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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ  έηνπο 2018 (απφ 1/1 έσο θαη 31/12), ε ΔΠΑΝΟΓΟ, 

παξείρε αλειιηπψο ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 299 λενεηζεξρόκελνπο Χθεινπκέλνπο αιιά 

θαη  ζε παιαηφηεξνπο Χθεινπκέλνπο  πνπ πξνζήιζαλ ζηα γξαθεία ηεο (ζηε 

δηεχζπλζε Γεξηγλχ 28-30, Πιαηεία Βηθησξίαο, ηει. 210-8815904 θαη 210-

8815032). Σαπηφρξνλα, ν Φνξέαο κεξίκλεζε γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε θαη ηελ 

επαλέληαμή  αηφκσλ πνπ εθηίνπλ ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο ζηα θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο ηεο ρψξαο, ελφζσ δειαδή βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο θξάηεζεο.  

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΣΟΜΔΗ ΓΡΑΖ ΔΠΑΝΟΓΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2018 

 

ε θάζε απνθπιαθηζκέλν πνπ πξνζήιζε ζηα Γξαθεία ηεο Δπαλφδνπ, ν Φνξέαο 

παξείρε αλειιηπψο ππεξεζίεο: 

 Φπρνινγηθήο ζηήξημεο 

 Ννκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

 πκβνπιεπηηθήο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 Μέξηκλαο ζε ζέκαηα πγείαο 

 Δλεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο  ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ, επηδνκάησλ, πξφζβαζεο 

ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο 

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ πξνζέθεξε  θαηά ην έηνο 2018, φπσο θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, 

ηηο αθφινπζεο πιηθέο παξνρέο: 

 

 ηέγαζε - δηακνλή ζε ζπκβεβιεκέλν μελνδνρείν γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (δέθα εκέξεο ην κέγηζην) & θηινμελία  ζηνλ  μελψλα  βξαρχρξνλεο  

θηινμελίαο  ηεο  Δπαλφδνπ. 

 Δηζηηήξηα ζπγθνηλσληψλ 

 Σειεθάξηεο 

 ίηηζε- Κνππφληα Γσξνεπηηαγήο γηα ηξφθηκα ή είδε πξψηεο αλάγθεο ζε 

ζπκβεβιεκέλν πνιπθαηάζηεκα,  
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 Τιηθά αγαζά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ απνθπιαθηζκέλσλ (π.ρ  

ξνχρα, πξντφληα θαιισπηζκνχ θιπ) 

 

Καηά αληηζηνηρία κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ζπλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία ηνπ Φνξέα κε 

ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, ζηηο νπνίεο δηαλεκήζεθαλ 

ηφζν ειιελφγισζζα φζν θαη μελφγισζζα θπιιάδηα, ψζηε νη θξαηνχκελνη λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ 

ζηήξημε πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ν Φνξέαο. 

 

  

ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Α) πζηαηηθέο πξάμεηο 

 Με ην ΠΓ 300/2003 κε ηίηιν «χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία 

ΔΠΑΝΟΓΟ» ζπζηάζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο (θαη λπλ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ) ην ΝΠΗΓ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία ΔΠΑΝΟΓΟ. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ’ αξ. 

8874/2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, ζπγθξνηήζεθε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο θαη 

σθξνληζηηθήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Νέζηνξα Κνπξάθε. 

Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Κνπξάθε, κε ηε κε αξ. 82571/10 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ 355/10), ζπγθξνηήζεθε 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ κε Πξφεδξν ηνλ θαζ. θ . Γ. Νηθνιφπνπιν έσο 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 Πξφεδξνο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

είλαη ε Καθηγήηπια Δγκλημαηολογίαρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος και Γιεςθύνηπια ηος 

ομώνςμος Μεηαπηςσιακού ηος ίδιος Πανεπιζηημίος θ. Υξηζηίλα Εαξαθσλίηνπ. 

 

Β) Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 

Αληηπξφεδξν θαη ηξία κέιε εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο θαη έλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  (βι. ΠΓ 

300/2003). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ρσξίο ακνηβή ή άιιε 
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απνδεκίσζε. Πξφεδξνο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζήκεξα είλαη ε θ. Υξηζηίλα Εαξαθσλίηνπ 

ηνπ Μηραήι, θαζεγήηξηα εγθιεκαηνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

Αληηπξφεδξνο ε θ. Καιιηφπε Γεκεηξνχιε ηνπ Θσκά, λνκηθφ, ηέσο ζηέιερνο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαη κέιε ν θ. Μηράιεο Μαπξήο ηνπ Ζιία, 

επηκειεηήο θνηλσληθήο αξσγήο Πεηξαηψο, ε θ. Καιιηφπε Καζηάλε ηνπ Γεσξγίνπ, 

εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο, θαη ν θ. Πέηξνο Γακηαλφο ηνπ σηεξίνπ, εθπξφζσπνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ-

Λπθείνπ ηνπ Δηδηθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νέσλ Απιψλα. 

Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ κειψλ είλαη ηξηεηήο. 

Ζ απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (βι. ΦΔΚ Σεχρνο 

ΤΟΓΓ 741/30-12-2016. 

 

Γ) Πξνζσπηθό 

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ ζηειερψλεηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα θ. Φ. Μειηψλε, δηθεγφξν, Γ. Ν., 

ηνλ θ. Βαξβαηάθν Ν., ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηελ θ. Γ. Θενδσξαθνπνχινπ ηνπ Κιάδνπ ΠΔ 

Φπρνιφγσλ ηνπ ΤΠ. Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σν έξγν 

ησλ παξαπάλσ, ζπλεπηθνπξνχλ εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (Ννκηθνί, 

Φπρνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη, Δγθιεκαηνιφγνη, Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί) πνπ παξέρνπλ 

θαηά δηαζηήκαηα, ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ. 

 

Γ) θνπόο 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ίδξπζεο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζθνπφο ηεο ε είλαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη λνκηθήο 

πκβνπιεπηηθήο, ε νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε –ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ- 

αιιά θαη γεληθφηεξα ε απνθαηάζηαζε θαη ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο  ησλ θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηδνκέλσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ Φνξέα. 

Δηδηθφηεξα νη δξάζεηο ηνπ Φνξέα ζπλίζηαληαη ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

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
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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 Τινπνίεζε θαη ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ, 

απνθπιαθηδνκέλσλ θαη αλήιηθσλ παξαβαηψλ.  

 ρεδηαζκφ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ θξαηνπκέλσλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά 

ηελ απφιπζε ηνπο,, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη επαλέληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Δλεκέξσζε θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ λνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ζηήξημε θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθήο αξσγήο ππέξ απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

 Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ζεξαπεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο θξαηνχκελνπο ρξήζηεο θαη πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, 

αιιά θαη γηα ηνπο απνθπιαθηδφκελνπο, ζπλεπηθνπξηθά κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

 Παξνρή πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζηνπο απνθπιαθηδνκέλνπο ζηνλ μελψλα μελψλεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα ή άιισλ θνξέσλ . 

 Μέξηκλα γηα ηνπο αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο. 

 Τινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε επηρεηξήζεσλ θαη απνιπφκελσλ 

θξαηνπκέλσλ γηα ηελ ππάξρνπζα πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο. Πξνο 

επίξξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε ΔΠΑΝΟΓΟ ζπλεξγάδεηαη  ηφζν κε ηνλ ΟΑΔΓ 

φζν θαη κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Δλζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

απνθπιαθηζκέλνπο, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ή κνλάδσλ πνπ ζα 

επνπηεχνληαη απφ αξκφδηνπο Κξαηηθνχο Φνξείο θαη ζηηο νπνίεο ζα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ. 

 Μέξηκλα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη θξαηνχκελνη ζηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ηεο 

ρψξαο φζν θαη νη αλήιηθνη παξαβάηεο. πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, 

πξνσζείηαη θαη ε ελζάξξπλζε θαη αμηνπνίεζε θάζε ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επάισησλ νκάδσλ φπσο 

θξαηνχκελσλ θαη απνθπιαθηζκέλσλ 
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 Κάιπςε αλαγθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 

θαηά ηελ επάλνδν ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηφζν νη αιινδαπνί θξαηνχκελνη 

φζν θαη νη αιινδαπνί απνθπιαθηζκέλνη  

 ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Φνξέα κε άιινπο Φνξείο ζην πιαίζην ηφζν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε 

θαη επξχηεξα ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ, αιιά θαη ησλ  αλήιηθσλ παξαβαηψλ 

 πλεξγαζία κε ηηο Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, φπσο απηέο  νξίδνληαη 

ζην  άξζξν 81 παξ. 3 ηνπ Ν. 2776/1999, αιιά θαη κε ην Κεληξηθφ Δπηζηεκνληθφ 

πκβνχιην Φπιαθψλ θαη θάζε θνξέα πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαζσθξνληζηηθή 

κέξηκλα. 

 Δθπφλεζε θαη  δεκνζίεπζε Δηήζηαο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ ηνπ Φνξέα κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν ησλ πνιηηηθψλ πνπ ειήθζεζαλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλήζεθαλ, ηελ πξνψζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε 

ζεζκηθψλ ή άιισλ κέηξσλ θαη ελ ηέιεη  ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζπληζηά ε θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ, ε νπνία θαη πξνβιέπεηαη ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ηνπ νπνίνπ ε θχξσζε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 2462/1997(ΦΔΚ Α’ 25/26.2.97): «Το ζυθπονιζηικό 

ζύζηημα πποβλέπει μεηασείπιζη ηυν κπαηοςμένυν, οςζιαζηικόρ ζκοπόρ ηηρ οποίαρ είναι η 

βεληίυζη και η κοινυνική επανένηαξή ηοςρ...»
1
  θαη ζπληζηά επνκέλσο ππνρξέσζε θάζε 

Γεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

 

Δ) Γηάζξσζε 

ηελ πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ 

δηαξζξψλεηαη ζε  ηέζζεξηο ηνκείο θαη, απνηειείηαη απφ:  

                                                           
1
 Άξζξν 10, παξ. 3 Γηα πεξηζζφηεξα βι. http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf  

 

http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf
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α) Οηθνλνκηθφ-Γηνηθεηηθφ Σνκέα, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε κειέηε, ππνζηήξημε 

θαη εθαξκνγή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Δπίζεο ν ηνκέαο απηφο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,  

β) Σνκέα Πξνγξακκάησλ θαη Καηάξηηζεο, ε αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζπλίζηαηαη 

ζηελ εθπφλεζε, πξνψζεζε, ζπληνληζκφ, εθηέιεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ πξνψζεζε 

ζηελ απαζρφιεζε, ηε δηά βίνπ κάζεζε, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ ελ γέλεη 

θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ, απνθπιαθηδνκέλσλ θαη αλήιηθσλ 

παξαβαηψλ, 

γ) Σνκέα Αλάπηπμεο, Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ησλ ήδε πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηελ εθπφλεζε επαλαιεπηηθψλ 

εξεπλψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηελ ελζάξξπλζε ηδησηηθψλ θνξέσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ αλάινγν 

ραξαθηήξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο κεηαζσθξνληζηηθήο κέξηκλαο. 

πλεξγάδεηαη, επίζεο, κε ηηο Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, ηηο Δηαηξείεο 

Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ θαη θάζε θνξέα κεηαζσθξνληζηηθήο κέξηκλαο, θαη  

δ) Σνκέα πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, ν νπνίνο ππνδέρεηαη, 

ελεκεξψλεη θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ θνξέα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, 

νξγαλψλεη, εθηειεί θαη παξαθνινπζεί ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφιπζε, παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, θαη ηέινο, 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ. 

Οη ηνκείο απηνί, είλαη ζαθψο δηαθξηηνί ν έλαο απφ ηνλ άιιν, αιιά  ιεηηνπξγνχλ 

κεηαμχ ηνπο  αιιειέλδεηα θαη ζπλεπηθνπξηθά. 

 

2. ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΔΠΑΝΟΓΟΤ   

Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ παξέρνληαη απφ ηνλ Σνκέα 

πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη απνηεινχλ θχξην πεδίν  

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. Ο ηνκέαο απηφο ζηειερψλεηαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη 
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ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ςπρνιφγνπο, εγθιεκαηνιφγνπο, λνκηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη ζχκβνπιν απαζρφιεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ παξνρή  νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ  ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

απαζρφιεζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινζεβαζκνχ ηνπ Φνξέα κε ηνπο απνθπιαθηζκέλνπο, είλαη ε 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηνλ ξφιν ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, ηελ 

επζχλε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε ππνδνρή. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

ζπλεπηθνπξνχλ επηζηήκνλεο θχξνπο, πνπ απνηεινχλ ηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα θαη 

πνπ επνπηεχνπλ, ζπληνλίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο ηεο. χκθσλα κε 

ην α. 5 παξ. 5 ηνπ π.δ. 300/2003, ζηνλ Σνκέα ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο αλήθνπλ ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

I. Ζ ππνδνρή θαη ελεκέξσζε ησλ Χθεινπκέλσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνξέα 

II. Ζ ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε  ησλ αηφκσλ πνπ πξνζέξρνληαη  ζηνλ 

θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην θαηάιιειν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο, 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

III. Ζ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ αηφκσλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

IV. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο νηθείνπο ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ, φπσο ησλ ζπδχγσλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ. 

V. Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηνπο ζπκβνχινπο απαζρφιεζεο ηνπ Φνξέα. 

VI. Ζ ππνζηήξημε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ζηελ 

πξνψζεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

ηνπο εξγνδφηεο. 

VII. Ζ ηήξεζε αξρείνπ κε ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ.     
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VIII. Ζ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

πξνγξακκάησλ ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο απφιπζεο ησλ απνθπιαθηδφκελσλ 

θξαηνπκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 

IX. Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ Σνκέσλ ηνπ θνξέα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

δεηήκαηα ησλ απνθπιαθηζκέλσλ. 

X. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ησλ 

Δηδηθψλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο Νέσλ, ησλ Δηαηξεηψλ Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, 

ησλ Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη ησλ Δπηκειεηψλ Κνηλσληθήο Αξσγήο, γηα 

ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ. 

XI. Ζ ζπλεξγαζία κε θξαηηθέο ππεξεζίεο, κε κε θπβεξλεηηθέο θαη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ θαη 

κε ηηο Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο, θηινμελίαο, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, λνκηθήο ππνζηήξημεο, παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θ.ιπ. ζε απνθπιαθηδφκελνπο θαη παξαβαηηθνχο λένπο θαη 

λένπο πνπ έρνπλ εκπινθή κε ην λφκν. 

Σα ζηνηρεία απηά απνηεινύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη σο εθ ηνύηνπ ε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηνπο δηέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Σα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθπιαθηζκέλσλ  

πκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξνρή πιηθήο ππνζηήξημεο – ζηνλ βαζκφ βέβαηα πνπ  απηφ 

είλαη δπλαηφ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο -, φπσο πξναλαθέξζεθε  ε 

ΔΠΑΝΟΓΟ  κεξηκλά θαη γηα ηελ Φπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ηελ  Ννκηθή θαη  

Δξγαζηαθή πκβνπιεπηηθή  ησλ Χθεινχκελσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ.  

Ζ εηθφλα ησλ Χθεινπκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα ην ηξέρνλ έηνο, δελ θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Δηδηθφηεξα, 
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ζχκθσλα κε ελδεηθηηθή θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ πεξηπηψζεψλ ηνπο, φπσο απηή  

δηελεξγήζεθε απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Φνξέα, παξαηεξείηαη έληνλν ην 

ζπλαίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο, αιιά θαη ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο πξνο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα εηθφλα, ελδεηθηηθή, ηνπ 

ηδξπκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη Χθεινχκελνη ζην πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο 

θπιαθήο. 

Αλαθνξηθά κε  ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε ησλ Χθεινπκέλσλ, ε πιεηνλφηεηα ηνπο 

εληάζζεηαη ζηα θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη δηαθξίλεηαη απφ ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ εηθφλα είλαη πην έληνλε  ζηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη κεηαμχ 

άιισλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο λνκηκνπνηεηηθψλ 

εγγξάθσλ. 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα  ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ Χθεινπκέλσλ ζπληζηά ε 

θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε. Χο εθ ηνχηνπ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο 

επζχλεο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θάζε απνθπιαθηδνκέλνπ. ηφρνο, δειαδή, δελ είλαη 

λα αλαπηπρζεί κηα παζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηνπ Φνξέα, αιιά κέζα 

απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο δσήο ηνπο. Μνινλφηη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Φνξέα γηα κεγαιχηεξεο πιηθέο παξνρέο  είλαη πεξηνξηζκέλεο δελ κπνξεί 

λα ακθηζβεηεζεί ζε θακία πεξίπησζε ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεη ε 

ΔΠΑΝΟΓΟ. Σν έξγν ηεο δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζηελ παξνρή πιηθήο βνήζεηαο, θαηά ην 

κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ ζχκθσλα θαη κε ηελ  δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο, αιιά 

θαη θπξίσο ζηελ εζηθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ σθεινπκέλσλ  κέζα απφ ηελ 

επαθή ηνπο κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο ηνπ 

Φνξέα πνπ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα επαλέληαμε θαη 

δεκηνπξγία κηαο λέαο δσήο 

 

4. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

ηo πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε ΔΠΑΝΟΓΟ  παξέρεη ζηνπο  σθεινπκέλνπο ηεο 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ελδπλάκσζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ 

άηνκνπ ψζηε λα πινπνηήζεη επηηπρψο φια ηα επηκέξνπο βήκαηα ηνπ αηνκηθνχ ηνπ 

ζρεδίνπ πξνο ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Δίλαη ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ πιαηζηψλεη 

φιεο ηηο ππφινηπεο. πλίζηαηαη ζηελ ελδπλάκσζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κε επηηπρία φια ηα επηκέξνπο βήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
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ηνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο ζρέζεηο 

ηνπ αηφκνπ κε ηνπο νηθείνπο ηνπ. 

