για μηχανοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε μέλη του 

νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, όπως υπολογίζεται για 

φορολογικούς σκοπούς στο Ε1. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα κατώτατα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για 

κάθε τύπο νοικοκυριού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις για την 

ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. θα ληφθούν αποκλειστικά και μόνο βάσει των 

κριτηρίων που περιγράφονται εδώ. Καμία άλλη μεταβλητή (όπως φύλο, φυλή, 

εθνοτική προέλευση κλπ.) δεν θα ληφθεί υπόψη για την ένταξη ή τον αποκλεισμό των 

αιτούντων. 

Σύνθεση 

νοικοκυριού 

Εξαμηνιαίο 

εγγυημένο 

ποσό 

Μηνιαίο 

εγγυημένο 

ποσό 

Όριο 

Αξίας 

Ακινήτων 
Αντικειμενική 

δαπάνη 

κινητών (π.χ. 

αυτοκίνητα) 

Όριο 

Χρηματοοικονο

μικών 

Περιουσιακών 

Στοιχείων (κατ’ 

έτος) 

Μονοπρόσωπο 

νοικοκυριό 

1.200ε 200 ε 90.000ε 6.000 ε 7.200 ε 

Νοικοκυριό που 

αποτελείται από 

δύο ενήλικες ή 

1.800ε 300 ε 105.000ε 6.000 ε 10.800 ε 



 
 

92 
 

μονογονεϊκό 

νοικοκυριό με 

ένα ανήλικο 

μέλος 

Νοικοκυριό που 

αποτελείται από 

δύο ενήλικες 

και ένα ανήλικο 

μέλος ή 

μονογονεϊκό 

2.300ε 350 ε 120.000ε 6.000 ε 12.600 ε 

νοικοκυριό με δύο 

ανήλικα μέλη 

     

Νοικοκυριό που 

αποτελείται από 

τρεις ενήλικες ή δύο 

ενήλικες και δύο 

ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκό 

νοικοκυριό με τρία 

ανήλικα μέλη 

2.400 ε 400ε 135.000ε 6.000ε 14.600 ε 

Νοικοκυριό που 

αποτελείται από 

τρεις ενήλικες και 

ένα ανήλικο μέλος ή 

δύο ενήλικες και 

τρία ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκό 

νοικοκυριό με 

τέσσερα ανήλικα 

μέλη 

2.700 ε 450ε 150.000ε 6.000ε 16.200 ε 

Νοικοκυριό που 

αποτελείται από 

τέσσερις ενήλικες ή 

δύο ενήλικες και 

τέσσερα ανήλικα 

μέλη ή μονογονεϊκό 

νοικοκυριό με 

τέσσερα ανήλικα 

μέλη 

3.000 ε 500ε 150.000ε 6.000ε 18.000 ε 
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Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων. Εναλλακτικά οι αιτούντες μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) ή στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ 

(www.keaprogram.gr).Αιτήσεις για την πρώτη φάση θα γίνονται δεκτές από 14 

Ιουλίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016. Τα άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 

από οποιονδήποτε υπολογιστή. 

Η ανοιχτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιτρέπει στα άτομα να υποβάλουν αίτηση 

όταν αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση. Τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να απευθυνθούν στον Δήμο για βοήθεια 

όπου θα συμπληρώσουν την αίτηση με τη βοήθεια υπαλλήλου του Δήμου. Στην αίτηση 

(είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία),αναγράφονται οι 

λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη 

συμπλήρωσή της και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων. Στην αίτηση 

γίνεται σαφές το γεγονός ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να αναφέρουν όποιες αλλαγές 

υπάρξουν στις συνθήκες διαβίωσής τους εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία της μεταβολής (σχετικά με την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού 

κλπ.).Επίσης διευκρινίζεται ότι τα άτομα ενδέχεται να επιλεγούν για επαλήθευση των 

πληροφοριών στον Δήμο ή ότι ενδέχεται να δεχτούν κατ’ οίκον επισκέψεις. Η αίτηση 

περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, όπως: 

ταυτότητα, διαμονή, εισόδημα και περιουσία. 

Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει 

να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: 

Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά 

στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και, 

για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα. 

Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω Δήμων 

ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι 

συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του 

νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του προγράμματος. 

