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Η ΕΠΑΝΟΔΟ δημιουργόθηκε για να διευκολύνει και να 
υποςτηρύξει κϊθε προςπϊθεια για κοινωνικό και επαγγελματικό 
ϋνταξη των αποφυλακιζομϋνων. 

«Όλοι οι κρατούμενοι πρϋπει να επωφελούνται από τισ ρυθμύςεισ 
που θεςπύςτηκαν για να υποςτηρύξουν την επϊνοδό τουσ ςτην 
ελεύθερη κοινωνύα μετϊ την απόλυςη» - Ευρωπαώκού 
ωφρονιςτικού Κανόνεσ, Κανόνασ 33.3 ύςταςη Rec (2006) 2 
τησ Επιτροπόσ των Τπουργών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου μη 
κερδοςκοπικού χαρακτόρα που εποπτεύεται από το Τπουργεύο 
Προςταςύασ του Πολύτη ςύμφωνα με π.δ. 81/2019 «Σύζηαζη, 

ζςγσώνεςζη, μεηονομαζία και καηάπγηζη Υποςπγείων και 

καθοπιζμόρ ηων απμοδιοηήηων ηοςρ - Μεηαθοπά ςπηπεζιών 

και ηων απμοδιοηήηων μεηαξύ Υποςπγείων» (Α΄ 119) 

Αποτελεύ τον πρώτο και μοναδικό επύςημο φορϋα 
μεταςωφρονιςτικόσ μϋριμνασ που δημιουργόθηκε ςτη χώρα 
μασ. ύμφωνα με την ιδρυτικό τησ πρϊξη (Π.Δ. 300/2003) 
ςκοπόσ τησ εύναι η «η επαγγελματικό ςυμπαρϊςταςη και η 
προετοιμαςύα και προώθηςη τησ εν γϋνει κοινωνικόσ επανϋνταξησ 
των κρατουμϋνων και αποφυλακιζομϋνων». 

 

 

 

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ 
ΔΕΡΙΓΝΤ 28-30, ΑΘΗΝΑ, ΣΚ 10434 

210-8815904 & 210-8815032 
210-8251109 

epanodos@epanodos.org.gr & 
grammateia@epanodos.org.gr 

www.epanodos.org.gr 
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ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ 

που εποπτεύεται από το 

Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Κατϊ την διϊρκεια του 

ϋτουσ 2019 (από 01/01/2019 ϋωσ και 

31/12/2019), η ΕΠΑΝΟΔΟ, 

παρεύχε ανελλιπώσ, διϊ ζώςησ και εξ 

αποςτϊςεωσ, τισ υπηρεςύεσ τησ 

ςυνολικϊ ςε 357 Ψφελουμϋνουσ που 

προςόλθαν αυτοπροςώπωσ ςτα γραφεύα 

τησ (ςτη διεύθυνςη Δεριγνύ 28-30, Πλατεύα Βικτωρύασ) ό επικοινώνηςαν 

τηλεφωνικϊ με τουσ ςυμβούλουσ του φορϋα. Από αυτούσ οι 269 προςόλθαν 

ςτον φορϋα για πρώτη φορϊ μϋςα ςτο 2019 (ό όταν παλαιότεροι ωφελούμενοι 

του φορϋα που προςόλθαν με νϋο αποφυλακιςτόριο)1 και οι υπόλοιποι 88 εύναι 

παλαιότεροι ωφελούμενοι του φορϋα οι οπούοι εύτε επανόλθαν μϋςα ςτο 2019 ό 

ςυνϋχιςαν να λαμβϊνουν υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ από το 2018. Σαυτόχρονα, ο 

Υορϋασ μερύμνηςε για την ομαλό μετϊβαςη και την επανϋνταξό  ατόμων που 

εκτύουν ςτερητικϋσ τησ ελευθερύασ ποινϋσ ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ τησ 

χώρασ, ενόςω δηλαδό βρύςκονται υπό καθεςτώσ κρϊτηςησ και νεαρών 

/ανόλικων παραβατών υποβληθϋντων ςε αναμορφωτικϊ μϋτρα (παροχό 

κοινωφελούσ εργαςύασ ςτον φορϋα) ό απλών παραπομπών από τισ Τπηρεςύεσ 

Επιμελητών Ανηλύκων Αθόνασ και Πειραιϊ για την παρακολούθηςη 

ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμϊτων.  

 

 

                                                           
1
 Σα ςτατιςτικϊ που παρατύθενται παρακϊτω αφορούν αυτούσ τουσ 269 ωφελούμενουσ που 

αποτϋλεςαν και τισ νϋεσ ειςαγωγϋσ ςτο ςύςτημα του φορϋα για το ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ. 

Εικόνα 1 Σο φυλλϊδιο του φορϋα 
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ & 
ΠΑΡΟΦΨΝ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019 

ε κϊθε ωφελούμενο που προςόλθε ςτα Γραφεύα τησ Επανόδου, ο Υορϋασ 

παρεύχε ανελλιπώσ υπηρεςύεσ: 

 Χυχοκοινωνικόσ ςτόριξησ 

 Νομικόσ ςυμβουλευτικόσ 

 υμβουλευτικόσ απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ, 

 Μϋριμνασ ςε θϋματα υγεύασ 

 τόριξησ οικογϋνειασ ανόλικων παραβατών 

 Ενημϋρωςησ – πληροφόρηςησ  ςε θϋματα δικαιωμϊτων, επιδομϊτων, 

πρόςβαςησ ςε αγαθϊ και υπηρεςύεσ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ προςϋφερε  κατϊ το ϋτοσ 2019, όπωσ και κατϊ τα προηγούμενα 

ϋτη, τισ ακόλουθεσ υλικϋσ παροχϋσ: 

 τϋγαςη - διαμονό ςε ςυμβεβλημϋνο ξενοδοχεύο για οριςμϋνο χρονικό 

διϊςτημα (δϋκα ημϋρεσ το μϋγιςτο) & φιλοξενύα  ςτον  ξενώνα  

βραχύχρονησ  φιλοξενύασ  τησ  Επανόδου. 

 Ειςιτόρια ςυγκοινωνιών 

 Σηλεκϊρτεσ 

 ύτιςη- Κουπόνια Δωροεπιταγόσ για τρόφιμα ό εύδη πρώτησ ανϊγκησ ςε 

ςυμβεβλημϋνο πολυκατϊςτημα,  

 Τλικϊ αγαθϊ για την κϊλυψη των αναγκών των αποφυλακιςμϋνων (π.χ.  

ρούχα, προώόντα καλλωπιςμού κλπ) 

Κατϊ αντιςτοιχύα με τα προηγούμενα ϋτη, ςυνεχύςτηκε η ςυνεργαςύα του Υορϋα 

με τισ Κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ των Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ, ςτισ οπούεσ 

διανεμόθηκαν τόςο ελληνόγλωςςα όςο και ξενόγλωςςα φυλλϊδια, ώςτε οι 
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κρατούμενοι να ενημερωθούν για το ϋργο και τισ δρϊςεισ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και 

κατ’ επϋκταςη για την ςτόριξη που μπορεύ να τουσ παρϋχει ο Υορϋασ. 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Α) ΤΣΑΗ 

Με το ΠΔ 300/2003 ςυςτϊθηκε το ΝΠΙΔ με την επωνυμύα ΕΠΑΝΟΔΟ υπό την 

εποπτεύα του τότε Τπουργεύου Δικαιοςύνησ.  τη ςυνϋχεια  με τη με αρ. 

8874/2007 απόφαςη του Τπουργού Δικαιοςύνησ ςυγκροτόθηκε για πρώτη 

φορϊ το Διοικητικό υμβούλιο τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ με τότε πρόεδρο τον καθ. 

Εγκληματολογύασ και ωφρονιςτικόσ τησ Νομικόσ χολόσ Αθηνών κ. Ν. 

Κουρϊκη, ενώ με την ΤΑ 681/2008 (ΤΑ 68173 ΥΕΚ Β΄1998 2008) με τύτλο 

"Κανονιςμόσ Εςωτερικόσ Λειτουργύασ του Νομικού Προςώπου Ιδιωτικού 

Δικαύου ΕΠΑΝΟΔΟ" ρυθμύςτηκαν θϋματα εςωτερικόσ λειτουργύασ και 

οργϊνωςησ του φορϋα. 

Β) ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΥΟΡΕΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΗ 

το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη περιϋρχονται οι αρμοδιότητεσ των 

ςυγχωνευόμενων Τπουργεύων και των υπαγόμενων ςε αυτϊ υπηρεςιακών 

μονϊδων. 

http://www.epanodos.org.gr/documents/10199/20912/fekSistasi.pdf/b1574a82-9b7a-46d6-af91-4499c75385e4
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 π.δ. 81/2019 «ύςταςη, ςυγχώνευςη, μετονομαςύα και κατϊργηςη 

Τπουργεύων και καθοριςμόσ των αρμοδιοτότων τουσ - Μεταφορϊ 

υπηρεςιών και των αρμοδιοτότων μεταξύ Τπουργεύων» (Α΄ 119), όπωσ 

ιςχύει, 

 π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, 

Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (Α΄ 121), όπωσ ιςχύει, 

 αρ. 80/2019 απόφαςησ του Πρωθυπουργού και του Τπουργού 

Προςταςύασ του Πολύτη «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτον Τφυπουργό 

Προςταςύασ του Πολύτη, Ελευθϋριο Οικονόμου» (Β΄ 3058) 

Γ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοικεύται από πενταμελϋσ Διοικητικό υμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και τρύα μϋλη εκ των οπούων ο ϋνασ εύναι εκπρόςωποσ του 

Τπουργεύου Δικαιοςύνησ και ϋνασ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Αςφαλύςεων  (βλ. ΠΔ 300/2003). Σο Διοικητικό υμβούλιο παρϋχει τισ υπηρεςύεσ 

του χωρύσ αμοιβό ό ϊλλη αποζημύωςη. Πρόεδροσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ όταν τη 

ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο η κ. Φριςτύνα Ζαραφωνύτου, καθηγότρια 

εγκληματολογύασ του Παντεύου Πανεπιςτημύου, Αντιπρόεδροσ η κ. Καλλιόπη 

Δημητρούλη, νομικόσ, τϋωσ ςτϋλεχοσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δια Βύου Μϊθηςησ, 

και μϋλη ο κ. Μιχϊλησ Μαυρόσ, επιμελητόσ κοινωνικόσ αρωγόσ Πειραιώσ, η 

κ. Καλλιόπη Καςτϊνη, εκπρόςωποσ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 

Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, Προώςταμϋνη τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ 

Προςταςύασ και Κοινωνικόσ υνοχόσ, και ο κ. Πϋτροσ Δαμιανόσ, εκπρόςωποσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ, Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Διευθυντόσ του Γυμναςύου-

Λυκεύου του Ειδικού Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ Νϋων Αυλώνα. 

Η θητεύα των ανωτϋρω μελών εύναι τριετόσ. 

Η απόφαςη ϋχει δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ (βλ. ΥΕΚ 
Σεύχοσ ΤΟΔΔ 741/30-12-2016. 

 

 

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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Δ)ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ ςτελεχώνεται από τη Διευθύντρια , Δρ. Νομικόσ κ. Υ. Μηλιώνη, 

τον κ. Βαρβατϊκο Ν., υπϊλληλο του Τπουργεύου Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και την κ. Δ. Θεοδωρακοπούλου του Κλϊδου ΠΕ 

Χυχολόγων του ΤΠ. Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. Σο 

ϋργο των παραπϊνω, ςυνεπικουρούν εξειδικευμϋνοι εξωτερικού ςυνεργϊτεσ 

(Νομικού, Χυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι, Κοινωνικού Λειτουργού) 

που παρϋχουν κατϊ διαςτόματα, υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ ανϊλογα με τισ 

ανϊγκεσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και των εξυπηρετούμενων. 