ην πιαίζην ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπλαληήζεηο κε ζπγγεληθά ή θηιηθά πξφζσπα ηνπ εμππεξεηνχκελνπ κε ζηφρν ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε ππνζηήξημή ηνπ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ελ 

γλψζε ηνπ σθεινχκελνπ, έηζη ψζηε λα κελ δηαξξεγλχεηαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο καδί 

ηνπ. 

 

5. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ 

Απφ ην Σκήκα ηεο Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ αληηκεησπίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηα λνκηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο απνθπιαθηζκέλνπο πξσηίζησο ζε 

ζπκβνπιεπηηθή βάζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξνζθέξνληαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο 

επεμεγήζεηο ζε λνκηθά δεηήκαηα πνπ δελ θαηαλννχλ επαξθψο, θαζψο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. 

Θεκέιην ιίζν ηεο λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο θάζε απνθπιαθηζκέλνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ ζπληζηά ε αξρή ηήξεζεο ηεο δενληνινγίαο ηνπ 

απνξξήηνπ. Ζ αξρή απηή δηέπεη, κάιηζηα ηφζν ηελ θαη’ ηδίαλ επαθή ησλ σθεινπκέλσλ 

κε ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν φζν θαη ηελ ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ ηήξεζε 

θαη ελεκέξσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θαξηέιαο. 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα, ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ, ζπληζηά ε αμηνιφγεζε θαη ε ηεξάξρεζε 

ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ σθεινπκέλνπ αιιά θαη ε θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε, ζην 

κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ησλ λνκηθψλ ηνπ δεηεκάησλ. Πξνο επίξξσζε απηνχ, 

επηδηψθεηαη  ε δεκηνπξγία άκεζεο, απιήο θαη θαηαλνεηήο ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ ησλ δπν 

κεξψλ. 

Καη’ αληηζηνηρία κε ηελ ςπρνθνηλσληθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ε λνκηθή 

ζηήξημε επηδηψθεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνο ησλ σθεινχκελν κε 

ζηφρν ηελ  πξνζσπηθή ηνπ ελεξγνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηα  ζέκαηα  θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ ε δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ είλαη επθηαία θαη αλαγθαία, ψζηε λα επηηξέςεη ελδερνκέλσο θαη 

ηε κειινληηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπ σθεινχκελνπ  (follow-up), θαηφπηλ 

αζθαιψο δηθήο ηνπ ζπλαίλεζεο θαη ζπκκεηνρήο. 



 
 

12 
 

Απφ ην Σκήκα Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο αληηκεησπίδνληαη ζπζηεκαηηθά ηα λνκηθά 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο απνθπιαθηζκέλνπο πξσηίζησο ζε ζπκβνπιεπηηθή βάζε, 

κε ηελ έλλνηα φηη πξνζθέξνληαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο επεμεγήζεηο ζε λνκηθά 

δεηήκαηα πνπ δελ θαηαλννχλ επαξθψο, θαζψο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. ε πεξηπηψζεηο άπνξσλ απνθπιαθηζκέλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ, αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ θνηλσληθφ-ή ιεηηνπξγφ ηνπ θνξέα, ππνβάιιεηαη απφ ηελ 

ΔΠΑΝΟΓΟ αίηεκα παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ 

χιινγν θαη ελ ζπλερεία ππάξρεη επαθή κε ηνλ δηθεγφξν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε 

πξνο ελεκέξσζε ηεο πνξείαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο. 

Έρεη φκσο θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε ζπλνδεία εμππεξεηνπκέλσλ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, φηαλ θάπνηα ππφζεζή ηνπο δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί απιψο θαη κφλν 

ζπκβνπιεπηηθά ή ηειεθσληθά (π.ρ. ζπλνδεία εμππεξεηνπκέλνπ ζηελ Δηζαγγειία 

Αλειίθσλ θαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα λα αλαιάβεη ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ ηνπ θαηαζρέζεθε άδηθα θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία). 

Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ 

ΔΠΑΝΟΓΟ, ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απεπζπλζνχλ γηα λα επηιχζνπλ θαηά ην δπλαηφλ  ηα 

κεηαλαζηεπηηθά ηνπο δεηήκαηα. Μεγάινο αξηζκφο απνθπιαθηζκέλσλ πνπ επηζθέπηνληαη 

ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ είλαη αιινδαπνί νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηηο άδεηεο 

δηακνλήο ηνπο, είηε δηφηη δελ έρνπλ εθδψζεη πνηέ άδεηα είηε δηφηη είραλ ζην παξειζφλ 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αιιά  ε ηζρχο ηνπο έιεμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ 

ηνπο. Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ ηνπ ηφπνπ 

δεισκέλεο θαηνηθίαο ηνπο, παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηα επφκελα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη ηνπο 

φξνπο ηεο απφιπζήο ηνπο απφ ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ 

ζπλερείο επαθέο κε ππεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Πνιηηηθνχ Αζχινπ θαη ην Σκήκα 

Οκνγελψλ ηεο Τπνδηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αζελψλ, ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία 

Αιινδαπψλ ησλ Γήκσλ θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ησλ ηφπσλ θαηνηθίαο ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ, ψζηε λα ππάξρεη έλα θαηά ην δπλαηφλ απηφ θαη άκεζν απνηέιεζκα 

ζηελ πξνψζεζε θαη εμέιημε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ 

νπζηαζηηθά θαη λα απνθηήζνπλ λφκηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Έιιελεο απνθπιαθηζκέλνη πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ επηιχζεη ηα 

ζέκαηα ζίηηζεο θαη ζηέγαζήο ηνπο θαη δηαηεξνχλ, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, δεζκνχο κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο πξνβιήκαηα ζηελ επαλέληαμή ηνπο. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ζρεηίδνληαη κε ην 

πνηληθφ ηνπο κεηξψν, ην νπνίν αλαραηηίδεη ελίνηε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα εμεχξεζε 

εξγαζίαο (π.ρ. έθδνζε άδεηαο ηαμί, απαζρφιεζε ζε πγεηνλνκηθά επαγγέικαηα, έθδνζε 

λαπηηθνχ θπιιαδίνπ, έθδνζε ινηπψλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ), κε ηελ αδπλακία 

απνπιεξσκήο ησλ πνηλψλ ηνπο, αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε γξαθεηνθξαηία ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ Δθνξία θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (π.ρ. ζηελ 

επαλαιεηηνπξγία παιαηφηεξεο επηρείξεζήο ηνπο). 

Δπίζεο, λνκηθή ζπλδξνκή παξέρεηαη θαη ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο (εκεδαπνχο θαη 

αιινδαπνχο) πνπ απνιχζεθαλ ππφ ηνλ φξν λα εκθαλίδνληαη θάζε κήλα ζην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, φκσο ζην κεηαμχ άιιαμαλ ηφπν θαηνηθίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο ζηηο θαηά ηφπνπο Δηζαγγειίεο γηα κεηαηξνπή 

ησλ φξσλ απφιπζεο κε έθδνζε λένπ βνπιεχκαηνο.  

6. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ε ΔΠΑΝΟΓΟ, κεξηκλά κεηαμχ άιισλ γηα ηελ ζπλεξγαζία 

ηεο κε επηκέξνπο Τπεξεζίεο θαη ηελ  δηθηχσζεο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Φνξέαο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ήδε ζπλεξγαζίεο κε ηηο Τπεξεζίεο Αλειίθσλ θαη Δπηκειεηψλ 

Κνηλσληθήο Αξσγήο, ηηο ηέγεο Αλειίθσλ, ηνλ ΟΑΔΓ, ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), ην Γήκν Αζελαίσλ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην Ηλζηηηνχην Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε,  ηνλ ΟΓΑ, ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ 

Πεηξαηά, ηελ «Άξζηο», ηνλ «Ολήζηκν», ηνλ «Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ», ηελ «Πχιε 

Διεπζεξίαο», ηνπο «Γηαηξνχο ηνπ Κφζκνπ», ηελ «Κιίκαθα», ην «Γίθηπν θξαηνπκέλσλ 

θαη Απνθπιαθηζκέλσλ Γπλαηθψλ»,  ην Δξγαζηήξην Αζηεαθήο Δγθιεκαηνινγίαο 

(Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ), ην Δξγαζηήξην Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ 

ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ, ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ηα Σκήκαηα 

Αιινδαπψλ, ην ΚΔΘΔΑ, ην 18ΑΝΧ, ηνλ ΟΚΑΝΑ, ηελ Βαβέι,  ηηο θαηά ηφπνπο 

Πξφλνηεο ησλ Ννκαξρηψλ θαη πνιιά Γεληθά θαη Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία θαη Κέληξα 

Φπρηθήο Τγείαο, ηηο θαηά ηφπνπο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ, ηνπο 

Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, θαζψο θαη ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Καηαζηεκάησλ 
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Κξάηεζεο, επηδηψθνληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε κέξηκλα γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ σθεινπκέλνπ ζε  

εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία κε βάζε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ. 

 

7. ΣΖΡΗΞΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΠΑΡΑΒΑΣΧΝ 

Ζ παξαβαηηθφηεηα ησλ αλειίθσλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ελδέρεηαη λα  ζπληζηά 

ζχκπησκα δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηελ αδπλακία 

ηνπ γνλέα λα αλαραηηίζεη  απηή ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηα πιαίζην παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ 

θαζψο θαη ησλ  παξαπνκπψλ γηα ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αλήιηθσλ απφ ηηο 

Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, ε Δπάλνδνο παξέρεη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αλειίθσλ κε ηελ  εμεηδηθεπκέλε 

ζπλεξγάηηδα, ςπρνιφγν. 

Έηζη, ε ΔΠΑΝΟΓΟ, απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνλ γνλέα λα εληνπίζεη ην πξφβιεκα 

θαη λα κπνξέζεη λα νξγαλψζεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ρσξίο λα 

δηαηαξαρζνχλ πεξαηηέξσ νη ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ θαη λα θαιιηεξγεζεί εθ λένπ έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κεηαμχ ησλ δπν. 

Δηδηθφηεξα, ν Φνξέαο παξέρεη  ζηνπο γνλείο ή ηνπο  θεδεκφλεο ησλ αλειίθσλ ηελ  

δπλαηφηεηα  ζπλάληεζεο κε ηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο, ν νπνίνο κπνξεί αλάινγα κε ηελ 

αλάγθε ηεο νηθνγέλεηαο λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζπκβνπιεπηηθά ή λα ηνπο παξαπέκςεη ζε 

δεκφζηνπο θνξείο, ΜΚΟ ή άιιεο νξγαλψζεηο αλάινγα κε ην αίηεκα. 

 

8. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ηεο απαζρφιεζεο ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνζπλείδεζεο αιιά θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απνθπιαθηζκέλνπ, ψζηε λα κπνξέζεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηηο αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο 
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πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα επαλαθηήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζε 

έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, κέιεκα ησλ  ζπκβνχισλ, απνηειεί: 

 Ζ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο, 

 Ο ζρεδηαζκφο απφ θνηλνχ κε ηνλ σθεινχκελν, ελφο πιάλνπ δηαρείξηζεο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ζηήξημε βήκα-βήκα γηα ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ 

πξνο εξγαζηαθή επαλέληαμε/έληαμε, 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

 Ζ δηθηχσζε κε άιιεο ππεξεζίεο, 

 Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ σθεινπκέλνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζήο ηνπ ζε 

θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

 Ζ δηθηχσζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ΔΠΑΝΟΓΟ ζηνρεχεη ζηε δηακόξθσζε ηεο εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο 

ησλ επσθεινπκέλσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ζε 

ζέκαηα φπσο είλαη ε αληνρή ζηελ πίεζε εξγαζίαο, ε ζπλέπεηα ζηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο 

ελφο έξγνπ, ε ζηαζεξφηεηα ηεο παξνπζίαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ε θαιιηέξγεηα 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα νκαδηθή εξγαζία. 

Ζ δηεμαγσγή ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηνρεχνπλ: α) ζηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ εμππεξεηνπκέλσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, β) ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

σο πξνο ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, γ) ζηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε 

κέζσ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη δ) ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο λα 

θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο αιιά θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εμειηρζνχλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο(εθκάζεζε 

ειιεληθήο γιψζζαο, εθπαίδεπζε ζηνλ ρεηξηζκφ Ζ/Τ, νινθιήξσζε δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θ.α.). 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ: 

 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα κε ηελ επνπηεία εηδηθνχ επηζηήκνλα (εξγαζηήξηα ηερληθψλ 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο, λνκηθψλ θαη εηδηθψλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ι.π. γηα ηνπο 

απνθπιαθηζκέλνπο). 
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 Παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρείξεζεο (ΚΟΗΝ..ΔΠ.). 

 

9.ΤΛΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 

Ζ θηινζνθία θαη ν ξφινο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ δελ ζηνρεχνπλ, πξσηίζησο, ζηελ παξνρή 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ σθεινπκέλσλ, αιιά ζηελ επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ 

ελεξγνπνηψληαο θαη θηλεηνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζχκθσλα κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο. Δληνχηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πιηθέο 

παξνρέο ηνπ θνξέα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο.  

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, ε ΔΠΑΝΟΓΟ παξνηξχλεη ηνλ 

σθεινχκελν λα θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ επαλέληαμε ηνπ θαη ηνπ παξέρεη, φηαλ απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ηελ δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπ (γηα 10 εκέξεο) ζε 

μελνδνρείν ζπκβεβιεκέλν κε ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δε θαη 

αλάινγα κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε αλάγθε ηνπ σθεινπκέλνπ, θαη’ εμαίξεζε, παξέρνληαη 

θαη πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο. Δπίζεο παξέρνληαη δσξεάλ (θαηά πεξίπησζε θαη 

θαηφπηλ εθηίκεζεο ησλ πεξηζηάζεσλ) ηειεθάξηεο θαη εηζηηήξηα ζηνπο 

απνθπιαθηζκέλνπο, γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ην νηθείν ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη ζηε κεηαθίλεζή ηνπο θαηά ην πξψην δηάζηεκα κεηά ηελ απνθπιάθηζή 

ηνπο. 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί επηζεκαίλνληαη, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε χπαξμε 

ηνπο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ έλδεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη φρη ιφγσ έιιεηςεο 

ζέιεζεο θαη ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα παξνρή ζίηηζεο θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ε ΔΠΑΝΟΓΟ 

παξέρεη θαη θνππφληα (δσξνεπηηαγέο) ζε ζπκβεβιεκέλα πνιπθαηαζηήκαηα γηα ηελ 

αγνξά ηξνθίκσλ, θαγεηνχ, εηδψλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο 

αλάγθεο.  

 

10. ΣΔΓΑΖ 
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Καηά ηελ απνθπιάθηζε  πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ ζε δεηήκαηα ζηέγαζεο θαη εξγαζίαο (Δπξσπατθνί 

σθξνληζηηθνί Καλφλεο, Καλφλαο 33.7 χζηαζε Rec (2006) 2 ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο[1]). 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα ε ζηέγαζε δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα: (α) 

βξαρππξφζεζκν, (β) κεζνπξφζεζκν θαη (γ) καθξνπξφζεζκν. 

(α) ην επίπεδν ηεο βξαρππξφζεζκεο παξακνλήο εληάζζεηαη ε θηινμελία ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απνθπιαθηζζέλησλ ζηα ζπλεξγαδφκελα μελνδνρεία. Ζ παξαπνκπή 

ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηα μελνδνρεία γίλεηαη απφ ζηειέρε ηεο νκάδαο ζπκβνπιεπηηθήο 

ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη πεξηιακβάλεη νιηγνήκεξε θηινμελία.  

(β) Σν επίπεδν ηεο κεζνπξφζεζκεο παξακνλήο αλαθέξεηαη ζηε δηακνλή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ ζηνλ Ξελψλα Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Απνθπιαθηζζέλησλ ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Ζ παξαπνκπή ζηνλ Ξελψλα γίλεηαη απφ ζηειέρε ηεο νκάδαο 

ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Μπνξείηε λα δείηε εδψ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Ξελψλα (πλεκκέλν Καλνληζκφο) ζε www.epanodos.org.gr[1] 

https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae 

 

(γ) Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ζε κηα πην καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζηέγαζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη δηακνλή κε επηδφηεζε απφ ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ θαη εηδηθή επίβιεςε ζε 

θαηνηθία ή παξαπνκπή ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα ζηέγαζεο άιινπ ζπλεξγαδνκέλνπ 

θνξέα. 

[1] https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΞΔΝΧΝΑ  

 

11. ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae
https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F+%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%91+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5_NEW.pdf/dc8daf18-4234-4952-a245-cab9a08d6217
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ΤΛΛΟΓΖ ΡΟΤΥΧΝ 

ηα γξαθεία ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ππάξρεη ηκαηηνζήθε, ζηελ νπνία Χθεινχκελνη πνπ έρνπλ 

αλάγθε κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ξνχρα πνπ πξνζθέξνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα ηα πξνζθέξνπλ.  

 

12. ΥΟΡΖΓΟΗ 

Οη ρνξεγνί ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, επψλπκνη ή αλψλπκνη, ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ απνθπιαθηζκέλσλ. Υνξεγνί ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ έρνπλ κέρξη 

ζήκεξα ππάξμεη, κεηαμχ άιισλ, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ε Σξάπεδα Μαξθίλ, ην 

Κνηλσθειέο Ίδξπκα Λάηζε, ηα «Διιεληθά Πεηξέιαηα», θαη πνιινί απινί πνιίηεο. 