 

9ageliesergasias.gr, «ΚΕΑ: Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για τις αιτήσεις», 
διαθέσιμο με επιπλέον πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο 
http://ageliesergasias.gr/kea-analytikes-odigies-ke-plirofories-gia-tis-etisis/#  
 
 
 
 
 
 
 

http://ageliesergasias.gr/kea-analytikes-odigies-ke-plirofories-gia-tis-etisis/
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Παράρτημα: Οροθετικότητα, εργασιακά δικαιώματα και επιδοματική πολιτική 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ HIV+ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Με μόνη εξαίρεση τα επαγγέλματα υγείας δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να αναφέρει 

κάποιος στον εργοδότη του ότι είναι οροθετικός (μόνον σε περίπτωση που εργάζεται 

κάποιος στον τομέα υγείας πρέπει να ενημερώσει το γιατρό εργασίας και να 

αποφεύγει τη διεξαγωγή επεμβατικών διαδικασιών).Ακόμη και σε αυτή την 

περίπτωση, ο γιατρός εργασίας είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το απόρρητο. Κατά τα 

άλλα ισχύουν για τον ίδιο τα ίδια δικαιώματα που έχει οποιοσδήποτε εργαζόμενος. 

Ο νόμος 3304/2005, «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», προστατεύει από ενδεχόμενη απόλυση 

λόγω της αναπηρίας αυτής (βλέπε www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf ). 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΑΡΘΡΟ 11) που 

υπογράφηκε το 2004:  

Καθιερώνεται για πρώτη φορά επιπλέον άδεια 1 µήνα ετησίως µε αποδοχές για 

µμισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς 

εργασία, οι οποίοι έχουν υπηρεσία µέχρι 4 ετών στον εργοδότη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Νομική Υπηρεσία της Γ.Σ.Ε.Ε. 

στο τηλέφωνο 210-8202284. 

 

Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ο.Τ.Α. 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να 

διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του N. 

2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α),όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες 

θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη 

θέσεων του οικείου φορέα. Σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Ν. 

3454/2006(ΦΕΚ 75/Α’),στο ποσοστό 5%, προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 

του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) 

υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της κατηγορίας “γονείς με τρία ζώντα τέκνα”. 

Προϋποθέσεις: 

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα 

για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή 

πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία),εφόσον είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ. 

Προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ 

http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf
http://www.gsee.gr/userfiles/file/EGSSE/egsse2004-2005.pdf
http://www.gsee.gr/
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Ο ΟΑΕΔ στηρίζει την προσπάθεια απασχόλησης των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

(αναπηρία άνω του 50%) με ειδικά προγράμματα και με ευνοϊκότερους όρους από 

αυτά των κοινών ανέργων, τα οποία ανακοινώνονται κατά καιρούς. 

Μειωμένο ωράριο εργασίας για άτομα με 67% αναπηρία  

Σύμφωνα με το Ν. 3731/2008, άρθρο 30 παρ. 8 όσον αφορά τη χρήση μειωμένου 

ωραρίου από υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι 

άτομα με αναπηρία:  

Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους 

τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.(α & β βαθμού), οι οποίοι έχουν 

αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.  

Φοροαπαλλαγές 
Απαλλάσσονται της φορολογίας: 

Oι μισθοί και οι συντάξεις που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν 

αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.  

Εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά το ποσό των 2.400 ευρώ για τον ίδιο 

φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον 

βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 80% με βάση τη γνωμάτευση της οικείας 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Νομό. 

 

Δικαιώματα όσον αφορά την οροθετικότητα 

Τα άτομα που πάσχουν από HIV/AIDS έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Το δικαίωμα στη σφαίρα του απορρήτου και της ιδιωτικότητας. Το ιατρικό 

απόρρητο διασφαλίζεται νομοθετικά και είναι υποχρέωση του γιατρού να 

τηρεί αυστηρά το ιατρικό απόρρητο. Παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, 

σχετικά με το HIV/AIDS, φαίνεται ότι επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση 

προφύλαξης της δημόσιας υγείας. 

2. H ισότιμη και κατάλληλη φροντίδα υγείας (πρόληψη και θεραπεία). Οι 

πάσχοντες από HIV/AIDS έχουν δικαίωμα στην ιατρική φροντίδα  και 

απαγορεύεται η άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης.  

3. H εξέταση προσώπου για ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού.  Εξετάσεις 

αντισωμάτων του ιού HIV/AIDS γίνεται στα Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου 

AIDS.  