Ε) ΠΛΑΙΙΟ ΑΡΦΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΚΑΝΟΝΨΝ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. 

ΕΠΑΝΟΔΟ, ΑΘΗΝΑ 2019 

Σο Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμύα “ΕΠΑΝΟΔΟ” ςυςτϊθηκε με το π.δ 300/2003 το 

οπούο ρυθμύζει  τυπικϊ  τον  τρόπο  λειτουργύασ  και  ύπαρξόσ  του.  Ακολούθηςε  

το  ΥΕΚ 1998/2008, το οπούο ρυθμύζει την Εςωτερικό Λειτουργύα του Ν.Π.Ι.Δ. Σο 

π.δ 300/2003 και το ΥΕΚ 1998/2008 αποτελούν τισ τυπικϋσ διατϊξεισ που 

ρυθμύζουν την λειτουργύα του φορϋα με ιςχύ νόμου. Εντούτοισ, ο ρόλοσ του 

παρόντοσ Κώδικα Δεοντολογύασ ςτην  εφαρμογό  των  νόμων  ςε  φορεύσ  όπωσ  

και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  με  την  επωνυμύα “ΕΠΑΝΟΔΟ” εύναι απαραύτητη,  ώςτε το 

προςωπικό να γνωρύζει  τισ υποχρεώςεισ του και οι εξυπηρετούμενοι τι να 

αναμϋνουν από την “ΕΠΑΝΟΔΟ”. Ο παρών Κώδικασ Δεοντολογύασ μπορεύ να 

ςυμβϊλει τόςο ςτην καλύτερη πρακτικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ όςο και ςτην 

πιθανό ςυμπλόρωςό τησ. Επύςησ, όταν παρατηρεύται ϋλλειμμα ρυθμύςεων και 

προςταςύασ με νομοθετικό ρύθμιςη, ο παρών Κώδικασ, δύναται να προςφϋρει 

λύςεισ που προςαρμόζονται πιο εύκολα ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ καθώσ 

μεταβϊλλονται πιο γρόγορα, ακολουθώντασ τισ εξελύξεισ.   

Πεδύο εφαρμογόσ  

Ο Κώδικασ ιςχύει για όλουσ τουσ ςυνεργϊτεσ του φορϋα με κϊθε μορφό 

απαςχόληςησ, τουσ εθελοντϋσ, το Ειδικό Προςωπικό, το Διοικητικό υμβούλιο, 

τον Διευθυντό και τον Πρόεδρο του φορϋα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα 

“ΕΠΑΝΟΔΟ.  

βλ. αναλυτικϊ ςτον κϊτωθι υπερςύνδεςμο 
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http://www.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%C

E%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 

Σ) ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 

τον διοικητικό τομϋα  κατϊ το διϊςτημα από 01/01/2019 ϋωσ 31/12/2019 

πραγματοποιόθηκαν τα παρακϊτω: 

 Ενιςχύθηκε το προςωπικό του φορϋα με νϋουσ ςυνεργϊτεσ κοινωνικό 

λειτουργό, υπεύθυνο ξενώνα και υπεύθυνο ερευνητικών ςτοιχεύων και 

διαχεύριςησ τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 Προχώρηςε και ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα τησ κινητικότητασ. 

 υνεχύςτηκε η ςυνεργαςύα  με τα Καταςτόματα Κρϊτηςησ για την 

υλοπούηςη παραγωγικών εργαςτηρύων. 

 Ενιςχύθηκε η ςυνεργαςύα με τισ Επιτροπϋσ Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ 

 Ενιςχύθηκαν πρωτοβουλύεσ και αιτόματα για υποςτόριξη θεμϊτων 

αποφυλακιζομϋνων και αποφυλακιςμϋνων (όπωσ λειτουργύα 

εργαςτηρύων, ςυνεργαςύεσ  κλπ) 

 Δόθηκαν βραβεύα ςτουσ  καλύτερουσ μαθητϋσ του ςχολεύου του 

Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ Αυλώνα και του χολεύου Δεύτερησ Ευκαιρύασ 

του ΚΚ Λϊριςασ 

 υζητόθηκαν ειςηγόςεισ για δημιουργύα νϋων πρωτοβουλιών (όπωσ 

ΚΟΙΝΕΠ) 

 Οργανώθηκε  ςυνϊντηςη εμπειρογνωμόνων με θϋμα:  «Θεωρητικϋσ και 

ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ τησ υποτροπόσ» “Theoretical and 

empirical approaches of recidivism”  

 Ενιςχύθηκε η ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ του χώρου (Ονόςιμοσ, Δύκτυο 

Κρατουμϋνων και Αποφυλακιςμϋνων γυναικών κλπ) 

 Αναπτύχθηκε η ςυνεργαςύα με τα Πανεπιςτόμια  για εκπόνηςη μελετών 

και πρακτικόσ ϊςκηςησ φοιτητών 

 Τποβλόθηκαν αιτόςεισ για υλοπούηςη προγραμμϊτων (ERASMUS+, 

Ίδρυμα Μποδοςϊκη κλπ) 

http://www.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://www.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://www.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://www.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://www.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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 Καλλιεργόθηκε η ςυνεργαςύα με την Κοινωνικό Εταιρικό Ευθύνη με 

επιςτϋγαςμα τη ςυνεργαςύα με τα Ελληνικϊ Πετρϋλαια και την Cosmote  

 Ενιςχύθηκε το ϊνοιγμα του φορϋα ςτην κοινωνύα και η υποςτόριξη  του 

φορϋα από ανώνυμουσ πολύτεσ  

 

Εικόνα 2 Η υποδοχό του φορϋα 
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΟΤ 
20192 

ΣΟΜΕΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

Ο τομϋασ ςυμβουλευτικόσ παρϋχει υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ ςε 

αποφυλακιςμϋνουσ, ωφελούμενουσ του φορϋα μασ. τελεχώνεται από μύα 

υπϊλληλο  του τ. ΤΔΔΑΔ με παρϊλληλα καθόκοντα καθώσ και από εξωτερικούσ 

ςυνεργϊτεσ δικηγόρουσ, ψυχολόγουσ, ςύμβουλο απαςχόληςησ. 

Ο τομϋασ ςυμβουλευτικόσ διαρθρώνεται ςε δύο τμόματα το τμόμα 

υποδοχόσ και το τμόμα τησ ςυμβουλευτικόσ τα οπούα βρύςκονται ςε ϊμεςη 

ςχϋςη και ςυνεργαςύα μεταξύ τουσ.   

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των ατόμων που ϋλαβαν υπηρεςύεσ από την ΕΠΑΝΟΔΟ 

μϋχρι 31/12/2019 ανϋρχεται ςε 357 ϊτομα. Από αυτούσ οι 269 προςόλθαν 

ςτον φορϋα για πρώτη φορϊ μϋςα ςτο 2019 (ό παλαιότεροι ωφελούμενοι του 

φορϋα που προςόλθαν με νϋο αποφυλακιςτόριο) και οι υπόλοιποι 88 εύναι 

παλαιότεροι ωφελούμενοι του φορϋα οι οπούοι επανόλθαν μϋςα ςτο 2019, 

ϋλαβαν υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ ςε 2264 προγραμματιςμϋνεσ ςυναντόςεισ 

(πραγματοποιόθηκαν 1490 ςυναντόςεισ) με ςυμβούλουσ του Υορϋα.  

υνολικϊ ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ πραγματοποιόθηκαν 1490 ςυμβουλευτικϋσ 

ςυνεδρύεσ (ραντεβού) με αποφυλακιςμϋνουσ. Ειδικότερα κατεγρϊφηςαν από 

την γραμματεύα του φορϋα 284 ςυναντόςεισ νομικόσ ςυμβουλευτικόσ (εύχαν 

προγραμματιςτεύ 460), 1049 ςυναντόςεισ (εύχαν προγραμματιςτεύ 1508) με 

κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο για παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών 

και ψυχοκοινωνικό ςτόριξη,  και τϋλοσ 157 ςυναντόςεισ με εργαςιακό 

ςύμβουλο (εύχαν προγραμματιςτεύ 296). 

Σο 2019 η ΕΠΑΝΟΔΟ ακολουθεύ, κατϊ αντιςτοιχύα με  τα προηγούμενα ϋτη, την 

ύδια πολυεπύπεδη κατευθυντόρια γραμμό και ςτρατηγικό, αποβλϋποντασ ςτην  

εμπεριςτατωμϋνη λειτουργύα και επιτυχό ολοκλόρωςη των προγραμμϊτων και 

                                                           
2
 Τα δεδομζνα επιμελικθκε και επεξεργάςτθκε ςτατιςτικά θ επιςτθμονικι ςυνεργάτισ του φορζα 

μασ, κα Μάρκα Λεμπζςθ  
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των δρϊςεων που εύχε αναλϊβει να εκπονόςει, προσ εξυπηρϋτηςη των 

ωφελουμϋνων τησ. 

Πληροφόρηςη ενημϋρωςη για θϋματα που αφορούν ζητόματα επιδομϊτων, 

ςυμβουλευτικόσ, κατϊρτιςησ, εκπαύδευςησ, απαςχόληςησ και γενικϊ για κϊθε θϋμα 

που αφορϊ τη διευκόλυνςη τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ. 

 Ψυχοκοινωνικό ςτόριξη: πραγματοποιόθηκαν 670 ραντεβού 

ψυχοκοινωνικόσ ςτόριξησ με κοινωνικό λειτουργό (προγραμματιςμϋνα 964) και 

379 ραντεβού με ψυχολόγο (προγραμματιςμϋνα 544). 

 Νομικό ςυμβουλευτικό περιλαμβϊνει: αντιμετώπιςη νομικών θεμϊτων 

κυρύωσ ςε ςυμβουλευτικό βϊςη, προςφϋροντασ επεξηγόςεισ ςε νομικϊ 

ζητόματα, καθώσ και οδηγύεσ για τισ περαιτϋρω ενϋργειϋσ τουσ. Σο διϊςτημα από 

01/01/2019 - 31/12/2019 πραγματοποιόθηκαν  284 ραντεβού  νομικόσ 

ςυμβουλευτικόσ (προγραμματιςμϋνα 460). 

 Συμβουλευτικό απαςχόληςησ & επιχειρηματικότητασ, περιλαμβϊνει: 

εκπόνηςη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 

και επαγγελματικού προςανατολιςμού, ςυνεργαςύα με τον ΟΑΕΔ ό  ϊλλουσ 

αρμόδιουσ φορεύσ, ενθϊρρυνςη δημιουργύασ επιχειρόςεων ό μονϊδων υπό την 

εποπτεύα τησ πολιτεύασ ςτισ οπούεσ θα προςλαμβϊνονται κατϊ προτεραιότητα 

αποφυλακιςμϋνοι. Σο διϊςτημα από 01/01/2019 - 31/12/2019 

πραγματοποιόθηκαν  157 ραντεβού  εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ 

(προγραμματιςμϋνα 296).  Επιπλϋον για την απαςχόληςη υλοποιόθηκαν: 

 υναντόςεισ και επικοινωνύα για τη ςύνδεςη με εργοδότεσ  μϋςω 

κυρύωσ των κλαδικών τουσ οργανώςεων. το πλαύςιο αυτό 

κατεγρϊφηςαν οι  κλαδικϋσ οργανώςεισ  με ςυναφό αντικεύμενα με 

τισ επαγγελματικϋσ ανϊγκεσ των αποφυλακιςμϋνων (π.χ. αρτοποιού, 

ζαχαροπλϊςτεσ κλπ) οι οπούεσ ενημερώθηκαν για το φορϋα και 

πραγματοποιόθηκαν ςυναντόςεισ για την ενημϋρωςη και τη 

διερεύνηςη πιθανόσ ςυνεργαςύασ με ςτόχο την  προώθηςη των 

εργαςιακών δικαιωμϊτων και ευκαιριών των αποφυλακιςμϋνων. 