Δπηπιένλ, ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ απνθαζίζηεθε ζε ζπκθσλία πνπ έγηλε κε ηα Γηθαζηήξηα 

Αλειίθσλ λα δίλνληαη θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο πξνο φθεινο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Δπηπιένλ 

θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζηνπο ρνξεγνχο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζπγθαηαιέγεηαη θαη νη  

«ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ Α.Δ.Δ.». 

 

13.  ΖΜΔΡΗΓΔ-ΤΝΔΓΡΗΑ-ΔΚΓΖΛΧΔΗ  

 ηηο δξάζεηο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, κεηαμχ άιισλ, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ. Δηδηθφηεξα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 ε ΔΠΑΝΟΓΟ  δηνξγάλσζε ην 2
ν
 

Δηήζην πλέδξην ηεο κε ζέκα: «Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε αλειίθσλ θαη λεαξώλ 

παξαβαηώλ»  πνπ έιαβε ρψξα ζην Ακθηζέαηξν «Κνζκάο Φπρνπαίδεο», ζην Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ)
2
, παξνπζία ζεκαληηθψλ 

πξνζθεθιεκέλσλ θαη ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ.  

 

14. ΓΗΚΣΤΧΖ 

 ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΡΟΣΑΗΑ  ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΕΟΜΔΝΧΝ  

                                                           
2
 Για Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με  το πρόγραμμα του ςυνεδρίου  βλ. 

http://www.epanodos.org.gr/web/guest/synedria-emerides 
 

http://www.epanodos.org.gr/web/guest/synedria-emerides
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Ύζηεξα απφ  πξσηνβνπιία ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ αλαδηνξγαλψλνληαη νη Δ.Π.Α. θαη 

ζπγθξνηνχληαη ηα Γ.. ηνπο, ελψ ήδε ππάξρνπλ ελεξγά Γ.. ζε θάπνηεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη δηεπξχλζεθαλ νη δπλαηφηεηεο έληαμεο ησλ Δ.Π.Α. 

ζην πιαίζην ηεο λέαο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ «Καιιηθξάηε». 

 

 ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ   

Ο σθξνληζηηθφο Κψδηθαο(Ν. 2776/99) ζην άξζξν 81 παξ. 3 επ. πξνβιέπεη ηε 

ζπγθξφηεζε πεληακεινχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζηελ έδξα θάζε 

Ννκαξρίαο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, ν νπνίνο θαηαξηίδεη θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Οη επηηξνπέο απηέο δελ έρνπλ αθφκε 

ζπγθξνηεζεί, θαηαβάιιεηαη φκσο πξνζπάζεηα λα ζπζηαζνχλ ζχληνκα. 

 

 ΦΟΡΔΗ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ  

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ πινπνίεζε  θαη εμαθνινπζεί λα  πινπνηεί νκάδεο ζπλεξγαζίαο 

κε θνξείο απεμάξηεζεο, φπσο ην ΚΔΘΔΑ, ν ΟΚΑΝΑ θαη ην 18 ΑΝΧ κε ζθνπφ 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ νκάδα ησλ απνθπιαθηζκέλσλ 

ρξεζηψλ. 

 

 ΑΛΛΟΗ  ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

Ολήζηκνο, Γίθηπν Κξαηνπκέλσλ θαη Απνθπιαθηζκέλσλ Γπλαηθψλ, Πχιε 

Διεπζεξίαο, Solidarity Now, Caritas, Κιίκαθα ΗΟΛΑΟ, ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ 

ΚΟΜΟΤ, Βαβέι, Πξνκεζέαο, Φπρηαηξηθά Σκήκαηα Ννζνθνκείσλ, Αηηηθφλ 

Ννζνθνκείν, Θξηάζην Ννζνθνκείν θιπ 

 

 

 

15. ΤΛΛΟΓΟΗ, ΤΝΓΔΜΟΗ, ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑ 

Ο Φνξέαο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Δκπνξηθνχο 

πιιφγνπο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, θαζψο θαη κε ηα αληίζηνηρα  Δπηκειεηήξηα. 
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16. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΠΑΝΟΓΟ 

Κξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ, είλαη ν Σνκέαο πκβνπιεπηηθήο θαη 

Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο πνπ ππνδέρεηαη,  ελεκεξψλεη θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο δξάζεηο θαη ηελ παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Σαπηφρξνλα νξγαλψλεη θαη εθηειεί ζπκβνπιεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφιπζε, παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ.  

 ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε ΔΠΑΝΟΓΟ, αζρνιήζεθε θαη αζρνιείηαη  ζε 

κεγάιν βαζκφ, πξσηίζησο, κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε απνθπιαθηζκέλνπο. Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ, πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ην πξνθίι ησλ απνθπιαθηζκέλσλ, ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηά 

ηνπο, δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο.  

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζηηο βάζεηο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ, κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ Φνξέα κε ηνπο σθεινχκελνπο, παξέρνπλ 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, πνπ κέζα απφ ηελ γφληκε αμηνπνίεζε ηεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ράξαμε  πνιηηηθψλ κεηαζσθξνληζηηθήο κέξηκλαο ζηελ Διιάδα. 

Γελ ζα πξέπεη, εληνχηνηο, λα παξαγλσξίδεηαη ε επηθχιαμε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη 

φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο εχινγα θαηαλννχκε ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ απνθπιαθηζκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηνλ Φνξέα λα δειψζνπλ 

ηα αθξηβή ηνπο ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, φπσο παξνπζηάδνληαη  

αλαιπηηθφηεξα θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 δηαπηζηψλεηαη  φηη νη σθεινχκελνη ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ  είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηοςρ άνδπερ, αλλοδαποί θαη έσοςν κπαηηθεί 

κςπίυρ για παπαβάζειρ ηος Νόμος ζσεηικά με ηα ναπκυηικά. Μνινλφηη, νη σθεινχκελνη 

πνπ πξνζήιζαλ ην ηξέρνλ έηνο ζηνλ Φνξέα εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο ειηθίεο ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο ηνπνζεηνχληαη ειηθηαθά θπξίσο ζηηο νκάδεο 36-45 εηών και 46-60 

εηών, δηλώνοςν ζηην πλειονόηηηά ηοςρ άγαμοι, συπίρ ηέκνα. Σα αηηήκαηα ηνπο, αθοπούν 

ηην κάλςτη, βαζικών καθημεπινών αναγκών ηοςρ, εληνχηνηο ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά 

ζα γίλεη ζην  αληίζηνηρν θεθάιαην. 
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Βάζεη ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη : 

 Παξαηεξείηαη ζηαζεξφο αξηζκφο  ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο 

ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. 

 Οη απνθπιαθηζκέλνη έκαζαλ γηα ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο απφ ηηο 

Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο θαη απφ ζπγθξαηνχκελνπο ηνπο, 

θηιηθά πξφζσπα. 

 Απεπζχλζεθαλ ζηελ  ΔΠΑΝΟΓΟ οι ίδιοι, δεηψληαο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 

γηα ηνπο ίδηνπο. 

 Όιεο νη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαίεο θαη 

έρνπλ κεγάιε δήηεζε, αιιά θαη απήρεζε ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο. 

 Πνιχ ζεκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, φπσο 

είλαη ε πξνζσξηλή ζηέγαζε θαη ε παξνρή ηειεθαξηψλ θαζψο θαη εηζηηεξίσλ ζηνπο 

απνθπιαθηζκέλνπο, ε νπνία φκσο γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο. 

 Οη αιινδαπνί σθεινχκελνη έρνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο κε ηα λνκηκνπνηεηηθά 

ηνπο έγγξαθα γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ε λνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γη’ απηνχο. 

 Οη επσθεινχκελνη ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ επαλέξρνληαη ζε απηή δεηψληαο θαη άιιε 

βνήζεηα. 

 Σν πνηληθφ κεηξψν απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επαλέληαμε. 

 Ζ δηθηχσζε κε άιινπο θνξείο (θξαηηθνχο ή ΜΚΟ) έρεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. 

Μέξηκλα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, εθηφο απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ απνθπιαθηζκέλσλ γηα ηελ νκαιή 

επαλέληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία, απνηειεί θαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο 

θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

απνθπιαθηζκέλνη θαηά ηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. ηφρνο, 

ζηελ νπζία, είλαη λα ιεηάλεη, θαηά ην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ηπρφλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη  θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ κφλν σο ηξνρνπέδε ζα κπνξνχζαλ 
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λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ επάλνδν ησλ απνθπιαθηζκέλσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

επαλέλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Ζ άξζε, απηψλ ησλ πξνθαηαιήςεσλ, εμππεξεηεί επνκέλσο δηηηφ ζηφρν: Αλζξσπηζηηθφ 

αιιά θαη Δγθιεκαηνπξνιεπηηθφ. Ζ κεηαζηξνθή  απηήο ηεο λννηξνπίαο θαη ε 

επαθφινπζε ζηήξημε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ είλαη επθηαία  

κέζα ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ, πξσηίζησο δηφηη ε ίδηα ε θνηλσληθή επαλέληαμε 

ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ απνηειεί, θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν δηθαίσκά ηνπο θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, θπξίσο κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, ην 

θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηελ ππνρξέσζε γηα πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(ά.2§1, 4§1 θαη 25§1 εδ. α΄ .). 

 

ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΖ ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

 

 

 

ΠΛΑΗΗΟ ΑΡΥΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΚΑΝΟΝΧΝ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

Ν.Π.Η.Γ. ΔΠΑΝΟΓΟ  

Σν Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκία “ΔΠΑΝΟΓΟ” ζπζηάζεθε κε ην π.δ 300/2003 ην νπνίν 

ξπζκίδεη ηππηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη χπαξμήο ηνπ. Αθνινχζεζε ην ΦΔΚ 

1998/2008, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ Δζσηεξηθή Λεηηνπξγία ηνπ Ν.Π.Η.Γ. Σν π.δ 300/2003 

θαη ην ΦΔΚ 1998/2008 απνηεινχλ ηηο ηππηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ θνξέα κε ηζρχ λφκνπ. Δληνχηνηο, ν ξφινο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο 

ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ζε θνξείο φπσο θαη ην Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκία 

“ΔΠΑΝΟΓΟ” είλαη απαξαίηεηε, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαη νη εμππεξεηνχκελνη ηη λα αλακέλνπλ απφ ηελ “ΔΠΑΝΟΓΟ”. Ο παξψλ Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο φζν θαη ζηελ πηζαλή ζπκπιήξσζή ηεο. Δπίζεο, φηαλ παξαηεξείηαη 

έιιεηκκα ξπζκίζεσλ θαη πξνζηαζίαο κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ν παξψλ Κψδηθαο, 

δχλαηαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

θαζψο κεηαβάιινληαη πην γξήγνξα, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο 
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Ο Κψδηθαο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θνξέα κε θάζε κνξθή απαζρφιεζεο, 

ηνπο εζεινληέο, ην Δηδηθφ Πξνζσπηθφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ Γηεπζπληή θαη 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ θνξέα Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκία “ΔΠΑΝΟΓΟ”. 

 

Βι. αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη ζχλδεζκν 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE

%99%CE%9F+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4

%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9

D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf/6f6ed05e-67a5-4e61-a6d4-d2fa0f41f29c 

 

 

 

ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ - ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΔΠΑΝΟΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΜΔΝΟΤ 

 

Ζ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο κεηαμχ ηνπ Φνξέα θαη ησλ 

Χθεινπκέλσλ ηνπ, ζπληζηά ζεκέιην ιίζν γηα αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπο. Πξνο επίξξσζε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ, πξνσζνχληαη: 

α) Διεύζεξε ζπλαπόθαζε ζπλεξγαζίαο: Ζ ζρέζε πκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε επζχλεο θαη ηελ απαηηνχκελε δέζκεπζε εθ κέξνπο θαη 

ησλ δπν. Απαξαίηεηε ππφ απηφ ην πιαίζην είλαη ε «ζύλαςε»  ζπκβνιαίνπ κεηαμχ 

ηνπο θαη ελ ζπλερεία ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε  ελόο ζρεδίνπ δξάζεο, ην νπνίν έρεη 

κηα δπλακηθή αθνύ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηα δχν κέξε θαη κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ 

πνξεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο-ζπλεξγαζίαο. 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf/6f6ed05e-67a5-4e61-a6d4-d2fa0f41f29c
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf/6f6ed05e-67a5-4e61-a6d4-d2fa0f41f29c
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf/6f6ed05e-67a5-4e61-a6d4-d2fa0f41f29c
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D+%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5.pdf/6f6ed05e-67a5-4e61-a6d4-d2fa0f41f29c
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β) Απνζαθήληζε αηηεκάησλ εμππεξεηνπκέλνπ: εκαληηθφ κέιεκα ηνπ πκβνχινπ 

ζπληζηά ε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ Χθεινπκέλσλ, ε ηεξάξρεζε θαη 

ηειηθψο ε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν εμππεξέηεζή ηνπο. 

γ) Πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ζηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ απνθπιαθηζκέλνπ: Ζ 

πξνζέγγηζε απηή θξίλεηαη ζεκαληηθή, αθνχ φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζηελ πξάμε ηα  

αηηήκαηα πνπ ππνβάιεη ν απνθπιαθηζκέλνο αιιεινζπλδένληαη θαη επνκέλσο ε επίιπζε 

ηνπ ελφο πξνυπνζέηεη ηελ επίιπζε ελφο άιινπ. Δχινγα, επνκέλσο, δηαπηζηψλνπκε φηη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δνκήο πνπ ππνδέρεηαη ηνλ 

απνθπιαθηζκέλν -ελ πξνθεηκέλσ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ- είλαη ε ζηειέρσζε ηεο κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ άλζξσπν ζε θάζε ηνπ αίηεκα. 

 

 δ) εβαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ: Ο ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ πνπ πξνζέξρεηαη ζηνλ Φνξέα, ηφζν απφ ηνλ χκβνπιν φζν θαη απφ ην ζχλνιν 

ηνπ δπλακηθνχ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

απνδνρή. Έκπξαθηε απφδεημε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε ιεγφκελε ελζπλαίζζεζε 

(«λνηάμηκν»), ε νπνία απνηειεί θαη ην θπξηφηεξν «εξγαιείν» ηνπ ζπκβνχινπ θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο επηηπρνχο ζρέζεο ζπκβνπιεπηηθήο πνιιψ δε κάιινλ ζηελ 

πεξίπησζε επάισησλ νκάδσλ φπσο ηνλ απνθπιαθηζκέλσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηελ 

εκπεηξία ηεο θπιάθηζεο θαη θέξνπλ ην ζηίγκα ηνπ εγθιεηζκνχ ψζηε ν έκπξαθηνο 

ζεβαζκφο πξνο ην πξφζσπν ηνπ Χθεινπκέλνπ λα απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλαθνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. 

 

 Απαξαίηεηε, εληνχηνηο, είλαη θαη ε ηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, αθνχ 

φπσο αληηιακβαλφκαζηε νη Χθεινχκελνη ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ηείλνπλ ζε θάπνην 

βαζκφ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ Φνξέα κε επηθπιαθηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν ησλ επαθψλ ηνπο. 

 

Δπηθνηλσλία 

εκαληηθή γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαιιηέξγεηα  επαθψλ κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη 

σθεινχκελνπ είλαη ε εμεχξεζε ελφο θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα ζην 

πιαίζην ηεο λεκηικήρ επικοινυνίαρ αληηιακβαλφκαζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 
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δεκηνπξγεζνχλ σο απνηέιεζκα ηνπ ηδηαίηεξνπ γισζζηθνχ θψδηθα πνπ δηαθξίλεη κηα 

πνιηηηζκηθή νκάδα θαη ελδερνκέλσο λα ππαγνξεχεη δηαθνξεηηθή ρξήζε θαη άξα  

εξκελεία κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ιέμεσλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Χο εθ 

ηνχηνπ θαη θαζψο ζηφρνο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ είλαη ε δεκηνπξγία ελεξγεηηθήο ζρέζεο θαη 

φρη παζεηηθήο κεηαμχ πκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπνκέλνπ, είλαη ζεκαληηθφ ν χκβνπινο 

λα επεμεγεί κε ηνλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηνλ Χθεινχκελν θαη απφ 

θνηλνχ λα ραξάζζνπλ ην ζρέδην δξάζεο ηνπο γηα ηελ επαλαθνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

ηελ ζπκβνπιεπηηθή, απηή, ζρέζε ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κε ιεθηηθά 

κελχκαηα. Δμέρνληα ξφιν, εδψ, έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπγθηλήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ επαθήο θαη ηε ζπλεξγαζίαο ησλ δπν κεξψλ θαη ηα νπνία ζπρλά, φηαλ 

δελ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κε ιέμεηο, απνθηνχλ κνξθή κέζα απφ θηλήζεηο θαη ζηάζεηο 

ηνπ αηφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπληζηνχλ ε ηππηθφηεηα ηνπ εμππεξεηνπκέλνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν (αλ αξγεί ή φρη ζην ξαληεβνχ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο), νη 

απνζηάζεηο πνπ ηεξεί  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, ν 

ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ, ε ηαρχηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ, ην γέιην ή ην ραζκνπξεηφ αιιά θαη 

θάζε άιιε θίλεζε ηνπ. 