  
Απαλλαγή από τη στράτευση 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφόσον υπηρετούν απολύονται: 
Οι στρατεύσιμοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές 
επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για 
λόγους υγείας.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Ο γιατρός του Φρουραρχείου εξετάζει τον ενδιαφερόμενο που παρουσιάζεται ενώπιον 
του ή εφόσον αδυνατεί να προσέλθει στο Φρουραρχείο για εξέταση,μεταβαίνει στον 
τόπο διαμονής του για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τον γιατρό του Τοπικού Συμβουλίου και της Ειδικής 
Στρατολογικής Επιτροπής, όταν ο ασθενής αδυνατεί να μεταβεί για εξέταση. Η εξέταση 
γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη 
ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) η εξέταση μπορεί να 
γίνει και μετά την παραπάνω προθεσμία. Το αρμόδιο υγειονομικό όργανο ή Συμβούλιο 
εκδίδει γνωμάτευση, από την οποία πρέπει να προκύπτουν:  

1. Η πάθηση και αν αυτή είναι ανίατη.  

2. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης για υγειονομική εξέταση στην 

πλησιέστερη του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου επιτροπή απαλλαγών 

των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Η γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις και το σημείωμα κατάταξης 
αποστέλλονται ή κατατίθενται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτηση του στο 
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ή προκειμένου για 
ασθενή που διαμένει στο εξωτερικό δέκα πέντε (15) ημερών, από τη σύνταξή της.Σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η 
γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει 
αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο 
Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία 
κατάθεσης στο ταχυδρομείο.  

Διάρκεια Ισχύος 

Η απαλλαγή από τη στράτευση είναι απεριόριστης διάρκειας. Ειδικά για το 

HIV/AIDS, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 133 του 2002,ισχύουν τα 

εξής αναφερόμενα στον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών: 

1) Διετής αναβολή (ΔΑ) από τη στράτευση (Ι/4) για ασυμπτωματική 
λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή με καλή 
ανταπόκριση στην αντιρετροϊκή θεραπεία. 
1) Διετής αναβολή (ΔΑ) από τη στράτευση (Ι/5) για σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊκή θεραπεία. 

 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ10 

Στην Ελλάδα υπάρχουν Μονάδες Λοιμώξεων σε 6 από τους 52 νομούς της χώρας. Οι 

περισσότερες μονάδες βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Αττική (15 Μ.Ε.Λ.) και οι 

υπόλοιπες (7 Μ.Ε.Λ.) βρίσκονται στην περιφέρεια. 

Οι Μονάδες Λοιμώξεων και τα Φαρμακεία των νοσοκομείων τους,παρέχουν στους 

διαγνωσμένους HIV οροθετικούς ασθενείς: 

 Δωρεάν αντιρετροϊκά φάρμακα  

http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/farmakeiamel
http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/farmaka
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 Δωρεάν παροχή νέων αντιρετροϊκών φαρμάκων μέσω κλινικών δοκιμών  

 Δωρεάν εξέταση ιϊκού φορτίου  

 Δωρεάν ανοσολογικό έλεγχο  

 Δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη  

 Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη  

 
Πληροφορίες αναλυτικά βλέπε στον διαδικτυακό τόπο 
http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/mel . 

Επίσης, από 04-04-2016 έπαυσε η έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίου για τους 

ανασφάλιστους πολίτες. Σύμφωνα με την αρίθμ. 25132/4-4-2016 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις 

για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» 

οι ανασφάλιστοι πολίτες πλέον δικαιούνται απ’ ευθείας πρόσβαση στο ΕΣΥ με τη 

χρήση του ΑΜΚΑ. 

 

Παροχή δωρεάν αντιρετροϊκής θεραπείας σε ανασφάλιστους αλλοδαπούς 

Σύμφωνα με τον Ν. 2955/2001-άρθρο 11, παρ. Ε: 

"Σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από τη λοίμωξη HIV, 

εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν μπορεί να χορηγηθεί αποτελεσματική 

θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και για το διάστημα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή οι αλλοδαποί 

οικονομικοί μετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας." 