 Λειτουργύα job-club. υνεχύςτηκε η λειτουργύα job-club κϊθε 

Σετϊρτη και 11.00 – 13.00 προςφϋροντασ πληροφορύεσ για θϋςεισ 
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εργαςύασ, ςύνταξη βιογραφικού κλπ. Πραγματοποιόθηκαν 15 

ςυναντόςεισ του job-club.   

 Ενιςχύθηκε η δυνατότητα τοποθϋτηςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςω 

τησ ΚΟΙΝ..ΕΠ. «Νϋοι Ορύζοντεσ» εφόςον ο αποφυλακιςμϋνοσ πληρεύ 

τισ  αναγκαύεσ προώποθϋςεισ και ολοκληρώςει τη  ςυμβουλευτικό 

διαδικαςύα τησ Επανόδου. Για αυτό το λόγο ενημερώθηκαν τα 

Καταςτόματα Κρϊτηςησ και ϊλλοι φορεύσ προκειμϋνου να 

προωθηθούν περιςςότεροι αποφυλακιςμϋνοι για εργαςιακό 

απαςχόληςη ςτην ΚΟΙΝΕΠ «Νϋοι Ορύζοντεσ». 

 

 

Εικόνα 3 Φωτ. Το job- club  

 

             Επύςησ, για την καλύτερη πλαιςύωςη των αποφυλακιςμϋνων  το 

διϊςτημα 01/01/2019 – 31/12/2019 παραςχϋθηκαν: 

 Ειςιτόρια. Δόθηκαν 72 ειςιτόρια ΟΤ των 5 διαδρομών και 86 των 2 

διαδρομών (δεδομϋνα βϊςησ) 

 Σηλεκϊρτεσ. Δόθηκαν 183 τηλεκϊρτεσ των 4 ευρώ εκϊςτη (δεδομϋνα 

βϊςησ) 
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 Δωρεϊν γεύματα. Δόθηκαν 1288 Δωροεπιταγϋσ των 10 ευρώ του Super 

Market κλαβενύτησ (δεδομϋνα βϊςησ) 

 Οικονομικό ενύςχυςη ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ και κατόπιν απόφαςησ 

του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Ενιςχύθηκαν οικονομικϊ 79 

ϊτομα (ςτοιχεύα λογιςτηρύου) 

 τϋγαςη: Για την κϊλυψη των αναγκών ςτϋγαςησ  των 

αποφυλακιςμϋνων πραγματοποιόθηκαν τα παρακϊτω: 

 Προςωρινό φιλοξενύα ςε ξενοδοχεύο. Υιλοξενόθηκαν 42 ϊτομα 

για 390 ημϋρεσ διανυκτϋρευςησ (ςτοιχεύα λογιςτηρύου). 

 Υιλοξενύα ςτον ξενώνα βραχύχρονησ φιλοξενύασ τησ 

Επανόδου. Υιλοξενόθηκαν ςυνολικϊ 10 ϊτομα εκ των οπούων 

ςόμερα διαμϋνουν τϋςςερισ. 

 

 

Εικόνα 4 Φωτ. Ξενϊνασ Επανόδου 
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τατιςτικϊ 

το  ΝΠΙΔ«ΕΠΑΝΟΔΟ»  λειτουργεύ  βϊςη  δεδομϋνων  όπου  καταχωρούνται 

κοινωνικοδημογραφικϊ ςτοιχεύα, το κοινωνικό ιςτορικό3 (Κανδυλϊκη,2000) και 

το ποινικό ιςτορικό του ωφελούμενου/τησ ωφελούμενησ του φορϋα, τα οπούα 

και επικαιροποιoύνται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. Η μηχανοργϊνωςη αυτό 

δύνει τη δυνατότητα ευκολότερησ και ταχύτερησ ανϊκληςησ των εκϊςτοτε 

πληροφοριών και ιςτορικών  και  επιτρϋπει  τη  ςυςτηματικότερη  και  

αναλυτικότερη  ςτατιςτικό επεξεργαςύα  των  ςυλλεχθϋντων  ςτοιχεύων.  Ϊτςι,  

το  ϋργο  του  φορϋα  αποτελεύ πολύτιμο εργαλεύο για την επιςτημονικό μελϋτη 

από ερευνητϋσ διαφόρων κλϊδων που εμπλϋκονται ςτη διερεύνηςη του 

πληθυςμού αυτού. την ηλεκτρονικό βϊςη ϋχουν  καταγραφεύ  και  ςυνεχύζουν  

να  καταγρϊφονται  ςυςτηματικϊ  όλοι  οι αποφυλακιςμϋνοι που προςόλθαν, 

επικοινώνηςαν και ϋλαβαν υπηρεςύεσ από το φορϋα.  

Οι πρώτοι που εμπλϋκονται ςτην επαφό με τον αποφυλακιςμϋνο εύναι ο 

κοινωνικόσ λειτουργόσ και ο ψυχολόγοσ. Σο πρώτο ςτϊδιο, λοιπόν, αφορϊ 

αυτούσ και την πρώτη επαφό που ϋχουν με τουσ ενδιαφερόμενουσ εύτε μϋςω 

προγραμματιςμϋνου ραντεβού εύτε χωρύσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ με 

τον ενδιαφερόμενο ςυντϊςςεται αναλυτικό ιςτορικό με πληροφορύεσ για τον 

ύδιο, τισ ανϊγκεσ του και τα αιτόματϊ του (Μηλιώνη et al., 2012:437 επ.). ε 

αυτό το ςημεύο αξύζει να ςημειωθεύ ότι προςκομύζεται από τον ωφελούμενο το 

αποφυλακιςτόριό του και με βϊςη το ονοματεπώνυμο ό ονοματεπώνυμα που 

αναγρϊφονται ςε αυτό γύνεται αναζότηςη ςτη βϊςη του φορϋα προκειμϋνου να 

διαπιςτωθεύ εϊν ϋχει όδη διαμορφωθεύ καρτϋλα για το ςυγκεκριμϋνο 

ωφελούμενο. την περύπτωςη αυτό, ο ςύμβουλοσ δεν προβαύνει εκ νϋου ςτη 

διαμόρφωςη καρτϋλασ, αλλϊ επικαιροποιεύ τα ςτοιχεύα ςτην όδη υπϊρχουςα και 

ζητϊ από τον ωφελούμενο να δηλώςει εϊν το αποφυλακιςτόριο που 

προςκομύζει εύναι νϋο ό το ύδιο που εύχε προςκομιςτεύ και παλαιότερα. ε κϊθε 

περύπτωςη το αποφυλακιςτόριο επιςυνϊπτεται ςτην ηλεκτρονικό καρτϋλα του 

                                                           
3
 To κοινωνικό ιςτορικό είναι ζνα κείμενο (φόρμα ι ελεφκερο), δομθμζνο ζτςι ώςτε να δίνει μια 

ςαφι και περιεκτικι εικόνα για το άτομο, τισ ςυνκικεσ ηωισ και το πρόβλθμα, ι τα προβλιματα για 
τα οποία ζχει αιτθκεί βοικεια. Ανακεφαλαιώνει και εκκζτει με ιςτορικι ςειρά επιμζρουσ αφθγιςεισ 
για γεγονότα, πράξεισ και ςυνκικεσ ηωισ και τθ νοθματοδότθςι τουσ όπωσ επιτεφχκθκε ςτισ 
ςυνεδρίεσ διαγνωςτικισ εκτίμθςθσ. 
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ωφελούμενου προκειμϋνου εν ςυνεχεύα ο νομικόσ να ςυμπληρώςει ό να 

επικαιροποιόςει την καρτϋλα του ποινικού ιςτορικού (ανεξαρτότωσ ραντεβού ό 

μη για παροχό νομικών ςυμβουλών ςτον φορϋα). 

την περύπτωςη που δεν υπϊρχει διαμορφωμϋνη καρτϋλα (νϋοσ ωφελούμενοσ 

του φορϋα) ςυμπληρώνεται ηλεκτρονικό καρτϋλα εύτε κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ςυνϊντηςησ εύτε αμϋςωσ μετϊ την αποχώρηςη του ενδιαφερόμενου ςύμφωνα 

με τισ ςημειώςεισ του υπεύθυνου κοινωνικού λειτουργού ό/και ψυχολόγου. ε 

μια τϋτοια περύπτωςη ο διαφορετικόσ χρόνοσ ςυμπλόρωςησ τησ καρτϋλασ 

οφεύλεται ςτον τρόπο με τον οπούο ο ενδιαφερόμενοσ αντιμετωπύζει αυτό τη 

διαδικαςύα (πολλού εξυπηρετούμενοι εύναι επιφυλακτικού όταν υπϊρχει μια 

τελεύωσ τυποποιημϋνη επαφό). την περύπτωςη που ο ωφελούμενοσ διαμϋνει 

εκτόσ Αθηνών και το ραντεβού πραγματοποιεύται τηλεφωνικϊ, του ζητεύται η 

αποςτολό του αποφυλακιςτηρύου. Μετϊ τη ςυλλογό αυτών των ςτοιχεύων, και 

μύα φορϊ το μόνα τουλϊχιςτον, τα όδη καταχωρημϋνα ςτη βϊςη δεδομϋνων 

ςτοιχεύα ελϋγχονται διαςταυρώνονται, διορθώνονται και διαγρϊφονται τυχών 

διπλοεγγραφϋσ. Η τόρηςη αρχεύου με ςτοιχεύα τησ ατομικόσ, οικογενειακόσ και 

κοινωνικόσ κατϊςταςησ των αποφυλακιζόμενων και ανόλικων παραβατών ςτην 

«ΕΠΑΝΟΔΟ» θεωρούνται ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα, η δε ςυλλογό, 

επεξεργαςύα και χρόςη τουσ διϋπονται από την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται και καταγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό 

βϊςη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, μϋςα από την επαφό του Υορϋα με τουσ 

ωφελούμενουσ/ωφελούμενεσ, παρϋχουν πολύτιμεσ πληροφορύεσ, που μϋςα από 

την γόνιμη αξιοπούηςη τουσ μπορούν να ςυμβϊλουν ςτην χϊραξη  πολιτικών 

μεταςωφρονιςτικόσ μϋριμνασ ςτην Ελλϊδα. 

Δεν θα πρϋπει, εντούτοισ, να παραγνωρύζεται η επιφύλαξη που πρϋπει να 

τηρεύται όςον αφορϊ την εγκυρότητα αυτών των ςτοιχεύων, καθώσ εύλογα 

κατανοούμε την επιφυλακτικότητα των αποφυλακιςμϋνων που προςϋρχονται 

ςτον Υορϋα να δηλώςουν τα ακριβό τουσ ςτοιχεύα. 
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Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτο παρόν κεφϊλαιο, αντλόθηκαν από την 

ηλεκτρονικό βϊςη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και ακολούθηςε η ςτατιςτικό επεξεργαςύα 

τουσ και η γραφικό τουσ αναπαρϊςταςη ςε μια προςπϊθεια αποτύπωςησ του 

κοινωνικο/δημογραφικό προφύλ των Ψφελουμϋνων που προςόλθαν ςτον 

Υορϋα το τρϋχον ϋτοσ. 