 

Σα παξαπάλσ, απνδεηθλχνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ  

ηξνθνδνηεί θαη αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γίλεη έκθαζε ζηα θαλεξά 

απνθαιχπηεη λνήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαη θξπθή κνξθή θαη επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ. Όζα ην άηνκν δηζηάδεη, 

θνβάηαη, ληξέπεηαη λα απνθαιχςεη απνθηνχλ κνξθή κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ιεθηηθήο θαη κε επηθνηλσλίαο, ψζηε ν ζπλνκηιεηήο ηνπ αληηιακβαλφκελνο ηηο θνβίεο θαη 

ηηο αλεζπρίεο ηνπ, λα ηνλ βνεζήζεη  λα ηηο ππεξβεί θαη απφ θνηλνχ λα δεκηνπξγήζνπλ, 

ηελ αλαγθαία γηα ηελ  ζπλεξγαζία ηνπο, ζρέζε εηιηθξίλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. 

 

Απαξαίηεηε, βέβαηα, είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ηνπ επαγγεικαηία πνπ 

κπνξεί  λα επηηεπρζεί, φηαλ  ν ζχκβνπινο  αηζζάλεηαη άλεζε ζην λα ρξεζηκνπνηεί ην 

ζψκα ηνπ σο κέζν έθθξαζεο, επαθήο θαη επηθνηλσλίαο. Αο κελ ιεζκνλνχκε φηη ε επαθή 

ησλ δπν κεξψλ δελ ζπληζηά πάληα εχθνιε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέηεη ρξφλν θαη 

ππνκνλή. 
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Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε  

Ζ ζρέζε ζπκβνχινπ – απνθπιαθηζκέλνπ ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ δελ είλαη ζεξαπεπηηθή, 

παξφιν πνπ ε  φιε εκπεηξία κπνξεί γηα θάπνηνπο απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο λα 

πεξηέρεη θαη ηέηνηα ζηνηρεία ζηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη 

ν απνθπιαθηζκέλνο ρξεηάδεηαη κηα ηέηνηνπ είδνπο ππνζηήξημε ή αλ ν ίδηνο ζαθψο 

δηαηππψζεη ηέηνην αίηεκα, γίλεηαη αλάινγε παξαπνκπή ζε ζεξαπεπηηθή δνκή θξαηηθή ή 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

 

ΣΑΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ παξέκβαζε ηνπ ζπκβνχινπ ζπγθξνηείηαη ζε έμη ζηάδηα: 

1. Σελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο, 

2. Σε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

3. Σελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, 

4. Σελ θπξίσο παξέκβαζε, 

5. Σελ αμηνιφγεζε, θαη 

6.Σελ δηαθνπή ή νινθιήξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

 

Σα ζηάδηα απηά δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηά πάληα αιιά ζπκπίπηνπλ ή 

ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο κέζα απφ κηα  θπθιηθή θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη έλαο «ρψξνο» 

ζπλαηζζεκαηηθήο απνθφξηηζεο γηα ηνλ εμππεξεηνχκελν. Ζ δηακφξθσζε κηαο θαιήο 

ζρέζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο. Ο 

ζχκβνπινο, δείρλνληαο ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε, ελζαξξχλεη ηνλ 

ζπκβνπιεπφκελν λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, αγαλάθηεζεο, πηθξίαο,  

πφλνπ, ζπκνχ, θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο, πεξηγξάθνληαο έηζη ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη. 

 

 

Δξγαιεία ζπκβνπιεπηηθήο  

 

α) πλέληεπμε – ιήςε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ 

Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ είλαη ε ζπλέληεπμε. ε απηήλ 

παξνπζηάδεηαη θαη’ αξράο ν θνξέαο, γίλεηαη δειαδή ζαθέο ζηνλ εμππεξεηνχκελν πνηεο 

είλαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ΔΠΑΝΟΓΟ. ηε ζπλέρεηα ν  εμππεξεηνχκελνο εμεγεί 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ, ηη δεηά θαη ηη πξνζδνθά απφ ηνλ θνξέα. Ο ζχκβνπινο 
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δεηά απφ ηνλ εμππεξεηνχκελν θάπνηα βαζηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξψζεη ην ιεγφκελν θνηλσληθφ ηζηνξηθφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ απνηειείηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαη ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Αθνινχζσο, 

ν εμππεξεηνχκελνο κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ζπκβνχινπ πεξηγξάθεη γεληθφηεξα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη δηάζεζε. Σέινο, ν ζχκβνπινο, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

εμππεξεηνπκέλνπ, ζπκπιεξψλεη θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο γη’ απηφλ, ηελ εηθφλα ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη εκθάληζεο, ηα  

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, αλ αηζζάλζεθε φηη ήηαλ εηιηθξηλήο ν εμππεξεηνχκελνο απέλαληί ηνπ, 

ην ελδερφκελν εμάξηεζεο ηνπ εμππεξεηνπκέλνπ θ.ιπ. 

 

β) Ζιεθηξνληθφ αξρείν θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ 

ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ, γηα λα θαηαγξαθεί ε πνξεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο,   

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ζχκβνπιν ε ειεθηξνληθή βάζε θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ, ε νπνία 

απνηειεί ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή θαξηέια πνπ ζπκπιεξψλεη ν ζχκβνπινο ζην 

θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θάζε σθεινχκελνπ. 

 

γ) Ζιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ ιεηηνπξγεί βάζε δεδνκέλσλ φπνπ θαηαρσξνχληαη φια ηα 

επηθαηξνπνηεκέλα θνηλσληθά ηζηνξηθά. Ζ κεραλνξγάλσζε απηή παξέρεη ηελ  

δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο θαη ηαρχηεξεο αλάθιεζεο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ 

θαη επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθφηεξε θαη αλαιπηηθφηεξε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Έηζη, ην έξγν ηνπ θνξέα γίλεηαη θαη πνιχηηκν εξγαιείν 

γηα ηε δνπιεηά εξεπλεηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κειέηε ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ.  

 

δ) Πξψηε επαθή 

Ζ πξψηε επαθή ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ  κε ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

επίζθεςε ηνπ ηδίνπ ζηα γξαθεία ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ είηε ηειεθσληθψο απφ ηνλ ίδην είηε κε 

ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο απφ νηθείν πξφζσπν(ζπλήζσο ζπγγελή ηνπ 

απνθπιαθηδνκέλνπ). Απνζηνιή ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε είλαη: 

 λα δηεπθξηλίζεη ηε θχζε ηνπ αξρηθά δηαηππσζέληνο εξσηήκαηνο, 

 λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ άιιεο αλάγθεο θαη αηηήκαηα, 
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 λα δηαηππψζεη έλα ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν ζα πεξηέρνληαη νη φξνη  

ζπλεξγαζίαο, νη εθαηέξσζελ πξνζδνθίεο, νη εθαηέξσζελ δεζκεχζεηο (ζπλέπεηα, 

εηιηθξίλεηα, απφξξεην), κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο,  

 λα ζπληάμεη ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ. 

 

Έλαξμε ζπλεξγαζίαο 

Σςμβόλαιο: φξνη ζπλεξγαζίαο, πξνζδνθίεο εθαηέξσζελ, δεζκεχζεηο εθαηέξσζελ 

(ζπλέπεηα, εηιηθξίλεηα, απφξξεην), κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο. 

Πποζυπικό ζσέδιο: πξφθεηηαη γηα ηελ νξγάλσζε κηαο πνξείαο ελεξγεηψλ θαη ελφο 

ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Παπαπομπέρ: αλάινγα κε ηηο αλάγθεο – αηηήκαηα (αξρηθά δηαηππσκέλεο ή κε απφ ηνλ 

ίδην): ΟΑΔΓ, θνξείο απεμάξηεζεο, ςπρηαηξηθνχο θνξείο, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνζνθνκείσλ, Πξφλνηα, ΜΚΟ. 

   

Ζ ζσθξνληζηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

Ζ επαλέληαμε, αδηακθηζβήηεηα απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε 

ζπκβνπιεπηηθή ηεο επαλέληαμεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.  

ηε ζπκβνπιεπηηθή ηεο επαλέληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο, «εληάζζεηαη θάζε κνξθήο 

βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία 

κεηά απφ θάπνηα εκπεηξία πνπ ηα έθεξε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή ηα πεξηζσξηνπνίεζε».  

ηελ νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ησλ πξψελ θξαηνπκέλσλ εληάζζεηαη θαη ε 

ζσθξνληζηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Ζ ζσθξνληζηηθή ζπκβνπιεπηηθή, πινπνηείηαη κέζσ  ηεο 

λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επαλέληαμεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη απνβιέπεη, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ζεβφκελε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θάζε θξαηνπκέλνπ, ζηηο θαηάιιειεο εθείλεο παξεκβάζεηο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο ησλ θξαηνπκέλσλ, λα έρεη ε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεηζκνχ ηηο 

ιηγφηεξεο δπλαηέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε 

δπλαηή επάλνδνο ηνπ θξαηνπκέλνπ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, νκαδηθή, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνζιάβεη ηνλ ραξαθηήξα  ηεο «αιιεινζπκβνπιεπηηθήο». 

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ απαηηνχληαη είλαη ε ςπρνινγηθή ζηήξημε, ε 

δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ, ε επαλεθπαίδεπζε, ε 

επαλέληαμε.  
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Ο Σνκέαο πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

ζηειερψλεηαη  απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο, 

λνκηθνχο θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, λνκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο απαζρφιεζεο, ελψ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πξνζέγγηζε 

ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ απνηειεί ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηνλ ξφιν ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ, ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ε ππνδνρή ζηειερσκέλε κε έλαλ 

ππάιιειν. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζπλεπηθνπξνχλ επηζηήκνλεο θχξνπο, πνπ 

απνηεινχλ ηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα θαη πνπ επνπηεχνπλ, ζπληνλίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ 

ηηο εηδηθφηεξέο ηεο δξάζεηο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ε ΔΠΑΝΟΓΟ, ιφγσ θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κέζα απφ 

ηελ ζπληνληζκέλε δξάζε θαη αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Όινη νη 

επηζηεκνληθνί ηεο ζπλεξγάηεο, δξαζηεξηνπνηνχκελνο ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

βάζε δεδνκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ απνθπιαθηζκέλσλ  πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ 

θνξέα.  

 

Πξώηε Δπαθή-Γλσξηκία κε ηνλ Φνξέα 

Ζ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ απνηειείηαη απφ θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, 

ςπρνιόγνπο, εγθιεκαηνιόγνπο θαη λνκηθνύο. Ο θαζέλαο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ θαη ηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ, ζην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο επηζηήκεο ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εμαηνκηθεπκέλε πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ θαη ζπλεηζθέξεη 

ελεξγά ζην δχζθνιν έξγν ηνπ θνξέα. 

Πξψηε επαθή κε ηνλ απνθπιαθηζκέλν θαη ε νπνία πινπνηείηαη είηε κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ είηε ρσξίο, έρνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη νη 

ςπρνιφγνη ηνπ θνξέα. 

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ ιεηηνπξγεί  θαζεκεξηλά απφ ηηο 09:00 έσο θαη ηηο 16:00 θαη δέρεηαη ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηηο 09:00 έσο ηηο 14:00. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεξείηαη αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηα αηηήκαηά ηνπ. πκπιεξψλεηαη κηα 

θαξηέια είηε εθείλε ηε ζηηγκή -θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο- είηε ακέζσο κεηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, απφ ηηο ζεκεηψζεηο πνπ έρνπλ θξαηεζεί απφ ηνλ 

ππεχζπλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή/θαη ςπρνιφγν (θάπνηα πεξηζηαηηθά ρξήδνπλ ηεο 

παξνπζίαο θαη ησλ δχν). Ο δηαθνξεηηθφο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο απηήο ηεο θαξηέιαο 
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νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ν ελδηαθεξφκελνο απηή ηε δηαδηθαζία 

(πνιινί εμππεξεηνχκελνη είλαη επηθπιαθηηθνί φηαλ ππάξρεη κηα ηειείσο ηππνπνηεκέλε 

επαθή). 

Μεηά ηε ζπιινγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ, απηά 

θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επθνιφηεξε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεξε ρξήζε ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, 

ελεκεξψλνληαη θαη δηνξζψλνληαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Απηή ε δηαδηθαζία, 

δειαδή, κπνξεί λα θαηαζηεί απαξαίηεηε, φηαλ επηζεκαλζεί έλα λέν ζηνηρείν ή 

δηαπηζησζεί πσο θάπνην άιιν είλαη κεξηθά ή νιηθά αλαιεζέο ζηνηρείν θαη σο εθ ηνχηνπ  

κεηά απφ δηαζηαχξσζε, δηνξζψλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κεηά ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θάζε θαθέινπ, ζπλεζέζηεξα δε θαηφπηλ 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο, κέζα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Δίλαη, φκσο, θαηαλνεηφ φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ πιήξσο, 

ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο νπνίαο ραίξνπλ σο επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  

 

Ζ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

Ζ χπαξμε βάζεο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κειινληηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ σθεινπκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη θάζε έηνο ζηνλ Φνξέα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήδε απφ ην 2015 ε Δπάλνδνο πινπνίεζε ζην έξγν κε ηίηιν 

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΧΝ 

ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ κε θσδηθφ ΟΠ 299984
3
. θνπφο 

ηνπ έξγνπ ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο θαη ηελ  αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπαλφδνπ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, απνθαηάζηαζε, νηθνλνκηθή 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξνψζεζε ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηδφκελσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ: 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζηνπο 

θξαηνχκελνπο θαη απνθπιαθηδφκελνπο ηεο ρψξαο (π.ρ. παξνρή καζεκάησλ e-

learning). 

 Ζ ελεκέξσζε δεκνζίσλ αξρψλ, κε κεζνδνινγηθά νξζά θαη επηζηεκνληθά 

αμηνπνηήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο απνθπιαθηδφκελνπο θαη ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

                                                           
3 Σο Ζργο χρθματοδοτικθκε από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ», ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ, από 

το ΕΣΠΑ και από Εκνικοφσ Πόρουσ.  
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 Ζ δηαζχλδεζε θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε φια ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ηεο 

ρψξαο, αθφκα θαη κε ηα πιένλ απνκαθξπζκέλα. 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ 

πνιηηψλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ππεξεζηψλ 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ιεηηνπξγηθά εληαία δηαδηθηπαθή πχιε. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ππνδνκήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, ηνπ κνλαδηθνχ θνξέα κε 

αξκνδηφηεηα ηελ επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ ζε φιε ηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα, κε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδεζεί κε άιια έξγα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζε ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε. 

 Ζ ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ απνθπιαθηδφκελσλ πνιηηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Ζ Δπάλνδνο ζπκκεηείρε ζπκβνπιεπηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπλφινπ εθαξκνγψλ – 

ππνζπζηεκάησλ (Η. Τπνζχζηεκα ηεο Γηθηπαθήο Πχιεο θαη ΗΗ. Τπνζχζηεκα 

Τπνζηήξημεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ (εζσηεξηθψλ) ιεηηνπξγηψλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ) θαη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία εληαία δηαδηθηπαθή πχιε θαη ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα. 

Σν ζθεπηηθφ ήηαλ λα ππάξρεη κηα πξαθηηθφηεξε θαη επθνιφηεξε ρξήζε ηνπ αξρείνπ ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ζπλάκα λα επηηεπρζεί ε αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ ηνπ θνξέα, φζν 

θαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηπρφλ δπζιεηηνπξγηψλ ή πξνβιεκάησλ ηνπ 

ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επαλέληαμεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη θαη εθαξκφδεηαη 

απφ ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ.  

Δπηπιένλ, ε επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ψζηε λα βνεζεζνχλ νη επηζηήκνλεο - εξεπλεηέο θαη 

ζπλεξγάηεο ζηε ζπλαγσγή ρξήζηκσλ  ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

αμηνπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΠΑΝΟΓΟ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. 
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                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ - ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2018
4
 

 

Γηνηθεηηθόο ηνκέαο 

ηνλ  δηνηθεηηθφ  ηνκέα θαηά  ην  δηάζηεκα  απφ  1/1/2018  έσο  31/12/2018 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Δληζρχζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα κε λένπο ζπλεξγάηεο ζπκβνχινπο 

απαζρφιεζεο, ππεχζπλνπο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. 

 Πξνρψξεζε ε δηαδηθαζία ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

 πληάρζεθαλ  θαη  ππνγξάθεθαλ πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο  κε  ηα 

Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο  (Αγηάο  Κξήηεο,  Υαλίσλ,  Γνκνθνχ,  Μαιαλδξίλνπ, 

Νηγξίηαο εξξψλ, Πάηξαο, Γξεβελψλ, ) γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηεξίσλ. 

 Μειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ησλ Δηαηξεηψλ Πξνζηαζίαο 

Απνθπιαθηδνκέλσλ 

 Δληζρχζεθε ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

 Πξνρψξεζε ε  ζπλεξγαζία κε ηηο  Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ησλ  

Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο, Γσδεθαλήζνπ θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 Δληζρχζεθαλ  πξσηνβνπιίεο  θαη  αηηήκαηα  γηα  ππνζηήξημε  ζεκάησλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ θαη απνθπιαθηζκέλσλ (φπσο ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ, 

ζπλεξγαζίεο  θιπ) 

 Γφζεθαλ 18  βξαβεία θαιχηεξνπ παξαδείγκαηνο θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

 Γφζεθαλ  βξαβεία  ζηνπο    θαιχηεξνπο  καζεηέο  ηνπ  ζρνιείνπ ηνπ 

Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Απιψλα κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Πξνέδξνπ 

 πδεηήζεθαλ  εηζεγήζεηο  γηα  δεκηνπξγία  λέσλ πξσηνβνπιηψλ  (φπσο 

ΚΟΗΝΔΠ) 

 Οξγαλψζεθε  ην 2νΣαθηηθφ πλέδξην ηνπ θνξέα ζηηο 19/12/2018 κε ζέκα «Ζ 

θνηλσληθή επαλέληαμε αλειίθσλ θαη λεαξψλ παξαβαηψλ» 

 Δληζρχζεθε ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ ρψξνπ (Ολήζηκνο θιπ) 

 Αλαπηχρζεθε ε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα  γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ 

 Τπνβιήζεθαλ αηηήζεηο γηα πινπνίεζε πξνγξακκάησλ (ERASMUS+θιπ) 

                                                           
4
 Σα δεδομζνα επιμελικθκε και επεξεργάςτθκε ςτατιςτικά θ επιςτθμονικι ςυνεργάτισ του φορζα 

μασ κα Μάρκα Λεμπζςθ  
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 Καιιηεξγήζεθε  ε  ζπλεξγαζία  κε  ηελ  Κνηλσληθή  εηαηξηθή  επζχλε  κε 

επηζηέγαζκα ηε ζπλεξγαζία κε ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ηελ Cosmote 

 Δληζρχζεθε ην άλνηγκα ηνπ θνξέα ζηελ θνηλσλία θαη ε ππνζηήξημε  ηνπ 

θνξέα απφ αλψλπκνπο πνιίηεο 

 

Σνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο 

Καηά αληηζηνηρία κε  ηα πξνεγνχκελα έηε, o Φνξέαο αθνινχζεζε ηελ 

ίδηα πνιπεπίπεδε θαηεπζπληήξηα γξακκή απνζθνπψληαο ζηελ  εκπεξηζηαησκέλε 

ιεηηνπξγία θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ είρε 

αλαιάβεη λα εθπνλήζεη, πξνο εμππεξέηεζε ησλ σθεινπκέλσλ ηεο.  

 

Ο ηνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο ζηειερψλεηαη απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ ΤΓΓΑΓ νη νπνίνη 

έρνπλ παξάιιεια θαζήθνληα θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε 

απνθπιαθηζκέλνπο, σθεινχκελνπο ηνπ θνξέα καο θαζψο θαη απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο δηθεγφξνπο, ςπρνιφγν, ζχκβνπιν απαζρφιεζεο νη νπνίνη ζηειερψλνπλ 

ηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ηνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο εληζρχζεθε κε 

κία κφληκε ππάιιειν ηνπ ΤΓΓΑΓ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ, ε νπνία βξίζθεηαη κε 

παξάιιεια θαζήθνληα δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηα γξαθεία ηεο Δπαλφδνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 

Ο ηνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο δηαξζξψλεηαη ζε δχν ηκήκαηα ην ηκήκα ππνδνρήο θαη 

ην ηκήκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Απφ ηνλ  Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 

2018 ζηνλ θνξέα πξνζήιζαλ (έγηλε δειαδή ππνδνρή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

Portal ηεο Δπαλφδνπ ζπλνιηθά 261 αηφκσλ εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ππνδνρέο έγηλαλ 

ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ (κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ portal ηνπ 

θνξέα απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Δπίζεο, απφ 

01/01/2018 έσο 31/12/2018 πξνζήιζαλ ζηνλ θνξέα γηα πξψηε θνξά 299, 

δεζκεχηεθαλ, πξαγκαηνπνίεζαλ παξαπάλσ απφ έλα ξαληεβνχ κε ηνπο  

ζπκβνχινπο  ηνπ  θνξέα  θαη  έιαβαλ  ζρεδφλ  ην  ζχλνιν  ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη επηπιένλ ηελ ίδηα πεξίνδν 63 άηνκα παιαηφηεξνη σθεινχκελνη  

(2014,  2015,  2016)  επαλήιζαλ  ζηνλ  θνξέα  θαη  πξαγκαηνπνίεζαλ ξαληεβνχ κε 

ζπκβνχινπο ηνπ θνξέα. πλνιηθά ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ είραλ πξνγξακκαηηζηεί 2.164 



 
 

34 
 

ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε σθεινχκελνπο  απνθπιαθηζκέλνπο  απφ  ηηο  

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 1.507. 

 

Δηδηθφηεξα θαηεγξάθεζαλ απφ ηελ γξακκαηεία φηη πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζηνλ 

θνξέα 296 ζπλαληήζεηο λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (είραλ πξνγξακκαηηζηεί 451), 

1.027 ζπλαληήζεηο  (είραλ  πξνγξακκαηηζηεί  1.412) ςπρνθνηλσληθήο  ζηήξημεο  

θαη 184 ζπλαληήζεηο εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο (είραλ πξνγξακκαηηζηεί 301). 

 

Καηά  ην  δηάζηεκα  απφ  1/1 –31/12  παξαζρέζεθαλ  ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 

εηδηθφηεξα:   

o Πιεξνθφξεζε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα επηδνκάησλ, 

ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο θαη γεληθά γηα θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. 

o Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε: ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ  απνθπιαθηζκέλσλ, 

ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σν δηάζηεκα απφ 

1/1/2018 –31/12/2018 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.027 ζπλαληήζεηο 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο απφ ηηο 1.412 πξνγξακκαηηζκέλεο. 

o Ννκηθή  ζπκβνπιεπηηθή: αληηκεηψπηζε  λνκηθψλ  ζεκάησλ  θπξίσο  ζε 

ζπκβνπιεπηηθή βάζε, πξνζθέξνληαο επεμεγήζεηο ζε λνκηθά δεηήκαηα, θαζψο 

θαη νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. Σν δηάζηεκα απφ 1/1/2018-

31/12/2018 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 296 ζπλαληήζεηο    λνκηθήο  ζπκβνπιεπηηθήο  

(είραλ πξνγξακκαηηζηεί 451) 

o πκβνπιεπηηθή  απαζρφιεζεο  &  επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  πεξηιακβάλεη: 

εθπφλεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ ή  άιινπο 

αξκφδηνπο θνξείο, ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ή κνλάδσλ ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο πνιηηείαο ζηηο νπνίεο ζα πξνζιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

απνθπιαθηζκέλνη. Σν δηάζηεκα απφ 1/1/2018-31/12/2018πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

184ζπλαληήζεηο  εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο  (είραλ  πξνγξακκαηηζηεί 301). 

Δπηπιένλ  γηα  ηελ απαζρφιεζε πινπνηνχληαη: 

 χλδεζε  κε  εξγνδφηεο    κέζσ  θπξίσο  ησλ  θιαδηθψλ  ηνπο  νξγαλψζεσλ. 

Καηεγξάθεζαλ νη  θιαδηθέο νξγαλψζεηο κε ζπλαθή αληηθείκελα κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο  αλάγθεο  ησλ  απνθπιαθηζκέλσλ  (πρ  αξηνπνηνί, 

δαραξνπιάζηεο  θιπ)  νη  νπνίεο  ελεκεξψζεθαλ  γηα  ην  θνξέα  θαη 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηεξεχλεζε 

πηζαλήο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ  πξνψζεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

θαη επθαηξηψλ ησλ απνθπιαθηζκέλσλ. 

 Λεηηνπξγία job-club. πλερίδεηαη ε  ιεηηνπξγία job-club θάζε  Σξίηε θαη 

Παξαζθεπή 11.00 –13.00 πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, 

ζχληαμε βηνγξαθηθνχ θιπ. 

 Δληζρχζεθε  ε  δπλαηφηεηα  ηνπνζέηεζεο ζηελ  αγνξά  εξγαζίαο  κέζσ  ηεο 

ΚΟΗΝ..ΔΠ.  «Νένη  Οξίδνληεο» εθφζνλ ν  απνθπιαθηζκέλνο  πιεξεί  ηηο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη νινθιεξψζεη ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο 

Δπαλφδνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ελεκεξψζεθαλ ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο θαη 

άιινη θνξείο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ πεξηζζφηεξνη απνθπιαθηζκέλνη γηα 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζηελ ΚΟΗΝΔΠ «Νένη Οξίδνληεο». 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε πιαηζίσζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ  ην δηάζηεκα 1/1/2018 –

31/12/2018 παξαζρέζεθαλ: 

 Δηζηηήξηα.  Γφζεθαλ 72 εηζηηήξηα  ΟΤ ησλ  5  δηαδξνκψλ  θαη  86  ησλ  2 

δηαδξνκψλ (δεδνκέλα βάζεο) 

 Σειεθάξηεο. Γφζεθαλ 183ηειεθάξηεο ησλ 4 επξψ εθάζηε(δεδνκέλα βάζεο) 

 Γσξεάλ γεχκαηα. Γφζεθαλ 1288 Γσξνεπηηαγέο ησλ 10 επξψ ηνπ Super 

Market θιαβελίηεο (δεδνκέλα βάζεο) 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Δληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά 79 

άηνκα (ζηνηρεία ινγηζηεξίνπ) 

 ηέγαζε: Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο  ησλ απνθπιαθηζκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

o Πξνζσξηλή  θηινμελία  ζε  μελνδνρείν.  Φηινμελήζεθαλ 42  άηνκα  γηα  

390 εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο (ζηνηρεία ινγηζηεξίνπ). 

o Φηινμελία  ζηνλ  μελψλα  βξαρχρξνλεο  θηινμελίαο  ηεο  Δπαλφδνπ. 

Φηινμελήζεθαλ  ζπλνιηθά 10 άηνκα . 

 

Σνκέαο πξνγξακκάησλ θαη θαηάξηηζεο 

 Ζ  Δπάλνδνο  ιεηηνχξγεζε εθπαηδεπηηθά    θαη  θαιιηηερληθά  εξγαζηήξηα. 

Δηδηθφηεξα  ιεηηνχξγεζε εξγαζηήξην  γιψζζαο  θαη  ειιεληθνχ  πνιηηηζκνχ, 
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εξγαζηήξην Ζ/Τ. Αλαβαζκίζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ε  ππνδνκή  ηνπ  

εξγαζηεξίνπ ησλ Ζ/Τ κε αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ job-club.  

 Λεηηνχξγεζαλ εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ζηα  Καηαζηήκαηα  Κξάηεζεο, Α’ θαη 

θαη Β’ θχθινο (ρξνληθή πεξίνδνο: ηέινο 2017-2018). Λεηηνχξγεζαλ εξγαζηήξηα 

φπσο εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο, θεξακηθήο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη 

ζεάηξνπ ζηα  Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Αγηάο Κξήηεο, Υαλίσλ, Γνκνθνχ, 

Μαιαλδξίλνπ, Νηγξίηαο εξξψλ, Πάηξαο, Υίνπ, Σξίπνιεο, Άκθηζζαο, Γξεβελψλ. 

 Δπηπιένλ ιεηηνχξγεζε ε κνπζηθή νκάδα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ηεο νπνίαο επίζεο 

εληζρχζεθε ν εμνπιηζκφο 

 πλερίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΓΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ θαη πξνβιέπεη ηελ 

επηδφηεζε ελνηθίνπ 5 απνθπιαθηζκέλσλ θαη  ηελ  εξγαζηαθή  ηνπο 

απνθαηάζηαζε. Σν πξφγξακκα ιήγεη ζηηο 31/03/2019. 

 

Γηθηύσζε κε Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο 

πλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο επαλέληαμεο ησλ Καηάζηεκα Κξάηεζεο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο  κε  ηα  Καηαζηήκαηα  (Αγηάο Κξήηεο,  

Υαλίσλ,  Γνκνθνχ,  Μαιαλδξίλνπ,  Νηγξίηαο  εξξψλ,  Πάηξαο, Γξεβελψλ) γηα ηελ 

πινπνίεζε εξγαζηεξίσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ελεκέξσζεο θξαηνπκέλσλ θαη πξνζσπηθνχ ζηα 

Καηαζηήκαηα Κσ, Γπλαηθψλ Θήβαο, Απιψλα, Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο, Γξεβελψλ, 

Νηγξίηαο εξξψλ, Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  δχν  ζπλαληήζεηο εξγαζίαο  ησλ  ζπλδέζκσλ επαλέληαμεο. Ζ 

πξψηε ζπλάληεζε έιαβε ρψξα  ζηελ Αζήλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2018, ψξα 10:00 –14:00, 

ζηα Γξαθεία ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ (Γεξηγλχ 28-30, Πιαηεία Βηθησξίαο) θαη ε δεχηεξε ζηηο 

8 Γεθεκβξίνπ 2018, ψξα 10:00 –14:00 ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ 

Μνπζείνπ Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ –(Λεσθ. ηξαηνχ 2, 54640 Θεζζαινλίθε). θνπφο 

ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ ε πξναγσγή  ηεο  ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ  ησλ  ζπλδέζκσλ  

επαλέληαμεο,  ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

δηθηχσζε ησλ δνκψλ θαη ησλ θνξέσλ επαλέληαμεο ζε φιε ηελ Διιάδα. 
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Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα Γσδεθαλήζνπ 

 

Σνκέαο αλάπηπμεο θαη έξεπλαο  

Τινπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 

 Έξεπλα κε ζέκα: «Σν θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο απνθπιαθηζκέλσλ ζηελ 

Διιάδα –Δκπεηξηθά δεδνκέλα θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε». (Βι. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «Σν θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο 

απνθπιαθηζκέλσλ ζηελ Διιάδα: Δκπεηξηθά δεδνκέλα θαη θαηεπζχλζεηο 

γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε» 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: Υξηζηίλα Εαξαθσλίηνπ, Καζεγήηξηα 

Δγθιεκαηνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ – 

ΤΝΣΑΚΣΔ ΔΚΘΔΖ: Διέλε Κνληνπνχινπ, Γξ. Δγθιεκαηνινγίαο 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μάξζα Λεκπέζε, Τπ. Γξ. Δγθιεκαηνινγίαο 

ΔΚΠΑ, Κσλ/λνο Παλάγνο, Γξ. Ννκηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A1%CE%95%C

E%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95

%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf/7905736d-eeb2-445b-

95d2-9f890647308b 

✓Έξεπλα κε ζέκα: «Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηζκέλσλ γπλαηθψλ» (ζπλεξγαζία 

κε ΓΓΗΦ θαη ΚΔΘΗ) ε νπνία πξφθεηηαη λα εθδνζεί. 

 

Έληππν πιηθό 

 Αλαλεψζεθαλ θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ ηα θπιιάδηα ηνπ θνξέα 

 Γεκηνπξγήζεθε θπιιάδην πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο σθεινχκελνπο  

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf/7905736d-eeb2-445b-95d2-9f890647308b
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf/7905736d-eeb2-445b-95d2-9f890647308b
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf/7905736d-eeb2-445b-95d2-9f890647308b
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97.pdf/7905736d-eeb2-445b-95d2-9f890647308b
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 Δπηθαηξνπνηήζεθε ν «Οδεγφο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ» κεηά ηελ απνθπιάθηζε: 

Δπάλνδνο» Ο «Οδεγφο Υξήζηκσλ Πιεξνθνξηψλ κεηά ηελ απνθπιάθηζε» 

πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο θαη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή 

επαλέληαμε. Απαληά ζηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζηάδην κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη 

ππνζηήξημε  πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Ζ θαηαρψξηζε ησλ 

θνξέσλ έρεη γίλεη αιθαβεηηθά θαη αθνξά θπξίσο ηηο πφιεηο Αζήλα, Πεηξαηά, 

Θεζζαινλίθε, Βφιν, Πάηξα, Ζξάθιεην θαη Υαληά Κξήηεο. 

 ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε εκεξνιφγην, αθίζα ηνπ θνξέα θαη άιιν 

πξνσζεηηθφ πιηθφ 

 Δθδφζεθαλ ηα Πξαθηηθά ηνπ 1
νπ

 Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ θνξέα κε ζέκα 

«ΔΠΑΝΟΓΟ: Ζ πνξεία πξνο ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε 

 

ηαηηζηηθά 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, αληιήζεθαλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

βάζε ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ε γξαθηθή 

ηνπο αλαπαξάζηαζε ζε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ πξνθίι ησλ Χθεινπκέλσλ πνπ 

πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα ην ηξέρνλ έηνο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη: 

 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία φπσο ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε 

εζληθφηεηα 

 Πξνζσπηθά ηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν ζπνπδψλ, ε θαηάζηαζε 

πγείαο θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο 

 Ννκηθά ηνηρεία, δειαδή ην πνηληθφ πξνθίι ησλ σθεινπκέλσλ 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα αηηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ην έηνο 2018. 

 

  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΣΟΤ 2017 

 

http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2017-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-2.pdf/107f4a4d-a300-45f8-8bfc-b08ff70b6a1b
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2017-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-2.pdf/107f4a4d-a300-45f8-8bfc-b08ff70b6a1b
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2017-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-2.pdf/107f4a4d-a300-45f8-8bfc-b08ff70b6a1b
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2017-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-2.pdf/107f4a4d-a300-45f8-8bfc-b08ff70b6a1b
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  Α1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Καηά   ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2018 έσο 31/12/2018 πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα 299 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 273 Άληξεο θαη 25 Γπλαίθεο, ελψ γηα έλα άηνκν δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην Φχιν ζηελ Ζιεθηξνληθή Βάζε ηνπ Φνξέα. πγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο ν αξηζκφο ησλ Χθεινπκέλσλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ παξνπζίαζε κηα κηθξή 

αχμεζε
5
. 