 

10Κοινωνικές παροχές, «Μέτρα & Προγράμματα Κοινωνικών Παροχών & Ενισχύσεων 

για άτομα με HIV Λοίμωξη», διαθέσιμες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο  

http://www.hivaids.gr/i/koinonia/welfare 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ HIV/AIDS 

 

Οικονομική ενίσχυση σε πάσχοντες από HIV/AIDS 

Η Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης είναι η Διεύθυνση 

Πρόνοιας της οικείας Δημοτικής Αρχής (της περιοχής σας). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86* 

 Επικυρωμένο αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα ή 

μπορεί να εκδο8εί μέσω Κ.Ε.Π.) 

http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/trialsmap
http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/mel
http://pdf.hivaids.gr/N2955.pdf
http://www.hivaids.gr/i/koinonia/welfare
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 Πιστοποιητικό αναπηρίας 50% και άνω από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕΠΑ) 

 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ 

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Δικαιούχοι είναι οι εξής μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας: 

 Έλληνες υπήκοοι 

 Κύπριοι υπήκοοι που έχουν ελληνική καταγωγή 

 Επαναπατριζόμενοι ομογενείς, άσχετα αν έχουν στερηθεί ή όχι της ελληνικής 

ιθαγένειας 

 Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Υπήκοοι των κρατών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ε.Ο.Χ) 

 Υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

κυρωμένη με το ν.δ 4017/1959 (ΦΕΚ/A/246/1959) 

 Μετανάστες αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα εφόσον προσκομίσουν 

συμπληρωματικά δελτίο αιτήσαντος άσυλο σε ισχύ (Εγκύκλιος ΥΥΚΑ, 

49874-8/4/2009)  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* Στην Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 δηλώνονται τα εξής: 

 η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

δικαιούχου, 

 αν παίρνει ή όχι οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλο φορέα,  το 

άτομο που θα εισπράττει το επίδομα, 

 ότι θα ενημερώνει την υπηρεσία για οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων 

στοιχείων, όπως γνωστοποίηση θανάτου, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από 

άλλο φορέα, αλλαγή τόπου κατοικίας, εισαγωγή σε ίδρυμα κ.λπ.  

 
 Ύψος μηνιαίου επιδόματος για το 2016: 697 ευρώ 

 Το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά κάθε δίμηνο: στις 15 Ιανουαρίου, στις 

15 Μαρτίου, στις 15 Μαΐου, στις 15 Ιουλίου, στις 15 Σεπτεμβρίου και στις 15 

Νοεμβρίου. 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος υποχρεούνται 1 φορά το χρόνο να προσέρχονται με την 

ταυτότητά τους στην αρμόδια υπηρεσία κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

1. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ, (Λ. Μαργαρίτης - 

Ν. Παρασκευόπουλος), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2014 
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2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ - Δικαιώματα και υποχρεώσεις, 

(Υπουργείο Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Γενική 

Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής), Εθνικό Τυπογραφείο Μάρτιος 

2016 

3. Οδηγός Επανένταξης - MyComPASS - (Η Πυξίδα μου), CLAP Convicts 

Liberty Aid Project, (Lifelong Learning Program), Action Synergy και 

Αγροτικές Φυλακές Αγιάς , 2013 

4. Πριν την αποφυλάκιση (Βιβλίο για τον Εκπαιδευτή) - EPEA, Virtual 

European Prison School, Subgroup: Ireland, Hellas, (Lifelong Learning 

Program), Οκτώβριος 2008, 

5. ΝΟΜΟΣ 4019/2011 - Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις  (ΦΕΚ Α’ 216/30.09.2011) 

6. ΝΟΜΟΙ 3227/2004, 3850/2010 κλπ  - Βασικές Αρχές Εργατικού 

Δικαίου http://ergatika.gr/meletes/ergatikh_nomouesia/ 

7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», 

www.epanodos.org.gr. 

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, www.ypakp.gr/ 

9. Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), 

http://www.oaed.gr/ 

10. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), http://www.oasa.gr/ 

11. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), https://www.ika.gr/ 

12. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες», Site: 

http://www.neoiorizontescleaner.com/  

13. Οδηγός του Πολίτη, http://www.odigostoupoliti.eu/ 

14. δikaiologitika.gr, http://www.dikaiologitika.gr 

15. ageliesergasias.gr, «ΚΕΑ: Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για τις 

αιτήσεις», http://ageliesergasias.gr/ 

      16.HIVAIDS.GR,  http://www.hivaids.gr/i/pliroforisi/mel 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 
 
1ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΠΑΝΟΔΟΥ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»: Η πορεία προς την κοινωνική 
επανένταξη 18 Δεκεμβρίου 2017 
 
Η  ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: η πορεία προς την 
κοινωνική επανένταξη» με μεγάλη συμμετοχή. Οι προσκεκλημένοι είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές εισηγήσεις και να γίνουν συμμέτοχοι 
συγκινητικών στιγμών, όπως η βράβευση των καλύτερων παραδειγμάτων στην 
πορεία για την κοινωνική επανένταξη. Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο 
τύπου7: 
 «Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας και τον Υπουργό 
ΥΔΔΑΔ κ. Σ. Κοντονή, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού 
Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κα Παναγιώτα 
Κοζομπόλη – Αμανατίδη, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, η κα Κοντονή εκ μέρους του 
ΕΚΔΔΑ και η Πρόεδρος της Επανόδου καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε για πρώτη φορά η βράβευση των 
καλύτερων επιστημονικών μελετών για θέματα κοινωνικής επανένταξης και των 
καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη. Το μεν πρώτο 
βραβείο παραδόθηκε από τον Πρόεδρο των ΕΛ.ΠΕ ομότιμο καθηγητή κ. Σ. 
Τσοτσορό το δε δεύτερο από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου. 
 
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου συμμετείχαν πολλά μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και αφορούσαν τόσο 
την επιστημονική διάσταση της έννοιας της κοινωνικής επανένταξης όσο και την 
πρακτική εφαρμογή της. 
 
Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την πλευρά της Επανόδου 
αφετέρου από τους συνεργαζόμενους φορείς συνέβαλε στην αποτύπωση του 
σημαντικού έργου στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά των ομιλητών όσο και από 
την πλευρά του ακροατηρίου με τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του. 
 
Σημαντική υπήρξε η συμβολή των επαγγελματιών από το χώρο των Καταστημάτων 
Κράτησης, των Δικαστηρίων και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 
 
Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με τις αναλυτικές παρουσιάσεις των 
εργαστηρίων της Επανόδου με ωραίο θεατρικό δρώμενο και τη μουσική συντροφιά 
της μουσικής ομάδας της Επανόδου» 
 
Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί πως σε διαδικασία επεξεργασίας είναι και τα 
Πρακτικά του Συνεδρίου, ενώ αναφορά στο Συνέδριο έγινε και στο Δελτίο Ειδήσεων 
της ΕΡΤ8 
 

                                                           
7
 Για περισσότερα βλ. Δελτίου Τύπου http://epanodos.org.gr/web/guest/synedria-emerides 

 
8
 Βλ. σχετικά http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/23dek2017-1500-deltio-idiseon/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5 
 

Α.1.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ9 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ. Την Πέμπτη 13/7/2017 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με τον Δ/ντή και την Κ.Υ του 
Καταστήματος Κράτησης Διαβατών καθώς και ενημερωτική συνάντηση σε 
κρατούμενους που πρόκειται να αποφυλακιστούν για το έργο, τις δράσεις του φορέα 
μας και τις δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας. Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
«Νέοι Ορίζοντες» κος Π. Φραγκιάς. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ. Την Τρίτη  23/7/2017 στελέχη της 
Επανόδου επισκέφθηκαν το Κατάστημα Κράτησης  Δομοκού στο οποίο 
πραγματοποίησαν ενημέρωση σε ομάδα 30 κρατουμένων για το έργο, τις δράσεις του 
φορέα  μας. Επίσης συζητήθηκαν  με τη Δ/νση, την Κ.Υ και τον αρχιφύλακα του 
Καταστήματος οι προοπτικές συνεργασίας στα θέματα κοινωνικής επανένταξης των 
αποφυλακιζομένων κρατουμένων. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ.  Την Τετάρτη 
23/8/2017 κλιμάκιο της Επανόδου επισκέφθηκε το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών 
στη Θήβα για ενημέρωση των κρατουμένων σχετικά με το έργο και τις δράσεις της 
Επανόδου αλλά και διερεύνηση της πρόθεσής τους να μετάσχουν σε εργαστήριο 
μικροκατασκευών με βάση το ύφασμα και την κλωστή.  Επίσης συζητήθηκαν θέματα 
επανένταξης των γυναικών κρατουμένων με τον Δ/ντή και εκπροσώπους της 
κοινωνικής υπηρεσίας του Καταστήματος. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Την Τρίτη 29/6/2017 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με τη Δ/νση και την κοινωνική υπηρεσία 
του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας  και ενημέρωση κρατουμένων για το έργο, 
τις δράσεις του φορέα μας. Βλέπε σχετικά και σε 
 https://eviatop.blogspot.gr/2017/08/blog-post_7778.html#more 