Ειδικότερα, παρουςιϊζονται: 

• Κοινωνικο-δημογραφικϊ τοιχεύα όπωσ το φύλο, η οικογενειακό 

κατϊςταςη, η εθνικότητα, το μορφωτικό τουσ επύπεδο, η κατϊςταςη υγεύασ και 

τα προβλόματα υγεύασ (ςτην πλειονότητα τουσ αυτϋσ οι πληροφορύεσ 

προκύπτουν μϋςα από τη ςύνταξη του Κοινωνικού ιςτορικού του 

ωφελούμενου/τησ ωφελούμενησ του φορϋα και ϊρα εύναι κατϊ δόλωςη των 

ύδιων εκτόσ από εκεύνεσ τισ πληροφορύεσ που δύναται να αντληθούν από το 

αποφυλακιςτόριό τουσ το ΔΑΣ/Διαβατόριο ό Κϊρτα Διεθνούσ Προςταςύασ). 

• Tο ποινικό ιςτορικό των ωφελουμϋνων του φορϋα (κύρια πηγό ϊντληςησ 

των πληροφοριών τα αποφυλακιςτόρια που προςκομύζουν οι ωφελούμενοι 

ςτον φορϋα). 

 

1. Κοινωνικο-δημογραφικϊ ςτοιχεύα  (Εκπαύδευςη, 

Εργαςύα, Τγεύα, Διαμονό)  

 

ΥΤΛΟ 
Αριθμόσ 

Ψφελούμενων 
Ποςοςτό 

(%) 

Ωνδρασ 239 89% 

Γυναύκα 30 11% 
Missing Values     0 0 

ΤΝΟΛΟ 269 100 
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ΗΛΙΚΙΑ 
Αριθμόσ 

Ψφελούμενων 
Ποςοςτό 

(%) 
<18 3 1% 
19-21 ετών 1 1% 
22-25 ετών 10 4% 
26-35 ετών 97 36% 
36-45 ετών 68 25% 
46-60 ετών 73 27% 
61 ετών και ϊνω 14 5% 
Missing Values     3 1% 

ΤΝΟΛΟ 269 100 

 

 

 

89%

11%

0%

Ωνδρασ

Γυναύκα

Missing Values    
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1%
1%

4%

36%

25%

27%

5% 1%
<18

19-21 ετών

22-25 ετών

26-35 ετών

36-45 ετών

46-60 ετών

61 ετών και ϊνω

Missing Values    

2 0 9

73
44 31

3 1

1 1
1

24

24 42

11 2

Ηλικύα κατϊ εθνικότητα

Αλλοδαπού Ημεδαπού

3 1 10

82
62 65

13 3

0 0
0

15

6 8

1 0

Ηλικύα κατϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ωγαμοσ/η 163 61,0% 
Ϊγγαμοσ/η 52 19,0% 
Διαζευγμϋνοσ/η 30 11,0% 
Φόροσ/α 1 1,0% 
υμβιεύ 11 4,0% 
Εν διαςτϊςει 11 4,0% 
Missing Values     1 0,0% 

ΤΝΟΛΟ 269 100 

 

 

 

61%19%

11%

1% 4% 4% 0%

Ωγαμοσ/η

Ϊγγαμοσ/η

Διαζευγμϋνοσ/η

Φόροσ/α

υμβιεύ

Εν διαςτϊςει

Missing Values    

106
40 10 0 4 3 0

57
12

20 1 7 8
1

Οικογενειακό κατϊςταςη κατϊ 
εθνικότητα

Αλλοδαπού Ημεδαπού
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ΣΕΚΝΑ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ναι 96 36% 
Όχι 173 64% 
Missing Values  0 0% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 

 

 

145

48 27 1 8 9 1

18

4
3 0 3 2 0

Οικογενειακό κατϊςταςη κατϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ
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64%

0%

Ναι

Όχι

Missing Values 
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ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΕΚΝΨΝ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

1 35 36% 
2 38 40% 
3 13 14% 
>4 10 10% 
Missing Values  0 0% 

ΤΝΟΛΟ 96 100% 

 

Ναι Όχι Missing Values 

54
109

0

42

64

0

Σϋκνα κατϊ εθνικότητα

Αλλοδαπού Ημεδαπού

Ναι Όχι Missing Values 

82

157

0

14

16

0

Σϋκνα ανϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ
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ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ημεδαπόσ/ό 106 39% 
Αλλοδαπόσ/ό 
(εκτόσ ΕΕ) 151 56% 

Πολύτησ ΕΕ 12 5% 

Missing Values  0 0% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 

 

 

 

36%

40%

14%

10%

0%

1

2

3

>4

Missing Values 

39%

56%

5% 0%
Ημεδαπόσ/ό

Αλλοδαπόσ/ό (εκτόσ 
ΕΕ)

Πολύτησ ΕΕ

Missing Values 
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ΦΨΡΑ 
ΚΑΣΑΓΨΓΗ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ελλϊδα 105 39% 
υρύα 30 11% 
Αύγυπτοσ 3 1% 

Αλβανύα 14 5% 

Αφγανιςτϊν 8 3% 
Πακιςτϊν 12 4% 
Αλγερύα 16 6% 
Μπαγκλαντϋσ 12 4% 
Νιγηρύα 11 4% 
Ιρϊκ 9 3% 
Ιρϊν 4 1% 
Βουλγαρύα 4 1% 
Γεωργύα 4 1% 
Νεπϊλ 3 1% 
Πολωνύα 3 1% 
Σουρκύα 3 1% 
Βραζιλύα 2 1% 

Βενεζουϋλα 2 1% 

Γκϊνα 2 1% 

Μαρόκο 2 1% 

Ιταλύα 2 1% 

Ρουμανύα 2 1% 

ομαλύα 2 1% 
Ωλλη 11 4% 
Missing Values  3 1% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 

87
144

8 0

19
7

4
0

Εθνικότητα κατϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αριθμόσ 

Ψφελούμενων 
Ποςοςτό 

(%) 

Αναλφϊβητοσ/η 44 16% 

Κϊποιεσ Σϊξεισ Δημοτικού 23 9% 

Απόφοιτοσ/η Δημοτικού 25 9% 

Κϊποιεσ τϊξεισ Γυμναςύου 35 13% 

Απόφοιτοσ/η Γυμναςύου 35 13% 

Κϊποιεσ τϊξεισ Λυκεύου 10 4% 

Απόφοιτοσ/η Λυκεύου 35 13% 

Απόφοιτοσ/η Σεχνικόσ-Επαγγελματικόσ 
Εκπαύδευςησ 4 2% 

Απόφοιτοσ/η ΔΕ 5 2% 

Απόφοιτοσ/η ΠΕ 9 3% 

Απόφοιτοσ/η ΣΕ 0 0 

Απόφοιτοσ/η ΙΕΚ 4 1% 

Ωλλο 3 1% 

Missing Values  37 14% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 
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16%
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ΠΡΟΘΕΣΕ ΓΝΨΕΙ-ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 
Αριθμόσ 

Ψφελούμενων 
Ποςοςτό 

(%) 
Ξϋνη Γλώςςα 71 26% 
Γνώςη Η/Τ 21 8% 
Παρακολούθηςη προγρϊμματοσ ΟΑΕΔ 0 0% 
Καμύα Πρόςθετη Γνώςη 157 62% 
Ωλλο  10 4% 
Missing Values  10 4% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 

 

 

 

ΤΝΘΗΚΕ 
ΔΙΑΒΙΨΗ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Υιλοξενούμενοσ/η 126 47% 
Ωςτεγοσ/η 48 18% 
Ενοικιαζόμενη Κατοικύα   51 19% 
Ιδιόκτητη Κατοικύα 15 5% 
Διαμονό ςε Ξενοδοχεύο 8 3% 
Δομό τϋγαςησ 5 2% 
Ωλλο* 6 2% 
Missing Values  10 4% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 
                          *Διαμονό ςε Κατειλημμϋνο Φώρο κ.α. 

26%

8%

0%

58%

4% 4%
Ξϋνη Γλώςςα

Γνώςη Η/Τ

Παρακολούθηςη 
προγρϊμματοσ 
ΟΑΕΔ
Καμύα Πρόςθετη 
Γνώςη

Ωλλο 
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19%
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Ωςτεγοσ/η

Ενοικιαζόμενη Κατοικύα  

Ιδιόκτητη Κατοικύα

Διαμονό ςε Ξενοδοχεύο

Δομό τϋγαςησ
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Missing Values 
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46

12 22 13 3 3 1
6

υνθόκεσ διαβύωςησ κατϊ 
εθνικότητα

Αλλοδαπού Ημεδαπού

111
45 45 14 6 3 6 9

15

3 6 1 2 2 0 1

υνθόκεσ διαβύωςησ κατϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ
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Προβλόματα 
Τγεύασ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

ΝΑΙ 87 32% 
ΟΦΙ 177 66% 
Missing Values  5 2% 

ΤΝΟΛΟ 269 100 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Λοιμώδη νοςόματα - Νόςοσ τησ ανθρώπινησ ανοςολογικόσ 
ανεπϊρκειασ από τον ιό HIV 4 5% 
Λοιμώδη νοςόματα - Ιογενόσ ηπατύτιδα 10 12% 
Κατϊςταςη υγεύασ: Ενδοκρινικϊ και μεταβολικϊ νοςόματα, 
διαταραχϋσ θρϋψεωσ και ανοςολογικϋσ διαταραχϋσ 1 1% 
Κατϊςταςη υγεύασ: Νεοπλϊςματα 1 1% 
Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα δϋρματοσ και υποδορύου ιςτού 2 2% 
Νοςόματα μυοςκελετικού ςυςτόματοσ 6 7% 
Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα νευρικού ςυςτόματοσ και των 
αιςθητηρύων οργϊνων 4 5% 
Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα του Ουρογεννητικού ςυςτόματοσ 0 0% 
Νοςόματα του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ 2 2% 
Νοςόματα του κυκλοφορικού ςυςτόματοσ 4 5% 
Νοςόματα του πεπτικού ςυςτόματοσ 2 2% 
Νοςόματα τησ καρδύασ 5 6% 
Φρόςη ψυχοτρόπων ουςιών/εξαρτόςεισ 23 26% 
Χυχικϋσ διαταραχϋσ 13 15% 
Missing Values  10 11% 

ΤΝΟΛΟ 87 100 

32%

66%

2%

ΝΑΙ

ΟΦΙ

Missing Values 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ωνεργοι 265 98% 
Εργαζόμενοι 2 1% 
Missing Values  2 1% 

ΤΝΟΛΟ 269 100 

 

Λοιμώδη νοςόματα - Νόςοσ τησ …

Λοιμώδη νοςόματα - Ιογενόσ ηπατύτιδα

Κατϊςταςη υγεύασ: Ενδοκρινικϊ και …

Κατϊςταςη υγεύασ: Νεοπλϊςματα

Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα δϋρματοσ και …

Νοςόματα μυοςκελετικού ςυςτόματοσ

Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα νευρικού …

Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα του …

Νοςόματα του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ

Νοςόματα του κυκλοφορικού ςυςτόματοσ

Νοςόματα του πεπτικού ςυςτόματοσ

Νοςόματα τησ καρδύασ

Φρόςη ψυχοτρόπων ουςιών/εξαρτόςεισ

Χυχικϋσ διαταραχϋσ

Missing Values 
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ΚΑΡΣΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

ΝΑΙ 24 9% 
ΟΦΙ 239 90% 
Missing Values  2 1% 

ΤΝΟΛΟ 265 100 

 

 

 

 

 

 

 

98%

1%1%

Ωνεργοι

Εργαζόμενοι

Missing Values 

9%

90%

1%

ΝΑΙ

ΟΦΙ

Missing Values 
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2. Ποινικό ιςτορικό 

 

ΣΤΠΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ Αριθμόσ Ψφελούμενων Ποςοςτό (%) 

Κατϊδικοσ/η 237 88% 

Τπόδικοσ/η 17 6% 

Αδειούχοι 4 2% 

Νεαρού ωφελούμενοι* 4 1% 
Missing Values  7 3% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 
*Τπόδικοι και ανόλικοι υποβληθϋντεσ ςε αναμορφωτικϊ, θεραπευτικϊ μϋτρα ό 
ςωφρονιςτικό περιοριςμό 