 
 

ΦΤΛΟ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

   

ΑΝΓΡΔ     273   91.3% 

   

ΓΤΝΑΗΚΔ      25 8.4% 

   

Missing Values 1 0.3% 

φνολο 299 100% 

Πίνακασ 1-Φφλο 

 
 
 

            

Γξάθεκα 1-Φχιν 

                                                           
5
 υγκεκριμζνα το τρζχον ζτοσ ο αρικμόσ των Ωφελουμζνων του Φορζα αυξικθκε κατά 18 άτομα με 

το ςφνολο αυτών να ανζρχεται ςε 299 άτομα ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ που εξυπθρετικθκαν 
από τον Φορζα 281 Ωφελοφμενοι. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ Ζιηθία ησλ Χθεινπκέλσλ θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ε πιεηνλφηεηα 

αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα  26-35 εηώλ (31,1%). Αθνινπζνχλ ηα άηνκα ειηθίαο 36-

45 εηψλ (26,7%), 46-60 εηψλ (22,8%) θαη έπνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο 22-25 εηψλ 

θαη 61 εηψλ θαη άλσ κε πνζνζηφ 4,7% αληίζηνηρα. Μηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ 

Χθεινπκέλσλ ηνπ Φνξέα αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 18 εηψλ (2%) θαη 

κφιηο ην 2% δελ απάληεζε ζην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

 

ΗΛΙΚΙΑ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

<18 6 2% 

19-21 εηψλ 16 5.3% 

22-25 εηψλ 14 4.7% 

26-35 εηψλ 93 31.1% 

36-45 εηψλ 80 26.8% 

46-60 εηψλ    68 22.8% 

61 εηψλ θαη άλσ 16 5.3% 

Missing Values     6 2% 

χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 2-Ζιηθία 
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Γξάθεκα 2-Ζιηθία 

 

ρεηηθά κε ηελ Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε ησλ Χθεινπκέλσλ νη πεξηζζφηεξνη θαη 

θαηά ην ηξέρνλ έηνο ήηαλ Άγακνη (46,8%) θαη αθνινπζνχλ νη Έγγακνη (13,7%). 

Μηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ νη Γηαδεπγκέλνη (11%)  θαη φζνη δήισζαλ πσο 

βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε (4%). Σαπηφρξνλα, ην 2,4% δήισζε φηη ζπκβηψλεη  ελψ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ έδσζε ηελ απάληεζε «Υήξνο/α» (0,7%). 

 

           ΗΛΙΚΙΑ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Άγακνο/ε 140 46.8% 

Έγγακνο/ε 41 13.7% 

Γηαδεπγκέλνο/ε 33 11% 

Υήξνο/α 2 0.7% 

πκβηεί 7 2.4% 

Δλ δηαζηάζεη    12 4% 

χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 3- Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
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Γξάθεκα 3-Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε  

πκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ Ύπαξμε ή κε Σέθλσλ. Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ην 27,4 % ησλ Χθεινπκέλσλ έρεη παηδηά 

ελψ ην 72,3 % απνθξίζεθε αξλεηηθά ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε. Μφιηο ην 0,3% δελ 

απάληεζε ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε  

           ΥΠΑΡΞΗ ΣΕΚΝΩΝ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

          Ναη 82 27,4% 

          Όρη 

   Missing Values  

  216 

1 

72,3% 

0,3% 

χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 4-Ύπαξμε Σέθλσλ 
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Γξάθεκα 4-Ύπαξμε Σέθλσλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ Χθεινπκέλσλ πνπ απνθξίζεθε ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ην 

33% απάληεζε πσο έρεη έλα ηέθλν, ην 32% δχν ηέθλα θαη ην ππφινηπν 34,1% ηξία ηέθλα 

θαη άλσ. Μφιηο ην 2,4% δελ απάληεζε ζην ζρεηηθφ εξψηεκα. 

           ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

          1 27 33% 

          2   26 32% 

         3 28 34.1% 

   Missing Values  2 2.4% 

      χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 5-Αξηζκφο Παηδηψλ 
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Γξάθεκα 5-Αξηζκφο Παηδηψλ  

Όζσλ αθνξά ην Ννκηθν Καζεζηψο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δζληθφηεηα απηψλ 

παξαηεξήζεθε φηη νη Χθεινχκελνη ηνπ Φνξέα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη Αιινδαπνί 

(62,2%) ελψ ην πνζνζηφ ησλ Ζκεδαπψλ είλαη 31,1%. Οη Δπξσπαίνη Πνιίηεο πνπ 

εμππεξεηήζεθαλ απφ ηνλ Φνξέα ην 2018 απνηεινχλ ην 5,7% ηνπ ζπλφινπ ελψ κφιηο γηα 

ην 1% ν Φνξέαο δελ δηαζέηεη ζηνηρεία. 

 

           ΝΟΜΙΚΟ 
         ΚΑΘΕΣΩ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

          Ζκεδαπνί 93 31.1% 

          Αιινδαπνί   186 62.2% 

         Δπξσπαίνη Πνιίηεο 17  5.7% 

         Missing Values  3 1% 

      χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 6-Ννκηθφ Καζεζηψο 
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 Γξάθεκα 6-Ννκηθφ Καζεζηψο 

πκπιεξσκαηηθά δηεξεπλήζεθε θαη ε Δζληθφηεηα ησλ Χθεινπκέλσλ ηνπ Φνξέα: 

 

Γξάθεκα 7-Δζληθφηεηα 

 

Α2.Πνηληθφ πξνθίι 

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νη 

πεξηζζφηεξνη πνπ πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα γηα ην έηνο 2018 είλαη Καηάδηθνη (70%) 

θαη αθνινπζνχλ νη Τπόδηθνη κε πνζνζηό 10% θαη νη Νεαξνί Χθεινύκελνη κε 

πνζνζηό 8%. Αμηνζεκείσην είλαη πσο θαηά ην 2018 πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα θαη 
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Αδεηνχρνη απφ ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ζε πνζνζηφ 1,4%ηνπ δείγκαηνο ελώ ην 

0,3 % ζηελ ζρεηηθή εξώηεζε απάληεζε «Άιιν».  
 

           ΣΤΠΟ  
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

          Καηάδηθνο     208    70% 

          Τπφδηθνο       28 10% 

         Νεαξνί Χθεινχκελνη       25 8% 

          Αδεηνχρνη        4 1% 

          Άιιν        1 1% 

   Missing Values        33    10% 

      χλνιν          299   100% 

Πίλαθαο 7-Ννκηθφ Καζεζηψο 

 

 

Γξάθεκα 8-Σχπνο Χθεινπκέλνπ 
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ε ζρέζε κε ην πνηληθφ παξειζφλ ηνπο θαη γηα ηα αδηθήκαηα
6
 γηα ηα νπνία 

θαηαδηθάζηεθαλ νη Χθεινχκελνη ηνπ Φνξέα. ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ην 

πξψην αδίθεκα ησλ Χθεινπκέλσλ δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην 

απνθπιαθηζηήξην πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αδηθήκαηα: 

 

          ΑΔΙΚΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ  
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝ

ΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

Νόκνο πεξί Ναξθωηηθώλ Οπζηώλ  51 
18% 

Εγθιήκαηα θαηά ηεο δωήο 12 
4% 

Εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο 43 

15% 

Εγθιήκαηα θαηά ηωλ πεξηνπζηαθώλ δηθαηωκάηωλ 11 
4% 

Εγθιήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη 
εγθιήκαηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 
δωήο 10 

3% 

Εγθιήκαηα θαηά ηεο πξνζωπηθήο ειεπζεξίαο 19 

7% 

Εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα 13 
4% 

Ν.πεξί νπινθνξίαο 2 

 

1% 

Σωκαηηθέο βιάβεο 13 

 

5% 

Ν. Πεξί αιινδαπώλ 34 

 

12% 

Φνξνδηαθπγή/Χξέε πξνο ην δεκόζην 4 

 

1% 

Επηβνπιή ηεο δεκόζηα ηάμεο (ά. 187 Εγθιεκαηηθή 
νξγάλωζε) 9 

 

3% 

                                                           
6
 Δεδομζνου ότι θ πλειονότθτα των Ωφελουμζνων φζρει ςτο αποφυλακιςτιριο περιςςότερα του 

ενόσ αδικιματα, ςτα παραπάνω γραφιματα παρουςιάηεται το πρώτο αδίκθμα  που αναγράφεται 
ςτο αποφυλακιςτιριο που προςκόμιςαν ςτον Φορζα. 
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Λνηπά αδηθήκαηα 

13 

5% 

   Missing Values  

50 

18% 

      χλνιν        284
7
 100% 

Πίλαθαο 8-Σχπνο Χθεινπκέλνπ 

Γξάθεκα 9-Πνηληθφ Πξνθίι  

ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Φπιάθηζε απφ 1 έσο 12 κήλεο     17    6% 

Φπιάθηζε 1- 3 έηε     16 5% 

Φπιάθηζε 3 έηε θαη πιένλ (4 - 5 έηε)     21 7% 

πλνιηθή πνηλή θπιάθηζεο     20 7% 

Πξφζθαηξε θάζεηξμε (5 -20 έηε), 

πλνιηθή πνηλή θάζεηξμεο 

137 46% 

       5   2% 

                                                           
7
 το ςφνολο περιλαμβάνονται 284 Ωφελοφμενοι από τουσ 299  του ζτουσ, κακώσ οι υπόλοιποι 15 

ιταν Ωφελοφμενοι με παραπομπι ςε πρόγραμμα ι αδειοφχοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουμε εικόνα 
περί του αδικιματοσ. 
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Κνηλσθειή εξγαζία                                      

 

Ηζφβηα                                                  1  

Πξνζσξηλή θξάηεζε (Τπφδηθνη)        11 4% 

Άιιν                                             34 12% 

Missing Values                                  33    11% 

      χλνιν         295
8
   100% 

 

 

Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε θαη θαηά ην έηνο 2018, κεγάινο αξηζκφο ησλ 

Χθεινπκέλσλ απνθπιαθίζηεθε απφ ην Καηάζηεκα Κξάηεζεο ηνπ Κνξπδαιινχ, ελψ, 

γηα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ Χθεινπκέλσλ δελ έρνπκε εηθφλα αλαθνξηθά κε ην 

                                                           
8
 Δεν υπολογίηονται  οι 4 Αδειοφχοι. 
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Καηάζηεκα Απνθπιάθηζεο θαζψο εθθξεκεί ε πξνζθφκηζε ηνπ απνθπιαθηζηεξίνπ ηνπο 

ζηνλ Φνξέα:  

Γξάθεκα 10-Καηάζηεκα Απνθπιάθηζεο  

 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα, νη Χθεινχκελνη πνπ πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα ην 

έηνο 2018, απνθπιαθίζηεθαλ ην ίδην έηνο (56.7%) θαη αθνινπζνχλ νη 

απνθπιαθηζζέληεο ηνπ έηνπο 2017 κε πνζνζηφ 12.8%. Μηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζπγθέληξσζαλ νη απνθπιαθηζζέληεο ησλ εηψλ 2016 (2%), 2015 (1.4%) θαη 2012 κε 

πνζνζηό 1%. Παξάιιεια δε πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα θαη απνθπιαθηζζέληεο 

παιαηόηεξεο ηνπ 2012 εκεξνκελίαο (1%), ελψ, κφιηο ην 0.3% δήισζε πσο έρεη 

απνθπιαθηζηεί ην 2014 θαη ην 2013 αληίζηνηρα. ε πνζνζηφ 24% ε εκ/ληα 

απνθπιάθηζεο δελ είλαη γλσζηή, θαζψο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε 

πξνζθφκηζε ηνπ απνθπιαθηζηεξίνπ απφ ηνλ Χθεινχκελν ζηνλ Φνξέα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

          2018  175 56,7% 

          2017   42   12,8% 

          2016 6 2% 

          2015 4 1,4% 

          2014 1     0.3% 

          2013 1    0,3% 

          2012  3 1% 
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   Παιηφηεξε Ζκ/λία 3    1% 

Missing Values  52 24% 

      χλνιν           287
9
   100% 

Πίλαθαο 9-Ζκεξνκελία Απνθπιάθηζεο 

 

 

 

 
 

Γξάθεκα 11-Ζκεξνκελία Απνθπιάθηζεο 

 

Σέινο ζε ζρέζε κε ην πνηληθφ πξνθίι ησλ Χθεινπκέλσλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ηνπο 

ιόγνπο απνθπιάθηζεο, φπσο απηνί θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

πνηληθνχ ηζηνξηθνχ ηνπο, ε πιεηνλφηεηα ηνπο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 56.6% νη 

σθεινχκελνη απνθπιαθίζηεθαλ ππφ φξνπο ή/θαη ιφγσ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ. 

Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ  13.4 % απνθπιαθίζηεθε γηα άιινπο ιφγνπο
10

, ελψ, ην 

3.1% ιφγσ κεηαηξνπήο ή εμαγνξάο ηεο πνηλήο. Μφιηο ην 2.1% απνθπιαθίζηεθε ιφγσ 

αζψσζεο θαη ην 1.8% δήισζε φηη εμέηηζε ηελ επηβιεζείζα πνηλή. Δπηπιένλ, γηα ην  

23% ηνπ πιεζπζκνχ δελ δηαζέηνπκε ζρεηηθή εηθφλα. 

 

 

 

        ΛΟΓΟΙ  
ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Απφιπζε ππφ φξν ηεο αλάθιεζεο θαη  ιφγσ   176 56,6% 

                                                           
9
 τον ςυγκεκριμζνο πίνακα, ςτο ςφνολο υπολογίηονται 287 από τα 299 άτομα, κακώσ, οι υπόλοιποι 

ιταν αδειοφχοι ι είχαν παραπεμφκεί ςε πρόγραμμα. 
10

 τθν κατθγορία  «Άλλοι λόγοι» εντάχκθκαν  θ αναςτολι ποινισ, θ ζφεςθ με αναςταλτικό 
αποτζλεςμα, θ λιξθ προφυλάκιςθσ 
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επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ 

Άιινη ιφγνη   39 13.4% 

       Μεηαηξνπή ή Δμαγνξά ηεο πνηλήο   10 3,1% 

Αζσψζεθε 6 2,1% 

Έθηηζε ηεο Δπηβιεζείζαο Πνηλήο 5 1,8% 

Missing Values 48 23% 

χλνιν   284
11

   100% 

Πίλαθαο 10-Λφγνη Απνθπιάθηζεο 

 

 

 
 
Γξάθεκα 12-Λφγνη Απνθπιάθηζεο 

 

 

 

Α.3.Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

                                                           
11

 Σο ςφνολο είναι 284 άτομα καθώσ δεν υπολογίςτηκαν τα άτομα που είχαν παραπομπή ςε 
Πρόγραμμα ή ήταν αδειοφχοι όταν προςήλθαν ςτον Φορζα. 
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Δλ ζπλερεία θαη πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί πιεξέζηεξε –θαηά ην δπλαηφλ- εηθφλα 

γηα ηνπο Χθεινχκελνπο, κειεηήζεθαλ θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ην Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ηνπο, 

φπσο απνηππψλεηαη παξαθάησ, κε ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ θαη απηή ηελ ρξνληά λα 

δειψλνπλ Αλαιθάβεηνη: 

 

 

 

        ΕΠΙΠΕΔΟ 
      ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Αλαιθάβεηνο   148   49.5% 

 Κάπνηεο ηάμεηο Γπκλαζίνπ 36 12% 

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ   22 7.4% 

Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 19 6.4% 

Απφθνηηνο/ε Γεκνηηθνχ 16 5.4% 

Κάπνηεο Σάμεηο Γεκνηηθνχ 14 4.7% 

Κάπνηεο ηάμεηο Λπθείνπ 12 4% 

Απφθνηηνο/ε ΠΔ 9 3% 

Απφθνηηνο/ε Σερληθήο- 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

8 2.6% 

Άιιν 5 1.7% 

Απφθνηηνο/ε ΓΔ 4 1.4% 

Απφθνηηνο/ε ΣΔ 2 0.6% 

Απφθνηηνο/ε ΗΔΚ 1 0.3% 

Missing Values 3 1% 

χλνιν   299   100% 

Πίλαθαο 11-Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 
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Γξάθεκα 13-Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 

 

πκπιεξσκαηηθά κε ην Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, κειεηήζεθε θαη ε χπαξμε 

«Πξφζζεησλ Γλψζεσλ-Ηθαλνηήησλ». ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα, ην έηνο 

2018, νη Χθεινχκελνη ηνπ Φνξέα δήισζαλ πσο δελ δηαζέηνπλ θάπνηα πξφζζεηε 

γλψζε  (63%). Μφιηο ην 27.4% δήισζε πσο γλσξίδεη κηα ηνπιάρηζηνλ Ξέλε 

Γιψζζα θαη ην 9.3% φηη έρεη  Γλψζε Ζ/Τ. Αθφκε, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 0.3% δήισζε πσο έρεη παξαθνινπζήζεη επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΟΑΔΓ.   

 

 

                ΠΡΟΘΕΣΕ 
    ΓΝΩΕΙ-ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Ξέλε Γιψζζα     82 27.4% 

Γλψζε Ζ/Τ     28 9.3% 

       Παξαθνινχζεζε επηδνηνχκελνπ  

           πξνγξάκκαηνο ΟΑΔΓ 

   1 0.3% 

Κακία Πξφζζεηε Γλψζε   188 63% 

χλνιν   299   100% 

Πίλαθαο 12-Πξφζζεηεο Γλψζεηο/Ηθαλφηεηεο 
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Γξάθεκα 14-Πξφζζεηεο Γλψζεηο/Ηθαλφηεηεο 

 

 

 

Δλ ζπλερεία, εμεηάζηεθαλ νη «πλζήθεο Γηαβίσζεο». ηελ ζρεηηθή εξψηεζε, 

απάληεζαλ 182 απφ ηνπο 299 Χθεινχκελνπο πνπ πξνζήιζαλ ζηνλ Φνξέα ην 2018 

θαη φπσο δηαπηζηψζεθε νη πεξηζζφηεξνη θαη απηή ηελ ρξνληά δειψλνπλ 

Φηινμελνύκελνη (48%) ζε νηθείν ηνπο πξφζσπν θαη αθνινπζνχλ νη Άζηεγνη κε 

πνζνζηφ 21.4% θαη φζνη δηακέλνπλ ζε ελνηθηαδόκελε θαηνηθία κε πνζνζηφ 18.7%. 