 

                                                           
9
 Για περισσότερα βλ. Δελτίο Τύπου ΕΠΑΝΟΔΟΥ http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis 

https://eviatop.blogspot.gr/2017/08/blog-post_7778.html
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Α.2.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ10 

 

 

H «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» N.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής πραγματοποίησε στις 13 και 14 Ιουνίου ενημερωτική 
επίσκεψη στα Καταστήματα Κράτησης των Χανίων. Ειδικότερα η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου συνοδευόμενη από τη Διευθύντρια  Δρ. Φ. Μηλιώνη και την 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δρ. Σ. Γιοβάνογλου, επισκέφθηκαν και 
ενημέρωσαν κρατούμενους των Καταστημάτων Κράτησης Χανίων (Κρήτη 1 και 
Αγιά) για το έργο και τις δράσεις της Επανόδου αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχουν 
οι ίδιοι ως αποφυλακισμένοι για την ομαλή κοινωνική τους επανένταξη. 

Παράλληλα  τις ίδιες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του 
Καταστήματος  Κράτησης Κρήτης Ι (Χανιά)  το διήμερο σεμινάριο που υλοποιεί η 
Επάνοδος σε συνεργασία  με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων  και το 
Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
των Καταστημάτων Κράτησης για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και το 
προσωπικό των καταστημάτων κράτησης με θέμα: «Εγκλεισμός και εκπαίδευση: δύο 
δρόμοι συγκλίνοντες ή παράλληλοι;». Την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ανέλαβαν 
οι Ε. Ρηγούτσου, κλινική ψυχολόγος και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Επανόδου, 
Καλλιόπη Δημητρούλη. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Για περισσότερα βλ. Δελτίο Τύπου ΕΠΑΝΟΔΟΥ http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis 
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Α.3.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΔΟΜΟΚΟΥ11 

 

Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δομοκού και παρακολούθησε την ανοιχτή πρόβα – 
θεατρικό δρώμενο των μαθητών του σχολείου την Κυριακή, 25-6-2017, στο χώρο του 
Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γενικός 
Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Ε. Φυτράκης και ο βουλευτής Φθιώτιδας, Ι. 
Σαρακιώτης. 

Από την Επάνοδο χαιρέτησε η Χ. Zαραφωνίτου, πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
παραβρέθηκαν από το Δ.Σ. οι Κ. Δημητρούλη και Π. Δαμιανός. Η θεατρική ομάδα 
των κρατουμένων δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη φυλακή του Δομοκού με 
σκηνοθέτες – παιδαγωγούς τον Γ. Δάμπαση και την Σ. Ιωαννίδου σε συνεργασία με 
την Καλλιόπη Πασιά, η οποία είχε την επιμέλεια των κειμένων του δρώμενου, τα 
οποία προήλθαν από την παραγωγή αυθεντικού υλικού στο πλαίσιο παράλληλης 
δράσης δημιουργικής γραφής. 
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 Για περισσότερα βλ. Δελτίο Τύπου ΕΠΑΝΟΔΟΥ http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis 
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Β.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ12 

 

 

Την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.30΄, (Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου 
Γεωργ. Παπασπύρου» - 150), μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού 
Κρατουμένων,  κ. Παναγιώτας Κοζομπόλη-Αμανατίδη, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Επανόδου (ΝΠΙΔ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων) κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, συμμετείχε στην συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας 
διάταξης: Επαγγελματική επανένταξη αποφυλακιζομένων. Την Επιτροπή ενημέρωσαν, 
επίσης, η κυρία Στέλλα Παπαμιχαήλ, Κοινωνιολόγος, Δρ. Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου και ο κ. Παναγιώτης Φραγκιάς, Πρόεδρος Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης (αποφυλακισμένων) «Νέοι Ορίζοντες». 

Ολόκληρη τη συνεδρίαση, μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω 
σύνδεσμο: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-
Archeio/#e91efc43-9965-43dc-9b8e-a7b600a22746 
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 Για περισσότερα βλ. Δελτίο Τύπου ΕΠΑΝΟΔΟΥ http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/
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