 

 

*Τπόδικοι και ανόλικοι υποβληθϋντεσ ςε αναμορφωτικϊ, θεραπευτικϊ μϋτρα ό 

ςωφρονιςτικό περιοριςμό 

 

 
 

ΑΔΙΚΗΜΑ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ 13 5% 
Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (διακεκριμϋνη κλοπό, ληςτεύα, 
φθορϊ ξϋνησ ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη) 73 27% 
Εγκλόματα κατϊ των περιουςιακών δικαιωμϊτων (απϊτη, εκβύαςη) 14 5% 
Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ και εγκλόματα οικονομικόσ 
εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ (αποπλϊνηςη παιδιών, βιαςμόσ) 9 3% 

88%

6%
2%

1%
3%

Κατϊδικοσ/η

Τπόδικοσ/η

Αδειούχοι

Νεαρού 
ωφελούμενοι*

Missing Values 
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Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ (αρπαγό, ακούςια 
απαγωγό) 8 3% 
Εγκλόματα ςχετικϊ με τα υπομνόματα (πλαςτογραφύα) 7 3% 
ΠΡΟΒΟΛΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΗ ΕΞΟΤΙΑ (απεύθεια, αντύςταςη) 3 1% 
ωματικϋσ βλϊβεσ 7 3% 
Κοινώσ επικύνδυνα εγκλόματα (εμπρηςμόσ) 1 1% 
Επιβουλό τησ δημόςια τϊξησ (ϊ. 187 Εγκληματικό οργϊνωςη) 10 4% 
Εγκλόματα ςχετικϊ με το νόμιςμα 1 1% 
Ν. Περύ αλλοδαπών (Μεταφορϊ προώθηςη αλλοδαπών που δεν ϋχει 
δικαύωμα ειςόδου, Διευκόλυνςη παρϊνομησ ειςόδου, διαμονόσ ό 
εξόδου κ.α.) 40 15% 
Ν. περύ Ναρκωτικών Ουςιών (Διακύνηςη ναρκωτικών κ.α.) 60 22% 
Υοροδιαφυγό/Φρϋη προσ το δημόςιο 4 1% 
Ν. περύ όπλων 1 1% 
Ν. 3500/2006 Περύ Ενδοοικογενειακόσ Βύασ.  1 1% 
Λοιπϊ αδικόματα (αρχαιοκαπηλύα) 3 1% 
Missing Values*  14 5% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 
*Ψφελούμενοι νεαρού/ανόλικοι, ό αδειούχοι για τουσ οπούουσ δεν ϋχουμε εικόνα περύ 
του αδικόματοσ, ό  ωφελούμενοι οι οπούοι δεν προςκόμιςαν το αποφυλακιςτόριο τουσ 

 



33 
 

 

 

5%

27%

5%

3%
3%

3%1%

3%0%

4%0%

15%

22%

1%

0%

0% 1%

5%

Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ

Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ 
(διακεκριμϋνη 
κλοπό, ληςτεύα, φθορϊ ξϋνησ 
ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη)

Εγκλόματα κατϊ των 
περιουςιακών δικαιωμϊτων 
(απϊτη, εκβύαςη)

Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ 
ελευθερύασ και εγκλόματα 
οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ 
γενετόςιασ ζωόσ (αποπλϊνηςη 
παιδιών, βιαςμόσ)
Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ 
ελευθερύασ (αρπαγό, ακούςια 
απαγωγό)

Εγκλόματα ςχετικϊ με τα 
υπομνόματα (πλαςτογραφύα)

ΠΡΟΒΟΛΕ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΗ ΕΞΟΤΙΑ 
(απεύθεια, αντύςταςη)

ωματικϋσ βλϊβεσ



34 
 

 

 

5

40

1 2 8 2 2 7 1 5 0

37 43

0 1 0 2 7
8

33

13 7

0
5

1 0
0 5 1

3

17

4 0 1 1 7

Αδύκημα κατϊ εθνικότητα

Αλλοδαπού Ημεδαπού

10

69

11 8 7 5 3 6 1 8 1

40
50

4 1 1 2
12

3

4

3 1
1 2 0 1 0

2 0

0

10

0 0 0 1 2

Αδύκημα κατϊ φύλο

Ωνδρεσ Γυναύκεσ



35 
 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΟΙΝΗ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Υυλϊκιςη μϋχρι 1 μόνα 1 0% 
Υυλϊκιςη από 1 ϋωσ 12 μόνεσ 10 4% 
Υυλϊκιςη 1- 3 ϋτη 

12 5% 
Υυλϊκιςη 3 ϋτη και πλϋον (4 - 5 ϋτη) 20 8% 
υνολικό ποινό φυλϊκιςησ 29 11% 
Πρόςκαιρη κϊθειρξη (5 -20 ϋτη) 103 41% 
Ιςόβια κϊθειρξη                                             6 2% 
υνολικό ποινό κϊθειρξησ 45 18% 
Ποινικόσ ςωφρονιςμόσ 2 1% 
Κοινωφελό εργαςύα                                      0 0 
Ωλλο (Αναμορφωτικϊ  Μϋτρα,  Επιμϋλεια Επιμελητών 
Ανηλύκων κ.α.)                                          2 1% 
Φρηματικό ποινό 0 0% 
Missing Values*  22 9% 

ΤΝΟΛΟ** 252 100% 
*Τπολογύςτηκαν και  οι 4 Αδειούχοι  

**Δεν ςυμπεριλόφθηςαν οι 17 Τπόδικοι με προςωρινό κρϊτηςη 
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ΠΟΙΝΗ 2 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Φρηματικό ποινό  56 22% 

Μϋτρα αςφαλεύασ, απϋλαςη αλλοδαπού, απαγόρευςη διαμονόσ 18 7% 

Παρεπόμενεσ ποινϋσ, αποςτϋρηςη πολιτικών δικαιωμϊτων, η 
απαγόρευςη ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ κ.α. 

14 
6% 

 

 

0% 4% 5%

8%

υνολικό ποινό 
φυλϊκιςησ; 11%

Πρόςκαιρη 
κϊθειρξη (5 -
20 ϋτη); 41%

2%

υνολικό ποινό 
κϊθειρξησ; 18%

1%

0%

1%
0%

9%

Υυλϊκιςη μϋχρι 1 μόνα

Υυλϊκιςη από 1 ϋωσ 12 μόνεσ

Υυλϊκιςη 1- 3 ϋτη

Υυλϊκιςη 3 ϋτη και πλϋον (4 -
5 ϋτη)

υνολικό ποινό φυλϊκιςησ

Πρόςκαιρη κϊθειρξη (5 -20 
ϋτη)

Ιςόβια κϊθειρξη                                            

υνολικό ποινό κϊθειρξησ

Ποινικόσ ςωφρονιςμόσ

Κοινωφελό εργαςύα                                     

Ωλλο (Αναμορφωτικϊ  
Μϋτρα,  Επιμϋλεια Επιμελητών 
Ανηλύκων κ.α.)                                         
Φρηματικό ποινό
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ΕΣΟ 
ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ 

Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

2019 167 62% 
2018 43 16% 
2017 5 2% 
2016 5 2% 
2015 3 1% 
2014 3 1% 
2013 1 0% 
Παλιότερη Ημ/νύα 3 1% 
Missing Values * 39 15% 

ΤΝΟΛΟ 269 100% 

*Περιλαμβϊνονται οι 4 Αδειούχοι, 2 νεαρού ωφελούμενοι και οι ωφελούμενοι οι οπούοι 
δεν προςκόμιςαν το αποφυλακιςτόριο τουσ. 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Α.Κ.Κ Αγιϊσ 11 4% 

Α.Κ.Κ Καςςϊνδρασ 5 2% 

Α.Κ.Κ Σύρυνθασ 18 7% 

Ε.Α.Κ.Κ.Ν Καςςαβϋτειασ 23 9% 

62%

16%

2% 2% 1% 1% 0% 1%

15%
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ΑΚΑ Καςςαβϋτειασ 0 0% 

Ε.Κ.Κ.Ν Αυλώνα 1 0% 

Ε.Κ.Κ.Ν Βόλου 1 0% 

Ίδρυμα Αγωγόσ Ανηλύκων Βόλου 0 0% 

Κ.Α.Σ.Κ Ελαιώνα Θηβών 1 0% 

Κ.Α.Τ.Υ 3 1% 

Κ.Κ Κομοτηνόσ 1 0% 

Κ.Κ Αλικαρναςςού Ηρακλεύου 5 2% 

Κ.Κ Ωμφιςςασ 1 0% 

Κ.Κ Γρεβενών 4 1% 

Κ.Κ Γυναικών Θηβών 21 8% 

Κ.Κ Δομοκού 12 4% 

Κ.Κ. Θεςςαλονύκησ 6 2% 

Κ.Κ Ιωαννύνων 4 1% 

Κ.Κ Κϋρκυρασ 6 2% 

K.K. Κορυδαλλού Ι 35 13% 

K.K. Κορυδαλλού ΙΙ (Γυναικών) 9 3% 

Κ.Κ. Κορύνθου 1 0% 

Κ.Κ. Κω 2 1% 

Κ.Κ. Λϊριςα 9 3% 

Κ.Κ. Μαλανδρύνου 4 1% 

Κ.Κ. Ναυπλύου 8 3% 

Κ.Κ. Νεϊπολησ 1 0% 

Κ.Κ. Νιγρύτασ ερρών  4 1% 

Κ.Κ. Πϊτρασ 6 2% 

Κ.Κ. Σρικϊλων 2 1% 

Κ.Κ. Σρύπολησ 2 1% 

Κ.Κ. Φαλκύδασ 10 4% 

Κ.Κ. Φανύων 11 4% 

Κ.Κ. Φύου 8 3% 

Νοςοκομεύο Κρατουμϋνων 6 2% 

Χυχιατρεύο Κρατουμϋνων 9 3% 

Missing Values 19 7% 
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ΤΝΟΛΟ 269 98% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Κ.Κ Αγιϊσ

Α.Κ.Κ Σύρυνθασ

ΑΚΑ Καςςαβϋτειασ

Ε.Κ.Κ.Ν Βόλου

Κ.Α.Σ.Κ Ελαιώνα Θηβών

Κ.Κ Κομοτηνόσ

Κ.Κ Ωμφιςςασ

Κ.Κ Γυναικών Θηβών

Κ.Κ. Θεςςαλονύκησ

Κ.Κ Κϋρκυρασ

K.K. Κορυδαλλού ΙΙ (Γυναικών)

Κ.Κ. Κω

Κ.Κ. Μαλανδρύνου

Κ.Κ. Νεϊπολησ

Κ.Κ. Πϊτρασ

Κ.Κ. Σρύπολησ

Κ.Κ. Φανύων

Νοςοκομεύο Κρατουμϋνων

Missing Values

11
5

18
23

0
1
1

0
1

3
1

5
1

4
21

12
6

4
6

9
1

2
9

4
8

1
4

6
2
2

10
11

8
6

9
19
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ - ΤΠΟΔΙΚΟΙ Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Αποφυλϊκιςη με όρουσ  7 41% 

Καταβολό χρηματικόσ εγγύηςησ        1 6% 

Αναςτολό ποινόσ   1 6% 

Αθώωςη     4 23% 

Απϋλαςη                           0 0% 

Ωςκηςη ϋφεςησ   1 6% 

Ωλλη νόμιμη αιτύα (ϋληξε η προφυλϊκιςη) 2 12% 

Missing Values  1 6% 

ΤΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ - ΚΑΣΑΔΙΚΟΙ 
Αριθμόσ 
Ψφελούμενων 

Ποςοςτό 
(%) 