Μφιηο ην 6.5% δήισζε πσο δηακέλεη ζε Ηδηόθηεηε θαηνηθία, ελώ, ην 2.2% δήισζε 

πσο δηακέλεη ζε Ξελνδνρείν. Δπίζεο, αθφκε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2.2 % ησλ 

Χθεινπκέλσλ απάληεζε «Άιιν» ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε θαη ην 1% πσο δηακέλεη ζε 

Γνκή ηέγαζεο. 

 

                ΤΝΘΗΚΕ ΔΙΑΒΙΩΗ     ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Φηινμελνχκελνο/ε     87 48% 

Άζηεγνο/ε     39 21.4% 

         Δλνηθηαδφκελε Καηνηθία      34 18.7% 

            Ηδηφθηεηε Καηνηθία 12 6.5% 

          Γηακνλή ζε Ξελνδνρείν 4 2.2% 

                      Άιιν  4 2.2% 

                 Γνκή ηέγαζεο 2 1% 

χλνιν   182
12

   100% 

                                                           
12

 τθν ερώτθςθ αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ απάντθςαν μόλισ 182 από τουσ 299 
Ωφελοφμενουσ του ζτουσ. 
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Πίλαθαο 13-πλζήθεο Γηαβίσζεο 

 

 

 

 
Γξάθεκα 15-πλζήθεο Γηαβίσζεο 

 

 

Παξάιιεια, αλ θαη ε ΔΠΑΝΟΓΟ δελ απνηειεί Τπεξεζία παξνρήο Ηαηξηθήο 

βνήζεηαο, δεηείηαη πάληα ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ην ηαηξηθφ ηνπο ηζηνξηθφ θαη 

θαηά δήισζή ηνπο απνηππψζεθε ζρεηηθφ γξάθεκα φζσλ αθνξά ηελ «Καηάζηαζε 

ηεο Τγείαο» ησλ Χθεινπκέλσλ:  

 

 

Πξνβιήκαηα Τγείαο 

ΝΑΗ 56 

ΌΥΗ 243 

ΤΝΟΛΟ 299 

 

 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

Λνηκψδε λνζήκαηα - Νφζνο ηεο αλζξψπηλεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο απφ ηνλ ηφ HIV 3 

Λνηκψδε λνζήκαηα - Ηνγελήο επαηίηηδα 7 

Καηάζηαζε πγείαο: Δλδνθξηληθά θαη κεηαβνιηθά λνζήκαηα, δηαηαξαρέο ζξέςεσο θαη 

αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο 

3 

Καηάζηαζε πγείαο: Νενπιάζκαηα 2 

Ννζήκαηα κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο 2 

Ννζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 3 

Ννζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 2 

Ννζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 1 

Ννζήκαηα ηεο θαξδίαο 7 

Υξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ/εμαξηήζεηο 18 

Φπρηθέο δηαηαξαρέο 8 

ΤΝΟΛΟ 56 
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Γξάθεκα 16-Καηάζηαζε Τγείαο Χθεινπκέλσλ/Ύπαξμε πξνβιήκαηνο Τγείαο 

 

 

 

ε ζρέζε κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε ησλ Χθεινπκέλσλ, φπσο 

δηαπηζηψζεθε, θαη θαηά ην έηνο 2018 νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Χθεινχκελνπο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 99% είλαη Άλεξγνη θαη κφιηο ην 1% δήισζε πσο 

εξγάδεηαη. 

 

 

                ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ  
ΚΑΣΑΣΑΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

    ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
 (%) 

Άλεξγνη     296 99% 

Δξγαδφκελνη       3 1% 

χλνιν   299   100% 

Πίλαθαο 14- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε Χθεινπκέλσλ 
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Γξάθεκα 17-Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε Χθεινπκέλσλ 

 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ Αλέξγσλ, είλαη αμηνπξφζεθην πσο κφιηο ην 7% δηαζέηεη Κάξηα 

Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ελψ, ην ππφινηπν 93% απνθξίζεθε αξλεηηθά ζην ζρεηηθφ 

εξψηεκα: 

 

                ΚΑΣΟΧΗ 
         ΚΑΡΣΑ ΟΑΕΔ 

  ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΠΟΟΣΟ 
       (%) 

ΝΑΗ       23 7% 

ΌΥΗ      273   93% 

χλνιν    296
13

   100% 

Πίλαθαο 15- Καηνρή Κάξηαο ΟΑΔΓ 

 

 

 
Γξάθεκα 18-Καηνρή Κάξηαο ΟΑΔΓ 

 

                                                           
13

 την ςχετική ερώτηςη μελετάται η κατοχή Κάρτασ ΟΑΕΔ  μόνο από όςουσ δήλωςαν Άνεργοι ςτο 
προηγοφμενο ερώτημα. 
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 Δθδειώζεηο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

Δγθαίληα Ξελψλα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ε ΔΠΑΝΟΓΟ ΝΠΗΓ 

επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ Ξελψλα πξνζσξηλήο θηινμελίαο 

απνθιεηζηηθά γηα απνθπιαθηζζέληεο ζηελ Διιάδα. 

 

Ο πξφηππνο, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, Ξελψλαο, δηακνξθψζεθε κε ρνξεγία ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Έρεη ήδε πξνζθέξεη θηινμελία ζε 6 απνθπιαθηζζέληεο, ελψ 
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ζηελ παξνχζα θάζε θηινμελεί 3 άηνκα.  θνπφο ηνπ μελψλα είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλα αζθαιέο πιαίζην θαηά ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν κεηά ηελ απνθπιάθηζε. 

Καηά ηελ παξακνλή νη θηινμελνχκελνη/απνθπιαθηζζέληεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζεηξά 

απφ πξνζαξκνζκέλεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ 

αιιά θαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηα επφκελα βήκαηα, κε ηελ  ππνζηήξημε ηεο 

πξνζθεξφκελεο απφ ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

 

Ζ ρνξεγία ηεο Βνπιήο αμηνπνηήζεθε επίζεο θαη γηα ηελ αγνξά λένπ θαη ζχγρξνλνπ 

εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ, δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, ερείσλ, θνλζφιαο θιπ) γηα ηα εξγαζηήξηα 

Ζ/Τ, Πιεξνθνξηθήο θαη Μνπζηθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Δπαλφδνπ.  

 

Σα εγθαίληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 24-01-2018 παξνπζία  ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο σθξνληζηηθνχ πζηήκαηνο θαη ινηπψλ Γνκψλ 

Δγθιεηζκνχ Κξαηνπκέλσλ, θ. Παλαγηψηαο Κνδνκπφιε – Ακαλαηίδε, ε νπνία 

εθπξνζψπεζε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΓΓΑΓ  θ. Δπηχρε Φπηξάθε πνπ εθπξνζψπεζε θαη 

ηνλ Τπνπξγφ ΤΓΓΑΓ, ηεο Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Ξέλεο Γεκεηξίνπ, ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΓΓΑΓ θ. 

Ησάλλε ηαιίθα, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

ΤΓΓΑΓ θ. Ησάλλε Λακπξάθε, ηνπ Γηεπζπληή θαη πληνληζηή θπιαθψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θ. Παχινπ Γνπιάκε, ηνπ Βνεζνχ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

Καζ. Γ. Νηθνιφπνπινπ, ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ 

Πεηξαηψο Μπξζίλεο Ππθλή, ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

ΔΚΚΝ Απιψλα Μαξνχζαο Απεηξαλζίηνπ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 

Γηεπζχληξηαο, ησλ ζπκβνχισλ, ζπλεξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. 

Παξφληεο ζηελ εθδήισζε ήηαλ αθφκε ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

θίινη, εζεινληέο θαη απνθπιαθηζζέληεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο δξάζεηο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Οη πξνζθεθιεκέλνη εμέθξαζαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο γηα ην ρψξν θηινμελίαο αιιά θαη ζπλνιηθά γηα ην εγρείξεκα. 

 

Σα εγθαίληα ζπλνδεχηεθαλ απφ ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ηελ απνλνκή ησλ επαίλσλ ζε δέθα απνθπιαθηζζέληεο πνπ είραλ 

βξαβεπηεί απφ ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο, γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Οη έπαηλνη ζπλνδεχζεθαλ θαη απφ ζπκβνιηθά 
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βξαβεία (tablets). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο πξνζθέξζεθαλ εδέζκαηα πνπ 

είραλ εηνηκάζεη νη θηινμελνχκελνη ηνπ Ξελψλα, νη νπνίνη θξφληηζαλ θαη γηα ηελ 

κνπζηθή επηκέιεηα. 

 

 

 

2ν Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

 

Γηα 2
ε
 ζπλερφκελε ρξνληά, ε ΔΠΑΝΟΓΟ  δηνξγάλσζε ην Δηήζην Σαθηηθφ ηεο 

πλέδξην κε ζέκα: «Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε αλειίθσλ θαη λεαξώλ παξαβαηώλ», 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ζην ΔΚΓΓΑ, ηελ Σεηάξηε 19 Γεθεκβξίνπ 

2018. 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Οινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία νη εξγαζίεο ηνπ 2νπ Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ ΝΠΗΓ επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ζέκα:  «Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε αλειίθσλ θαη 

λεαξψλ παξαβαηψλ» κε αζξφα ζπκκεηνρή, ζεκαληηθέο εηζεγήζεηο θαη ζπγθηλεηηθέο 

ζηηγκέο. Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19-12-2018 ζην Ακθηζέαηξν «Κνζκάο 

Φπρνπαίδεο», ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(ΔΚΓΓΑ), ζχκθσλα κε ην δεκνζηεπκέλν πξφγξακκά ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ: 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-423e-

4bcc-80ce-7eda411796dd 

Υαηξεηηζκνχο ζην πλέδξην απεχζπλαλ ν Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Ανηεγκλημαηικήρ 

Πολιηικήρ ηος ΥΓΓΑΓ κ. Δςηύσηρ Φςηπάκηρ εθπξνζσπψληαο θαη ηνλ Τπνπξγφ 

ΤΓΓΑΓ θ. Μηράιε Καινγήξνπ, εθπξφζσπνο ηεο Διδικήρ Μόνιμηρ Δπιηποπήρ 

Συθπονιζηικού Σςζηήμαηορ και λοιπών Γομών Δγκλειζμού Κπαηοςμένυν,ν Ππόεδπορ 

ηος Απείος Πάγος κ. Βαζίλειορ Πέππαρ, ε Διζαγγελέαρ ηος Απείος Πάγος κα Ξένη 

Γημηηπίος, ε θα Ιθιγένεια Καµηζίδος Ππόεδπορ ηος ΔΚΓΓΑ, ε θα Φυηεινή Κούβελα, 

Γενική Γπαµµαηέαρ Ιζόηηηαρ ηυν Φύλυν, ε θα Μαπία Σηπαηηγάκη, Ανηιδήµαπσορ 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ, Ππόνοιαρ & Ιζόηηηαρ ηος ∆ήµος Αθηναίυν θαη η Ππόεδπορ 

ηηρ Δπανόδος Καθηγήηπια κα Φπιζηίνα Εαπαθυνίηος. 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796dd
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796dd
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Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ απνλεκήζεθαλ γηα δεχηεξε ρξνληά 

ηα βπαβεία και οι έπαινοι επιηςσημένηρ κοινυνικήρ επανένηαξηρ ζε δεθανθηψ 

σθεινχκελνπο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. 

ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ ηεο Δπαλφδνπ ζπκκεηείραλ πνιινί 

αμηφινγνη νκηιεηέο. Οη εηζεγήζεηο ήηαλ πςεινχ επηπέδνπ θαη αθνξνχζαλ ηφζν ηελ 

Πνηληθή ∆ηθαηνζχλε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε αλειίθσλ θαη λεαξψλ παξαβαηψλ, 

φζν θαη ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ηνπο, κε ηηο εηζεγήζεηο λα αλαδεηθλχνπλ ηφζν 

ηελ επηζηεκνληθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο φζν θαη ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο,ζε εηδηθή ζπλεδξία παξνπζηάζηεθαλ ηα λεφηεξα 

ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο, 

αλαδείρζεθαλ νη παξάγνληεο δηαθηλδχλεπζεο θαηά ηελ αλειηθφηεηα θαη ηνλίζηεθε ν 

ξφινο ηνπ εγθιεηζµνχ θαηά ηελ αλειηθφηεηα ζηελ εγθιεµαηηθή ππνηξνπή. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ αθελφο απφ ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ 

απφ ην ρψξν ησλ Καηαζηεκάησλ, ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ζπλέβαιε ζηελ 

απνηχπσζε ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ νκηιεηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηεξίνπ κε ηηο γφληκεο 

παξεκβάζεηο θαη εξσηήζεηο ηνπ. 

Σελ εθδήισζε πιαηζίσζε κνπζηθά ην Δπγαζηήπιο ηηρ  ΔΠΑΝΟ∆ΟΥ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ δηαιείκκαηνο νη ζχλεδξνη δνθίκαζαλ ηα εδέζκαηα πνπ 

εηνίκαζαλ γη' απηνχο νη θηινμελνχκελνη ηνπ Ξενώνα Πποζυπινήρ Φιλοξενίαρ 

Αποθςλακιζθένηυν ηηρ ΔΠΑΝΟΓΟΥ. 

Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ έθιεηζαλ κε ηελ πξνβνιή απνζπάζκαηνο ζεαηξηθνχ έξγνπ 

µε ζπκκεηνρή λεαξψλ θξαηνπκέλσλ ην νπνίν παξνπζίαζε ν εζνπνηφο θαη 

ζθελνζέηεο,  θ. Σηάθηρ Γπάταρ. 

Το Γ.Σ. και ηο πποζυπικό ηηρ Δπανόδος θέλοςν να εςσαπιζηήζοςν θεπμά όλοςρ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ και ηοςρ εθελονηέρ για ηην άπηια διοπγάνυζη ηος Σςνεδπίος. 

Έρεη ήδε δξνκνινγεζεί ε δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ. 
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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δξεπλεηηθφ έξγν «Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ 

ςπρνθνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηδνκέλσλ γπλαηθψλ» 

 

Σελ Παξαζθεπή 7/12/2018 πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΠΗΓ ΔΠΑΝΟΓΟ πνπ 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Παξεκβάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ θξαηνπκέλσλ θαη 

απνθπιαθηδνκέλσλ γπλαηθψλ». 
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Δίρε πξνεγεζεί εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 21/11/2018. ηηο 

εκεξίδεο απεχζπλαλ ραηξεηηζκνχο: ε Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ππεχζπλε γηα ζέκαηα 

ηζφηεηαο, θ. Μαξίλα Υξπζνβειψλε, ε Τθππνπξγφο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, θ. 

Καηεξίλα Ννηνπνχινπ, ε Γεληθή Γξακκαηέαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, θ. Φσηεηλή 

Κνχβεια, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο, θ. Δπηχρηνο Φπηξάθεο, 

ε Γεληθή Γξακκαηέαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Μαξία Γηαλλαθάθε, ε Πξφεδξνο 

ηνπ ΚΔΘΗ θ. Δηξήλε Αγαζνπνχινπ, ε Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, θ. Καιιηφπε 

Γεκεηξνχιε θαη ε Πξφεδξνο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θα Υξηζηίλα Εαξαθσλίηνπ. 

 

Ζ ζπκβνιή θαη ε ζεκαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ απνηππψλνληαη ζην ραηξεηηζκφ ηεο 

Πξνέδξνπ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ Καζεγήηξηαο θ. Υξηζηίλαο Εαξαθσλίηνπ, ζηελ εκεξίδα 

ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ θξαηνπκέλσλ θαη απνθπιαθηζκέλσλ γπλαηθψλ» 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΠΡΟΨΟΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηξηψλ θνξέσλ: 

 

ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (Γ.Γ.Η.Φ.) θαη 

ηνπ Ν.Π.Η.Γ. ΔΠΑΝΟΓΟ πνπ είρε θαη ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη πινπνίεζε 

ηεο έξεπλαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο 

δεηεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ αθφκα ζπνπδαηφηεξν ξφιν φηαλ 

αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηηο 

δπζρέξεηεο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. 

 

Ζ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία  απνηειεί δεηνχκελν θαη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ, εηδηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο απνθπιαθηζκέλσλ γπλαηθψλ πνπ πθίζηαληαη «πνιιαπιέο 

δηαθξίζεηο». 
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Σν Γ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ -ηνπ κφλνπ επίζεκνπ θνξέα κεηαζσθξνληζηηθήο κέξηκλαο 

θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηζζέλησλ- εληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη έρεη νινθιεξψζεη ήδε ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα ηελ 

ππνηξνπή θαη ηνπο παξάγνληεο πξφιεςήο ηεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ηαθηηθά 

εηήζηα ζπλέδξηά ηεο φπσο απηφ πνπ δηνξγαλψλνπκε θαη εθέηνο ζηηο 19-12-18 θαη 

είλαη αθηεξσκέλν ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αλειίθσλ θαη λεαξψλ παξαβαηψλ. 

 

Έηζη, πνιχ επραξίζησο απεδέρζε ηελ πξφηαζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ 

πινπνηήζεθε ππφ ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηεο θαο Μειηψλε, δηεπζχληξηαο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη Γξα Δγθιεκαηνινγίαο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, ε νπνία έρεη 

πινχζηα επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην 

πιαίζην κειέηεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζσθξνληζηηθήο κεηαρείξηζεο, θαζψο 

θαη  κηα πνιχ αμηφινγε νκάδα θχξησλ εξεπλεηξηψλ: ηεο θαο Έιιεο Αλίηζε, 

Φπρνιφγνπ, ππ. δξα Δγθιεκαηνινγίαο Παληείνπ Παλ/κίνπ, θαο Μάξζαο Λεκπέζε, 

Κνηλσληνιφγνπ θαη ππ. δξα ΔΚΠΑ, θαο Μπξηψο Υαηδήλα Ννκηθνχ θαη ηελ 

εζεινληηθή ζπλεξγαζία ηεο θαο Δληίηαο Οθηέλζθα, ζπλεξγάηηδαο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

θαη θνηηήηξηαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΗ ΦΤΛΑΚΔ: 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ, ΔΛΔΧΝΑ ΘΖΒΧΝ, ΓΗΑΒΑΣΧΝ ΘΔ/ΚΖ, ΝΔΑΠΟΛΖ 

ΚΡΖΣΖ 

Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟΘΔΣΔΗΣΑΗ ΔΠΗΖ 

ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΧΣΔΡΧ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ 

Σν κέγεζνο δείγκαηνο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε πεξίπνπ ην 1/4 ησλ θπιαθηζκέλσλ 

γπλαηθψλ πνπ θξαηνχληαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πνπ είλαη θαη ερέγγπν γηα ηελ επηζηεκνληθή 

πνηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ αιιά θαη ζηελ ππεχζπλε θαη έληηκε ζηάζε 

πνπ ηεξήζεθε απέλαληη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλάο. 

ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα: 

-πνπ απνηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ην πξνθίι ηεο θπιαθηζκέλεο θαη απνθπιαθηζκέλεο 

γπλαίθαο ηνπ ζήκεξα 

-πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν ηεο επαλέληαμεο κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο νηθνγελεηαθήο, ςπρνθνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο δηάζηαζεο ηνπ 
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-πνπ παξέρνπλ έλα ζχγρξνλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαλέληαμεο 

πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλσλ δξάζεσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θπιαθηζκέλεο θαη απνθπιαθηζκέλεο γπλαίθαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξναγσγή 

ηεο ηζφηεηαο ζε επίπεδν επαλέληαμεο 

-Σέινο, ε αμία ηεο έξεπλαο εληνπίδεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηνχκελσλ 

γπλαηθψλ αθνχ κε ηελ απνδνρή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηελ επαλεληαμηαθή ηνπο πνξεία. Απηφ άιισζηε ήηαλ θαη ην κφην πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε έξεπλα γηα λα πξνζειθχζεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο: «Πεο καο ηελ άπνςή 

ζνπ!» 

Δχρνκαη πξψηνλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηα πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο απηήο θαη δεχηεξνλ λα ππάξμεη ζπλέρεηα ηφζν ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

ζπλζεθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ παξαθσιχνπλ ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ιφγσ 

δηαθξίζεσλ βάζεη ηνπ θχινπ φζν θαη ζην πεδίν αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ γηα 

ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο. 

 

Καιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο! 
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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Δπίζθεςε Δξγαζίαο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ΝΠΗΓ  

ζην σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα ηεο ΚΧ θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ  ηεο Ρφδνπ, 

29-31/5/2018 

Σελ Σξίηε 29/05/2018 θιηκάθην ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, απνηεινχκελν απφ ηελ 

Πξφεδξν ηνπ Γ, ηε Γηεπζχληξηα θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο (Γηθεγφξν & 

Φπρνιφγν)  πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα ηεο ΚΧ γηα 

ελεκέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θνξέα καο θαζψο 

θαη γηα δηεξεχλεζε ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο καο ζε δεηήκαηα επαλέληαμεο. ην 

πιαίζην απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ σθξνληζηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 

νη νπνίνη εμέζεζαλ αλαιπηηθά ηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο 

ηεο Δπαλφδνπ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηζζέλησλ. 

ηε ζπδήηεζε ζπκκεηείρε θαη ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δλ 

ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνπο θξαηνχκελνπο ζε θαηάιιειε 

αίζνπζα ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο θαηά ηελ νπνία ην θιηκάθην ηεο Δπαλφδνπ 

παξνπζίαζε ην θνξέα θαη απάληεζε ζε πνιιέο θαη νπζηαζηηθέο εξσηήζεηο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, ελψ κνηξάζηεθαλ ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηνπ θνξέα.   

Σε ςυνϋχεια τησ επύςκεψησ αυτόσ και ςύμφωνα με τον αρχικό 

προγραμματιςμό του ταξιδιού αυτού, το κλιμϊκιο τησ Επανόδου μετϋβη ςτη 
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Ρφδν, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 31/05/2018 ζπλάληεζε ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ ζηε Ρφδν.  

Αλαιπηηθά, θαηά ηελ επίζθεςε ζην Καηάζηεκα  Κξάηεζεο Κσ θαη θαηά ηε δηάξθεηαο 

ηεο ζπδήηεζεο κε ηνπο θξαηνχκελνπο ηέζεθε ην δήηεκα ηνπ «ζηίγκαηνο» σο 

ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ. Γηα 

ηελ ιείαλζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζηεξενηχπσλ δξάζεηο φπσο ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

Γη απηφ ην ιφγν ηα ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ επίζθεςε, ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ 

ζε πξνηάζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα ζπδεηήζεθαλ  δεηήκαηα 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ, ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο παξνρέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (φπσο ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν) θαη 

Γήκνπ (έληαμε ζην πξφγξακκα «ηέγε θαη Δξγαζία»), δηθηχσζεο κε ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη ηνπο  θνηλσληθνχο εηαίξνπο, αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

πλάληεζε κε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηθαζηηθήο Δπηκφξθσζεο (European 

Judicial Training Network EJTN). 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ηηο 4/09/2018 είρακε ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή λα θηινμελήζνπκε ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Ξέλε Γεκεηξίνπ θαη δεθαεπηά  

εηζαγγειείο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη 

μεθηλήζεη ε Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηθαζηηθήο 

Δπηκφξθσζεο (European Judicial Training Network EJTN). Οη δεθαεπηά εηζαγγειείο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηνπ Γηθηχνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθνινπζήζνπλ εθπαίδεπζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο. 
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Σελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο θαισζφξηζε ε Πξφεδξνο ηνπ 

Γ.. Καζεγ. Υξηζηίλα Εαξαθσλίηνπ πνπ εηζήγαγε ηνπο εηζαγγειείο ζηνπο ζθνπνχο 

θαη ηηο δξάζεηο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ζχζηεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. 

έδσζε ην ιφγν ζηε Γηεπζχληξηα Γξα Φσηεηλή Μειηψλε πνπ παξνπζίαζε αλαιπηηθά 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα κε έκθαζε ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο επαλέληαμήο ηνπο. Καηφπηλ ην ιφγν πήξε ην ζηέιερνο ππνδνρήο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θ. Δληίηα Οθηέλζθα πνπ κίιεζε γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απνθπιαθηζκέλνη πνπ απεπζχλνληαη ζην θνξέα καο. Σν 

θαηλνηφκν έξγν ηεο ΚΟΗΝΔΠ «Νένη Οξίδνληεο» παξνπζίαζε ν Πξφεδξφο ηεο θ. 

Παλαγηψηεο Φξαγθηάο. ην ζεκείν απηφ ε Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. 

Ξ.Γεκεηξίνπ κε παξέκβαζή ηεο ζρνιίαζε ζηνπο θηινμελνχκελνχο εηζαγγειείο ηε 

ζεκαζία κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ επαλέληαμε ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ φρη κφλν γηα ηα ειιεληθά αιιά θαη γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα, 

ηνλίδνληαο ην ξφιν ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Αθνινχζσο παξνπζηάζηεθε ε λεψηεξε 

θαηλνηφκα δξάζε ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, ν Ξελψλαο Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο 

Απνθπιαθηζζέλησλ απφ ηελ Τπεχζπλε θ. Έιιε Αλίηζε, Φπρνιφγν-Δγθιεκαηνιφγν. 

Αθνινχζεζε παξέκβαζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Καιιηφπεο Γεκεηξνχιε γηα 

ηελ ζπκβνιή ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο εληφο ησλ θπιαθψλ κε 

ζρνιηαζκφ ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζην Δηδηθφ 

Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ Απιψλα θ. Πέηξνπ Γακηαλνχ. Σηο παξνπζηάζεηο έθιεηζε 

ην κέινο ηνπ Γ.. θαη Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Κνηλσληθήο Αξσγήο 

Πεηξαηά θ. Μηράιεο Μαπξήο, κε παξέκβαζε ηνπ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη απνθπιαθηζζέληεο ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα νη εηζαγγειείο μελαγήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, 

εηδηθφηεξα ζηνπο ρψξνπο πνπ δηεμάγνληαη νη ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηα 

εξγαζηήξηα. Ζ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε νινθιεξψζεθε κε ηελ μελάγεζή ηνπο ζηνλ 

Ξελψλα Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Απνθπιαθηζζέλησλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ φπνπ νη 

εηζαγγειείο άθνπζαλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπο θηινμελνχκελνπο, ζπδήηεζαλ καδί 

ηνπο, πεξηεγήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελψλα θαη δνθίκαζαλ ηα 

γιπθίζκαηα πνπ εηνίκαζαλ νη θηινμελνχκελνη γηα ηελ επίζθεςε. 
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Δηήζηα κνπζηθή βξαδηά ηνπ Μνπζηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ΝΠΗΓ 

ζηνλ Κήπν ηνπ Μνπζείνπ Πνιηηηθψλ Δμνξίζησλ  Άε – ηξάηε, 20/6/2018 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σελ Σεηάξηε 20/06/2018 κε ηελ εηήζηα πιένλ θαιιηηερληθή εθδήισζή ηνπ, ην 

Μνπζηθφ Δξγαζηήξην ηεο Δπαλφδνπ καο επρήζεθε «Καιφ Καινθαίξη» θιείλνληαο 

έλαλ γεκάην θχθιν δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Μνπζείν Πνιηηηθψλ Δμνξίζησλ Άε ηξάηε, ην νπνίν παξαρψξεζε ζηελ 

Δπάλνδν γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ηνλ θηιφμελν θήπν ηνπ ζην Θεζείν. 

 

Σελ εθδήισζε ραηξέηεζε θαη παξαθνινχζεζε ε Πξφεδξνο ηεο Δπαλφδνπ, καδί κε ηα 

κέιε ηνπ Γ.., ηε Γηεπζχληξηα θαη ηελ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο  θ. 

Γηνβάλνγινπ. Σελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζε θαη επηκέιεηα ηεο βξαδηάο είρε ν θ. 

Αλαπνιηηάλνο Κσλζηαληίλνο, δάζθαινο ηνπ Μνπζηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηεο Δπαλφδνπ. 

Ο ήρνο θαη ε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε έγηλε κε ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

κηα πξνζθνξά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Δλψ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ 

έθαλε ν  Μηράιεο Μαπξήο. 
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 Σν κνπζηθφ πξφγξακκα απνηεινχκελν απφ αγαπεκέλα παιηά θαη λέα ηξαγνχδηα ηνπ 

ειιεληθνχ ξεπεξηνξίνπ ήηαλ απνηέιεζκα πνιχκελεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δεθακεινχο 

νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εξκελείεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, κεηέθεξαλ ζπλαηζζήκαηα θαη εηθφλεο ζην θνηλφ, γέκηζαλ κεισδίεο ηνλ 

θήπν ηνπ Μνπζείν θαη έθαλαλ ηνπο πεξαζηηθνχο λα ζηακαηνχλ γηα λα ζαπκάζνπλ, 

απνδεκηψλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ ηνπο, θαη ηνπ ππεπζχλνπ ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 

 

Ζ γλσζηή καο Μαξίλα, άλνημε ην πξφγξακκα σο ην κνλαδηθφ θνξίηζη ηεο κπάληαο κε 

ηελ επηηπρία «Όηαλ ζνπ ρνξεχσ» θαη καο ηξαγνχδεζε κε ρακφγειν θαη ζεηηθή 

ελέξγεηα ηξαγνχδηα φπσο ε «Μηξέια», «Σα δαρηπιίδηα» θαη ηελ «Αράξηζηε» καδί κε 

ηνλ Κσλζηαληίλν Αλαπνιηηάλν. 

 

Ο  Σάζνο, ε θεηηλή απνθάιπςε ηνπ κνπζηθνχ εξγαζηεξίνπ, ζπγθίλεζε ην αθξναηήξην 

κε ηηο εξκελείεο ηνπ θαη ηελ καγηθή θσλή ηνπ ζε γλσζηά θαη δχζθνια ηξαγνχδηα 

φπσο «Ο δηθφο κνπ ν δξφκνο», «Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δνπλ κνλάρνη» θαη «Ό,ηη 

αγαπάσ εγψ πεζαίλεη» έρνληαο γηα ππνζηήξημε ηνπο γνλείο θαη ηα κηθξφηεξα αδέιθηα 

ηνπ αλάκεζα ζην θνηλφ. 

 

Ο ζπλζέηεο καο, Μάξηνο, καο ράξηζε ηηο κνλαδηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο «Καηλνχξγηα 

κέξα» θαη «Γηα φζα αγαπάο», ην ηειεπηαίν, αθηεξσκέλν ζηελ αγαπεκέλε ηνπ 

Καηεξίλα πνπ άθνπγε ζπγθηλεκέλε γηα πξψηε θνξά καδί καο ην ηξαγνχδη ην νπνίν, 

φπσο καο απνθάιπςε ν δεκηνπξγφο ήηαλ  ην «δψξν» ησλ γελεζιίσλ ηεο. 

 

Ο κνλαδηθφο Βαζίιεο, καο ηαμίδεςε κε κεισδηθέο κπαιάληεο φπσο ην «Να κ' 

αγαπάο» θαη καο κεηέθεξε ζε αιινηηλέο επνρέο κε ηα «Μηζνθφξηα» ηνπ Απισλίηε, 

ελψ έδηλε θαη ηνλ ξπζκφ καδί κε ηνλ Μάξην ζηα θξνπζηά. 

 

Ζ βξαδηά είρε ηξεηο θηζάξεο. Ο Ρφθαο, απφ ηα παιαηφηεξα θαη βαζηθά κέιε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, φπσο πάληα, κε ηελ θιαζηθή ηνπ θηζάξα, θξάηεζε ηηο βάζεηο ησλ 

κεισδηθψλ γξακκψλ κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ Κσλζηαληίλν Αλαπνιηηάλν, καδί ηνπο ζηελ 

ηξίηε θηζάξα ήηαλ ν κηθξφ καο Έληξη, ν νπνίνο καο ηξαγνχδεζε θαη έλα φκνξθν 
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«Λάζνο». Ο Γεκήηξεο καο εληππσζίαζε ζην αξκφλην αιιά θαη κε ην κεισδηθφ ηνπ 

ζθχξηγκα ζην ηξαγνχδη « νπ ζθπξίδσ» πνπ εξκήλεπζε ε Μαξίλα ζε δηαζθεπή. 

 

Ζ επαγγεικαηηθή λφηα ηεο βξαδηάο νθείιεηαη ζηηο θηιηθέο ζπκκεηνρέο ηνπ Μηράιε 

Μαπξή θαη ηνπ Θνδσξή Εέε. Ο Μηράιεο Μαπξήο, ζην αθνξληεφλ, ην πηάλν, ηε 

θπζαξκφληθα αιιά θαη κε ηδηαίηεξα ηξαγνχδηα φπσο ην «Δθείλε» θαη «Πην ρακειά 

Λφια» ππνζηήξημε ηελ πξνζπάζεηα ηεο κνπζηθήο νκάδαο ηφζν ζηελ εθδήισζε φζν 

θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αγάπε θαη αθνζίσζε. Υσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ 

Θνδσξή Εέε, δελ ζα κπνξνχζακε λα αθνχζνπκε ηε «Γξαπεηζψλα», ην «Εήιεηα κνπ» 

αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βαζηθφ φξγαλν ην ππέξνρν 

κπνπδνχθη ηνπ.  Όινη νη ζπληειεζηέο έιαβαλ ην ζεξκφηεξν ρεηξνθξφηεκα ηνπ θνηλνχ 

γηα ηελ εμαηξεηηθή παξνπζία ηνπο δίλνληαο ξαληεβνχ γηα ηελ επφκελε ζεδφλ. 

 

Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο βξαδηάο, ηνλ ππεχζπλν ησλ Δξγαζηεξίσλ 

Μ. Μαπξή θαη ηνλ δάζθαιν ηνπ Μνπζηθνχ Δξγαζηεξίνπ Κ. Αλαπνιηηάλν, ηνλ Θ. 

Εέε, γηα ηε θηιηθή ηνπ ζπκκεηνρή, ην Μνπζείν Πνιηηηθψλ Δμνξίζησλ Άε ηξάηε, γηα 

ηελ δεζηή θηινμελία, ηνπο Νένπο Οξίδνληεο, γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Μνπζείνπ θαη πάλσ απ' φια ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πξσηαγσληζηέο ηεο βξαδηάο ηνπο 

νπνίνπο αλππνκνλνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ επφκελε εθδήισζε.   
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Υξηζηνπγελληάηηθε Μνπζηθή εθδήισζε 

 

Υξηζηνπγελληάηηθε Μνπζηθή εθδήισζε ηελ νπνία ζπλδηνξγάλσζε ε ΔΠΑΝΟΓΟ 

ηελ Σεηάξηε 5 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 13.00 κ.κ. ζηνλ Άξεην Πάγν (Λεσθφξνο 

Αιεμάλδξαο 121, ηζφγεην. 

 

 
 