Ϊκτιςη τησ Επιβληθεύςασ Ποινόσ 5 2% 

Μετατροπό ό Εξαγορϊ τησ ποινόσ   10 4% 

Απόλυςη με όρουσ (υπό τον όρο τησ 
ανϊκληςησ) 169 68% 

Ευεργετικόσ υπολογιςμόσ 13 5% 

Αθώωςη 10 4% 

41%

6%6%

23%

0%

6%
12%

6%

Αποφυλϊκιςη με όρουσ 

Καταβολό χρηματικόσ 
εγγύηςησ       

Αναςτολό ποινόσ  

Αθώωςη    

Απϋλαςη                          

Ωςκηςη ϋφεςησ  

Ωλλη νόμιμη αιτύα (ϋληξε η 
προφυλϊκιςη)

Missing Values 
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Ακύρωςη τησ απόφαςησ 1 0% 

Ωςκηςη ϋφεςησ 11 5% 

Αναςτολό 5 2% 

Ωλλη νόμιμη αιτύα 2 1% 

Missing Values  22 9% 

ΤΝΟΛΟ 248 100% 

 

 

 

Απόλυςη με όρουσ (Όροι) 
Αριθμόσ 

Ψφελούμενων 
Ποςοςτό 

(%) 

Τποχρϋωςη εμφϊνιςησ ςτισ αςτυνομικϋσ αρχϋσ τόπου διαμονόσ 169 100% 

Απαγόρευςη απομϊκρυνςησ από τόπο διαμονόσ 42 25% 

Αφαύρεςη διαβατηρύου και απαγόρευςη εξόδου από τη χώρα 27 16% 

Τποβολό ςε ειδικό μεταχεύριςη, θεραπεύα 2 1,20% 

Ωλλο: Τποχρϋωςη διαμονόσ ςτον Ξενώνα Χυχοκοινωνικόσ 
Τποςτόριξησ του ΚΕΕΛΠΝΟ 1 0,60% 

2% 4%

68%

5%

4%
0%

5%

2%
1%

9%

Ϊκτιςη τησ Επιβληθεύςασ 
Ποινόσ

Μετατροπό ό Εξαγορϊ τησ 
ποινόσ  

Απόλυςη με όρουσ (υπό τον 
όρο τησ ανϊκληςησ)

Ευεργετικόσ υπολογιςμόσ

Αθώωςη

Ακύρωςη τησ απόφαςησ

Ωςκηςη ϋφεςησ

Αναςτολό

Ωλλη νόμιμη αιτύα

Missing Values 
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Ανϊθεςη τησ επιμϋλειασ του ανηλύκου ςτην ΤΕΑ 2 1,20% 

Απαγόρευςη προςϋγγιςησ ςυγκεκριμϋνου προςώπου 3 1,78% 

Προςφορϊ ποςού ςε κοινωφελϋσ ύδρυμα  1 0,60% 

 

ύμφωνα με τα ςτοιχεύα που ςυλλϋχθηκαν και παρουςιϊςτηκαν γραφικϊ 

παραπϊνω και αναγνωρύζοντασ του ςημαντικούσ μεθοδολογικούσ περιοριςμούσ 

(η Επϊνοδοσ βρύςκεται μόνο ςτην Αθόνα, ϋνασ μικρόσ αριθμόσ 

αποφυλακιςμϋνων την επιςκϋπτεται κ.α.) διαπιςτώνεται ότι ωφελούμενοι τησ 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ εύναι ςτην πλειονότητα τουσ ϊνδρεσ (89%), αλλοδαπού (61%) και 

ϋχουν καταδικαςθεύ κυρύωσ για Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ 

(διακεκριμϋνη κλοπό, ληςτεύα, φθορϊ ξϋνησ ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη) 27%, 

παραβϊςεισ του Νόμου περύ Ναρκωτικών Ουςιών (Διακύνηςη ναρκωτικών 

κ.α.) 22% και για παραβϊςεισ ειδικών ποινικών νόμων  και πιο ςυγκεκριμϋνα 

παραβϊςεισ του Ν. Περύ αλλοδαπών (Μεταφορϊ προώθηςη αλλοδαπών που 

δεν ϋχει δικαύωμα ειςόδου, Διευκόλυνςη παρϊνομησ ειςόδου, διαμονόσ ό εξόδου 

κ.α.) 15%. Επύςησ, ςύμφωνα πϊντα με το τελευταύο αποφυλακιςτόριο που 

προςκόμιςαν ςτον φορϋα φαύνεται να ϋχουν αποφυλακιςτεύ μϋςα ςτο ϋτοσ 2019 

(ςε ποςοςτό 62%), ϋχουν καταδικαςτεύ για κϊποιο κακούργημα ό 

κακουργόματα ςυνεπώσ οι κύριεσ ποινϋσ τουσ εύναι πρόςκαιρη κϊθειρξη (5 -20 

ϋτη) 41% ό ςυνολικό ποινό κϊθειρξησ, 18% και τϋλοσ, αποφυλακύζονται ςτην 

πλειονότητα τουσ νωρύτερα με υφ’ όρον απόλυςη (68%). Μολονότι, οι 

ωφελούμενοι που προςόλθαν το τρϋχον ϋτοσ ςτον Υορϋα προϋρχονται από 

πολλϋσ και διαφορετικϋσ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ ςτην πλειονότητα τουσ 

τοποθετούνται ηλικιακϊ κυρύωσ ςτισ κατηγορύεσ 26-35 ετών (36%), 36-45 

ετών (25%) και 46-60 ετών (27%), δηλώνουν ϊγαμοι (61%), χωρύσ τϋκνα 

(64%). Επύςησ, όςον αφορϊ το μορφωτικό τουσ επύπεδο το 26% δηλώνει ότι 

ϋχει φοιτόςει ςε κϊποιεσ τϊξεισ του Γυμναςύου ό εύναι απόφοιτοσ/η, το 17% 

δηλώνει απόφοιτοσ/η Λυκεύου ό ότι ϋχει φοιτόςει ςε κϊποιεσ τϊξεισ του Λυκεύου 

και το 16% δηλώνει Αναλφϊβητοσ/η. Επιπλϋον ςτην πλειονότητα τουσ (62%) 

εμφανύζονται να μην ϋχουν αποκτόςει κϊποιεσ επιπλϋον γνώςεισ και ικανότητεσ 

που θα τουσ βοηθόςουν ςτην εύρεςη εργαςύασ, δεν διαθϋτουν κϊρτα ανεργύασ 

από τον ΟΑΕΔ (το ποςοςτό ανϋρχεται 90%) και δηλώνουν όςον αφορϊ τησ 

ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ ότι δεν διαθϋτουν κατοικύα και φιλοξενούνται 
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προςωρινϊ ςε οικύα πρόςωπα (47%). Ακόμη, για την κατϊςταςη τησ υγεύασ οι 

περιςςότεροι αναφϋρουν ότι δεν αντιμετωπύζουν κϊποιο ιδιαύτερο πρόβλημα 

(66%) ενώ όςοι φαύνεται ό δηλώνουν ότι αντιμετωπύζουν προβλόματα υγεύασ 

αυτϊ ςχετύζονται κυρύωσ με τη χρόςη ψυχοτρόπων ουςιών (26%), ψυχιατρικϊ 

προβλόματα (15%) και με ηπατύτιδα (12%). Σϋλοσ, τα αιτόματϊ τουσ, αφορούν 

κυρύωσ την κϊλυψη των βαςικών καθημερινών αναγκών τουσ (τροφό, ςτϋγη και 

ρουχιςμό), την παροχό οικονομικών βοηθημϊτων και την εύρεςη εργαςύασ. 

Βϊςει των ύδιων δεδομϋνων, διαπιςτώνεται επύςησ ότι : 

 Παρατηρεύται ςταθερόσ αριθμόσ χρηςτών ψυχοτρόπων ουςιών με 

ποινικό ιςτορικό που προςφεύγουν ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ. 

 Οι αποφυλακιςμϋνοι ϋμαθαν για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τισ υπηρεςύεσ τησ από 

τισ Κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ των Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ και από 

ςυγκρατούμενουσ τουσ, φιλικϊ πρόςωπα. 

 Απευθύνθηκαν ςτην  ΕΠΑΝΟΔΟ οι ύδιοι, ζητώντασ πληροφορύεσ και 

υπηρεςύεσ για τουσ ύδιουσ. 

 Όλεσ οι υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικών υπηρεςιών εύναι ιδιαύτερα αναγκαύεσ 

και ϋχουν μεγϊλη ζότηςη, αλλϊ και απόχηςη ςτουσ αποφυλακιςμϋνουσ. 

 Πολύ ςημαντικό αναδεικνύεται η παροχό οικονομικών διευκολύνςεων, 

όπωσ εύναι η προςωρινό ςτϋγαςη και η παροχό τηλεκαρτών καθώσ και 

ειςιτηρύων ςτουσ αποφυλακιςμϋνουσ, η οπούα όμωσ γύνεται ςτο πλαύςιο 

τησ ςυμβουλευτικόσ ςχϋςησ. 

 Οι αλλοδαπού ωφελούμενοι εύναι νεαρότερησ ηλικύασ ςε ςύγκριςη με τουσ 

ϋλληνεσ και ϋχουν προβλόματα κυρύωσ με τα νομιμοποιητικϊ τουσ 

ϋγγραφα για την παραμονό τουσ ςτην ελληνικό επικρϊτεια και η νομικό 

ςυμβουλευτικό εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ γι’ αυτούσ. 

 Οι ωφελούμενοι τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ επανϋρχονται ςε αυτό ζητώντασ και 

ϊλλη βοόθεια. 

 Σο ποινικό μητρώο αποτελεύ ςημαντικό εμπόδιο ςτην επανϋνταξη. 

 Η δικτύωςη με ϊλλουσ φορεύσ (κρατικούσ ό ΜΚΟ) ϋχει ςημαντικϊ 

αποτελϋςματα. 
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Η εργαςιακό ςυμβουλευτικό ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ για το 
2019 κϊποια ςυμπερϊςματα 

Οι εξυπηρετούμενοι εύναι ςχεδόν αποκλειςτικϊ ϊνδρεσ – ϋνα ποςοςτό μόλισ 5-

8% εύναι γυναύκεσ. Αυτό οφεύλεται αφενόσ ςτο γεγονόσ ότι ανϊλογο εύναι και το 

ποςοςτό των γυναικών κρατουμϋνων κι αφετϋρου ότι οι γυναύκεσ εύκολα θα 

αναζητόςουν μια εργαςύα χαμηλόσ εξειδύκευςησ (υπηρεςύεσ καθαριςμού, 

φροντύδα ηλικιωμϋνων) για τισ οπούεσ δεν εκτιμούν ότι απαιτεύται ιδιαύτερη 

προετοιμαςύα και ςυμβουλευτικό παρϋμβαςη. 

Αναφορικϊ με την εθνοτικό τουσ καταγωγό, λιγότεροι από το 40% εύναι 

ελληνικόσ καταγωγόσ, ενώ για την ηλικιακό τουσ διαςτρωμϊτωςη παρατηρούμε 

ότι: οι Ϊλληνεσ ϋχουν βγει από την παραγωγικό τουσ φϊςη (>50 ετών), ενώ οι 

αλλοδαπού – ςτην πλειοψηφύα τουσ – εύναι νϋοι 25-38 ετών, αλλϊ με χαμηλό 

βαθμό επαγγελματικόσ εξειδύκευςησ. Ϊτςι παρατηρεύται δυςκολύα ειςόδου ςτην 

αγορϊ εργαςύασ για μεν τουσ Ϊλληνεσ λόγω προχωρημϋνησ ηλικύασ για δε τουσ 

αλλοδαπούσ λόγω ελλιπούσ εξειδύκευςησ, καθώσ κι ϋλλειψησ απαιτούμενων 

εγγρϊφων νόμιμησ παραμονόσ κι εργαςύασ. 

Αξύζει επύςησ να ςημειωθεύ ότι πρόκειται για ϊτομα που ςτερούνται 

υποςτηρικτικού πλαιςύου, με διερρηγμϋνεσ ςχϋςεισ με την οικογϋνεια και 

χαμηλόσ οικονομικόσ επιφϊνειασ, οπότε η εργαςύα αποτελεύ προτεραιότητα.  

Σο εύδοσ των Αιτημϊτων  

Από την πλειονότητα των εξυπηρετούμενων το εκφραζόμενο αύτημα εύναι η 

εύρεςη εργαςύασ και μϊλιςτα (εςφαλμϋνα) η τοποθϋτηςη από το φορϋα ςε 

κϊποια – οποιαδόποτε – θϋςη εργαςύασ.  

Δεν λεύπουν οι περιπτώςεισ που χρειϊζονταν πληροφόρηςη αναφορικϊ με 

γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, όπωσ για ϋκδοςη κϊρτασ ανεργύασ και λόψη 

επιδόματοσ αποφυλακιςμϋνου ό για ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα 

χρηματοδότηςησ μιασ επιχειρηματικόσ ιδϋασ (πχ. ΕΠΑ), καθώσ και υποςτόριξη/ 

προώθηςη κϊποιου αιτόματόσ τουσ ςτισ τοπικϋσ δημοτικϋσ Αρχϋσ ό η εγγραφό 

κϊποιου ςε ΔΕ ό πρόγραμμα τεχνικόσ/επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. 
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Η ανϊγκη ωςτόςο που ςτισ πλεύςτεσ των περιπτώςεων αναγνωρύζεται από τη 

ςύμβουλο εύναι αυτό τησ ενδυνϊμωςησ, τησ ανϊδειξησ των θετικών ςτοιχεύων 

προςωπικότητασ, η οριοθϋτηςη των ςτόχων, η αυτο-οργϊνωςη και η διατόρηςη 

τησ θετικόσ αυτοεικόνασ.  

Η επύτευξη του ςτόχου εύρεςησ εργαςύασ  

Δεν υπϊρχουν ακριβό ςτοιχεύα για τον αριθμό των ατόμων που τελικϊ βρόκαν 

δουλειϊ. Εκτιμϊται ότι από τουσ 5 ωφελούμενουσ 1-2 θα βρουν ςταθερό και  

νόμιμη εργαςύα, 1-2 θα απαςχοληθούν περιςταςιακϊ χωρύσ ϋνςημα. Για  τουσ 

υπόλοιπουσ 2 δεν ϋχουμε ςτοιχεύα χϊνονται τα ύχνη τουσ (ύςωσ υποτροπό και εκ 

νϋου εγκλειςμόσ, ύςωσ ϋξοδοσ από την χώρα…). 

Οι προκλόςεισ που απαντώνται κατϊ την παροχό των υπηρεςιών εργαςιακόσ 

ςυμβουλευτικόσ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ: 

-        ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ ωφελουμϋνων κατϊ την 1η ςυνεδρύα καλύπτεται 

κυρύωσ η ανϊγκη για παροχό πληροφόρηςησ, 

-        οι περιπτώςεισ ωφελουμϋνων για τουσ οπούουσ δεν υπϊρχει ςυνϋχεια 

ςυνεργαςύασ/ επιςκϋψεων και λαμβϊνουν αυτόν την υπηρεςύα ϊπαξ, αποδύδεται 

κυρύωσ ςε ματαύωςη, καθώσ 

- εύναι πρόςφυγεσ που δεν ϋχουν τα απαραύτητα ϋγγραφα για νόμιμη εργαςύα, 

- ϋχουν την εντύπωςη και την προςδοκύα ότι εργαςιακό ςυμβουλευτικό 

ςημαύνει «μου βρύςκουν δουλειϊ», 

- αντιμετωπύζουν ϋντονα προβλόματα επιβύωςησ: πχ. ϊςτεγοσ  με  εικόνα η 

οπούα εύναι κϊθε ϊλλο παρϊ επαγγελματικό για τη διεκδύκηςη μιασ θϋςησ 

εργαςύασ, οικογενειϊρχησ που απειλεύται με ϋξωςη  για τον οπούο   η διαδικαςύα 

τησ εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ εύναι, κατϊ την ϊποψό του, ιδιαύτερα 

χρονοβόρα όταν αναζητϊ μια λύςη ϊμεςα, 

- καλούνται να διαχειριςτούν ςτερεότυπα ςτον εργαςιακό χώρο ϊτυπα αλλϊ και 

επύςημα (ακόμα και οι θϋςεισ που υποςτηρύζονται από τον ΟΑΕΔ ό 

προκηρύςςονται από Δόμουσ - κοινωφελόσ εργαςύα 8μηνησ διϊρκειασ - θϋτουν 

τον όρο του καθαρού ποινικού μητρώου). 



46 
 

υμπεραςματικϊ αξύζει να αναφϋρουμε ότι μϋςα ςτο 2019 αυξόθηκαν τα 

περιςτατικϊ ατόμων ϊνω των 60, ϊπορων, ςυχνϊ με προβλόματα υγεύασ που  

        * αδυνατούν να εργαςτούν 

        * ϋχουν υψηλϋσ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ 

        * διαθϋτουν κϊποιο περιουςιακό ςτοιχεύο (αυτοκύνητο-ακινητοποιημϋνο, 

ιδιόκτητη οικεύα-ςυχνϊ μη ηλεκτροδοτούμενη) που αν και αδυνατούν να το 

ςυντηρόςουν τουσ καθιςτούν μη επιλϋξιμουσ για επιδόματα τύπου ΚΕΑ, κλπ 

        * υποχρεώνονται ςε ςυνθόκεσ ακραύασ φτώχειασ  

 

 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Η Επϊνοδοσ λειτούργηςε εκπαιδευτικϊ  και καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια. 

Ειδικότερα λειτούργηςε εργαςτόριο γλώςςασ και ελληνικού πολιτιςμού, 

εργαςτόριο Η/Τ. Αναβαθμύςτηκε ακόμη περιςςότερο η υποδομό του  

εργαςτηρύου των Η/Τ με αγορϊ νϋου εξοπλιςμού  και του job- club.  

Επιπλϋον λειτούργηςε η μουςικό ομϊδα  τησ οπούασ  επύςησ ενιςχύθηκε ο 

εξοπλιςμόσ. 

υνεχύςτηκε η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ ΣΕΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ που 

πραγματοποιεύται ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αθηναύων και προβλϋπει την 

επιδότηςη ενοικύου 5 αποφυλακιςμϋνων και την εργαςιακό τουσ 

αποκατϊςταςη. Σο πρόγραμμα ϋληξε ςτισ 31/03/2019. 
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Εικόνα 5 Φωτ. Εκδήλωςη μουςικήσ ομάδασ 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ 

Τλοποιόθηκαν τα παρακϊτω ερευνητικϊ προγρϊμματα:  

 Ϊρευνα με θϋμα: «Το φαινόμενο τησ υποτροπόσ αποφυλακιςμϋνων ςτην 

Ελλϊδα – Εμπειρικϊ δεδομϋνα και κατευθύνςεισ για την αντεγκληματικό 

πολιτικό και την κοινωνικό επανϋνταξη». 

 

 Ϊρευνα  με θϋμα: «Παρεμβϊςεισ για την προώθηςη τησ ιςότητασ των 

φύλων για την ψυχοκοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό 

επανϋνταξη και προςαρμογό των κρατουμϋνων και αποφυλακιςμϋνων 

γυναικών» (ςυνεργαςύα με ΓΓΙΥ και ΚΕΘΙ).  
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Εικόνα 6 Φωτ. Έκδοςη του Εθνικοφ Τυπογραφείου για την ζρευνα 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ 

17/9/2019 

H υποτροπό αποτελεύ ϋνα βαςικό μϋτρο για την αξιολόγηςη τησ επιτυχύασ ό 

αποτυχύασ κϊθε μϋτρου τησ επύςημησ κοινωνικόσ αντύδραςησ απϋναντι ςτο 

ϋγκλημα. Η μελϋτη των παραγόντων που ςχετύζονται με την υποτροπό αποκτϊ 

βαρύνουςα ςημαςύα τόςο για την ανϊπτυξη αποτελεςματικών πολιτικών 

πρόληψησ όςο και για το ςχεδιαςμό κατϊλληλων ςτρατηγικών και δρϊςεων για 

την κοινωνικό επανϋνταξη των αποφυλακιςμϋνων. Η διερεύνηςη και η βαθιϊ 
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κατανόηςη των ωσ ϊνω παραγόντων ςυγκαταλϋγονται ςτισ κύριεσ επιδιώξεισ 

του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ». 

το πλαύςιο αυτό, το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ» διεξόγαγε την ϋρευνα με θϋμα: «Σο 

φαινόμενο τησ υποτροπόσ αποφυλακιςμϋνων ςτην Ελλϊδα: Εμπειρικϊ 

δεδομϋνα και κατευθύνςεισ για την αντεγκληματικό πολιτικό και την 

κοινωνικό επανϋνταξη», υπό την επιςτημονικό ευθύνη τησ Καθηγότριασ 

Φρ. Ζαραφωνύτου Προϋδρου του Διοικητικού υμβουλύου. Βαςικό ςτόχευςη 

του ερευνητικού προγρϊμματοσ υπόρξε η ποςοτικό και ποιοτικό διερεύνηςη του 

φαινομϋνου τησ υποτροπόσ ςτη χώρα μασ υπό το πρύςμα τησ διεθνούσ 

ερευνητικόσ εμπειρύασ, ενώ το ερευνητικό αντικεύμενο κατηγοριοποιόθηκε 

αντύςτοιχα και υλοποιόθηκε ςε δύο χρονικϋσ φϊςεισ. 

Κατϊ την πρώτη φϊςη του ϋργου (Οκτώβριοσ – Δεκϋμβριοσ 2017) μελετόθηκαν 

τα ςχετικϊ εννοιολογικϊ ζητόματα με βϊςη την εθνικό νομοθεςύα και τη διεθνό 

βιβλιογραφύα καθώσ επύςησ οι μεθοδολογικού περιοριςμού των ςχετικών 

εμπειρικών ερευνών. Επιπρόςθετα, ςτο ύδιο πλαύςιο μελετόθηκαν οι 

παρϊγοντεσ που ςυμβϊλλουν ςτην υποτροπό των δραςτών (παρϊγοντεσ 

διακινδύνευςησ), όπωσ επύςησ όςων ςυνδϋονται με το αντύθετο αποτϋλεςμα 

(προςτατευτικού παρϊγοντεσ). τη φϊςη αυτό αξιολογόθηκαν οι πηγϋσ 

πληροφόρηςησ ςχετικϊ με τα ποςοτικϊ και τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ 

υποτροπόσ των αποφυλακιςμϋνων ςτη χώρα μασ, ενώ επύςησ διαμορφώθηκε 

ερευνητικό πρόταςη με ςτόχο την πληρϋςτερη διερεύνηςη του φαινομϋνου. Η 

ερευνητικό ϋκθεςη τησ πρώτησ φϊςησ του ερευνητικού ϋργου εύναι διαθϋςιμη 

μϋςω του ακόλουθου ςυνδϋςμου: 

http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%9

1%CE% 

9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%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+I.rev. pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17  

http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%25%209D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%25%20CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.%20pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
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Η δεύτερη φϊςη του ερευνητικού εγχειρόματοσ (Απρύλιοσ – επτϋμβριοσ 2018) 

περιλϊμβανε τη διεξαγωγό μιασ πρωτότυπησ εμπειρικόσ ϋρευνασ με ςτόχο τη 

διερεύνηςη τησ διαδικαςύασ τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ και των παραγόντων 

που ςυνδϋονται με την πρόληψη τησ υποτροπόσ με βϊςη τη βιωμϋνη εμπειρύα, 

την ερμηνεύα, τισ αντιλόψεισ και τισ προτϊςεισ ατόμων που ϋχουν βιώςει την 

εμπειρύα του εγκλειςμού ςε κατϊςτημα κρϊτηςησ. το πλαύςιο αυτό τϋθηκαν 

επύςησ ειδικότερα ερευνητικϊ ερωτόματα που αφορούςαν – μεταξύ ϊλλων – 

τουσ παρϊγοντεσ ϋναρξησ τησ εγκληματικόσ δρϊςησ κατϊ την ανηλικότητα και 

το βύωμα τησ φυλακόσ. την ϋρευνα ςυμμετεύχαν αποφυλακιςμϋνοι – 

ωφελούμενοι του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ» και του υλλόγου «Ο ΟΝΗΙΜΟ», όπωσ 

επύςησ και κρατούμενεσ ςτο Κατϊςτημα Κρϊτηςησ του Ελεώνα τησ Θόβασ. Η 

ςχετικό ϋκθεςη εύναι διαθϋςιμη ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο: 

http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91

%CE%9 

D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%

CE%A3%CE%97_II. pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37  

Σα αποτελϋςματα του ερευνητικού ϋργου παρουςιϊςτηκαν ςτο 1ο Ετόςιο 

Σακτικό υνϋδριο του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ» με θϋμα «Επϊνοδοσ: Η πορεύα προσ 

την κοινωνικό επανϋνταξη», που πραγματοποιόθηκε τον Δεκϋμβριο του 2017, 

ςτο 2ο Σακτικό υνϋδριο του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ» με θϋμα «Η κοινωνικό 

επανϋνταξη ανηλύκων και νεαρών παραβατών», που πραγματοποιόθηκε τον 

Δεκϋμβριο του 2018 και ςτη διεθνό ςυνϊντηςη εμπειρογνωμόνων που 

διοργανώθηκε ςτισ 5/7/2019 από την ΕΠΑΝΟΔΟ με τη ςυμμετοχό επιςτημόνων 

από την ελληνικό και διεθνό ακαδημαώκό κοινότητα με θϋμα «Θεωρητικϋσ και 

ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ τησ υποτροπόσ / Theoretical and empirical approaches 

of recidivism». 

 

 

 

 

http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%259%20D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II.%20pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37
http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%259%20D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II.%20pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37
http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%259%20D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II.%20pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37
http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%259%20D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II.%20pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37
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ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΣΑ ΚΚ 

υνεχύςτηκε η ςυνεργαςύα με τουσ παρακϊτω υπεύθυνουσ 

επανϋνταξησ των Κατϊςτημα Κρϊτηςησ.  

Κ.Κ  ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΨΝ 

ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

ΑΗΜΟΤ    ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΧΤΦΙΑΣΡΕΙΟ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΨΝ 

ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

ΜΑΓΚΑΒΕΣΙΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΑ  ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

Κ.Α.Τ.Υ  ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

Ε.Κ.Κ.Ν ΑΤΛΨΝΑ  ΘΕΟΔΨΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΕ 

ΧΤΦΟΛΟΓΟ 

ΕΛΕΨΝΑ ΘΗΒΑ ΚΕΝΣΡΟ 

ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 

ΥΡΑΓΚΟΡΑΠΣΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΣΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΓΡ.ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ  ΑΓΙΑ 

ΦΑΝΙΨΝ 

 ΦΑΣΖΗ ΖΨΗ  ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ   ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡ.ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΕΝΗΛΙΚΨΝ  

ΣΙΡΤΝΘΑ 

ΜΑΣΟΡΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ Α΄ΣΤΠΟΤ ΑΜΥΙΑ ΜΠΟΤΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ ΓΤΝΑΙΚΨΝ ΕΛΕΨΝΑ 

ΘΗΒΨΝ 

ΠΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ-ΜΑΡΙΓΟΤΛΑ ΠΕ 

ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ 

ΑΓΡ.ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΑΝΔΡΑ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΜΙΦΑΗΛΙΔΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ 

ΓΕΝ.ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΡΟΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΡΗ  ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΓΕΝ.ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΑΒΡΙΔΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΛΑΡΙΑ ΛΟΤΚΙΔΟΤ ΑΓΑΘΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Α΄ΣΤΠΟΤ 

 

ΣΖΑΒΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΕ ΤΓΕΙΑ-

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΣΡΙΚΑΛΨΝ ΠΛΙΣΗ ΓΙΟΤΛΑ  ΠΕ ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΦΑΝΙΨΝ ΓΕΨΡΓΙΟΤΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΣΕ ΤΓΕΙΑ-
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ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΚΟΛΕΣΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ  ΓΡΕΒΕΝΨΝ ΜΠΙΜΠΑ ΛΑΖΑΡΟ  ΧΤΦΟΛΟΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΝΙΓΡΙΣΑ ΕΡΡΨΝ ΣΙΜΠΛΙΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΔΟΜΟΚΟΤ ΚΨΣΟΤΛΑ ΛΕΨΝΙΔΑ  

 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΠΑΠΑΜΗΣΡΟΤ ΦΡΗΣΟ ΣΕ ΤΓΕΙΑ-

ΠΡΟΝΟΙΑ  ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ  ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΠΕ ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΦΙΟΤ ΠΟΤΓΟΤΝΑ ΣΑΤΡΟ  ΠΕ 

ΨΥΡΟΝΙΣΙΚΟΤ ΕΝΗΛΙΚΨΝ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ ΠΑΣΡΑ ΖΕΡΒΑ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

ΚΟΙΝ.ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ ΗΥΑΚΗ ΑΠΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΚΕΡΚΤΡΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΑΤΡΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΚΨ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΣΡΙΠΟΛΗ ΣΟΓΚΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ/ ΚΑΣΑΡΑΚΟΤ   ΜΕΣΑΞΨΣΗ 

ΧΤΦΟΛΟΓΟ 

ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ   ΦΑΛΚΙΔΑ ΒΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ   ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΣ.ΚΡΑΣΗΗ ΝΕΨΝ ΒΟΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΝΗ ΙΟΚΑΣΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

 

ΓΕΝ.ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β΄ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ 

ΚΨΣΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ  ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

 

 

1. Δημιουργόθηκαν πρωτόκολλα ςυνεργαςύασ με τα Καταςτόματα (Αγιϊσ 

Κρότησ, Φανύων, Δομοκού, Μαλανδρύνου, Νιγρύτασ ερρών, Πϊτρασ, 

Γρεβενών) για την υλοπούηςη εργαςτηρύων.  



53 
 

2. Πραγματοποιόθηκαν επιςκϋψεισ  ενημϋρωςησ κρατουμϋνων και 

προςωπικού ςτα Καταςτόματα Γυναικών Θόβασ, Αυλώνα, Σρικϊλων, 

Ναυπλύου.  

3. Λειτούργηςαν  εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια  ςτα Καταςτόματα Κρϊτηςησ. 

όμερα  λειτουργούν εργαςτόρια  όπωσ εκμϊθηςησ ελληνικόσ Γλώςςασ, 

κεραμικόσ, δημιουργικόσ γραφόσ και θεϊτρου ςτα  Καταςτόματα 

Κρϊτηςησ Αγιϊσ Κρότησ, Φανύων, Δομοκού, Μαλανδρύνου, Νιγρύτασ 

ερρών, Πϊτρασ, Φύου, Σρύπολησ, Ωμφιςςασ, Γρεβενών. 

 

 

Εικόνα 7 Φωτ. Εργαςτήριο κεραμικήσ ςτο Κ.Κ. Μαλανδρίνου 
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ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ  

Σην Σετϊρτη 29 Ιουνύου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχύα το πρόγραμμα 

εκπαύδευςησ εθελοντών/εθελοντριών τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ προκειμϋνου η 

ςυνειςφορϊ τουσ να εύναι ουςιαςτικό και δεοντολογικϊ εναρμονιςμϋνη με το 

πλαύςιο κανόνων τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Η εκπαύδευςη διόρκηςε 3 μόνεσ, από 

20/03/2019 ϋωσ 29/06/2019. 

Κατ' αντιςτοιχύα με τουσ προηγούμενουσ κύκλουσ εκπαύδευςησ εθελοντών, το 

πρόγραμμα εκπαύδευςησ περιελϊμβανε ειςαγωγικϋσ επιςτημονικϋσ 

προςεγγύςεισ Ειδικευμϋνων Ειςηγητών, Ειδικών Επιςτημόνων αλλϊ και 

Εμπειρογνωμόνων με ειδικό κατϊρτιςη ςτην εκϊςτοτε θεματικό και οι οπούεσ 

αποτϋλεςαν το ϋναυςμα για την καλλιϋργεια επιςτημονικού προβληματιςμού 

και διαλόγου. Πιο ςυγκεκριμϋνα η εκπαύδευςη εύχε ςχεδιαςτεύ με τϋτοιο τρόπο 

ώςτε να ςυνδυϊζει τη θεωρύα με την πρϊξη και περιελϊμβανε ςυναντόςεισ με 

επιςτημονικϋσ ειςηγόςεισ, βιωματικϋσ αςκόςεισ  (βλ. ςχετικϊ αναρτημϋνο 

πρόγραμμα).  

 

Με το πϋρασ τησ εκπαύδευςησ, οι ςυμμετϋχοντεσ απϋκτηςαν πολύτιμεσ γνώςεισ 

και εμπειρύα, διαμόρφωςαν μια πλόρη εικόνα των πραγματικών προβλημϊτων 

και προκλόςεων τησ κοινωνικόσ  επανϋνταξησ μϋςα από την 

αλληλοτροφοδότηςη τησ θεωρητικόσ και εμπειρικόσ γνώςησ και κατόπιν 

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91+%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3+%CE%95%CE%98%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf/0977c408-fdd9-45ca-a3d8-94238cce84c3
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91+%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3+%CE%95%CE%98%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf/0977c408-fdd9-45ca-a3d8-94238cce84c3
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91+%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3+%CE%95%CE%98%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf/0977c408-fdd9-45ca-a3d8-94238cce84c3
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αξιολόγηςησ τουσ δόθηκε η δυνατότητα πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτον φορϋα μασ. 

Σην επιςτημονικό ευθύνη τουσ προγρϊμματοσ εύχαν οι κυρύεσ Φριςτύνα 

Ζαραφωνύτου Καθηγότρια Εγκληματολογύασ, Διευθύντρια του ΠΜ 

«ΕΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ», Πρόεδροσ του  Δ τησ  Επανόδου & Καλλιόπη 

Δημητρούλη, Νομικόσ, Αντιπρόεδροσ του Δ τησ Επανόδου και τον κεντρικό 

ςυντονιςμό ανϊλαβε η κα Υωτεινό Μηλιώνη Εγκληματολόγοσ, δρ. Νομικόσ, 

Διευθύντρια  Επανόδου. Τπεύθυνη εκπαύδευςησ όταν η κα Μυρτώ Αραβανό, 

Κοινωνικό Λειτουργόσ, υνεργϊτισ Επανόδου και το πρόγραμμα υλοποιόθηκε με 

την υποςτόριξη τησ κασ Μϊρθασ Λεμπϋςη, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ 

Εγκληματολογύασ, υνεργϊτιδα Επανόδου. 

 

 

Εικόνα 8 Φωτ. Οι εθελοντζσ τησ Επανόδου 
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ΕΠΙΚΕΧΕΙ 

Επύςκεψη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΝΠΙΔ  ςτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ  

Σην Σετϊρτη 19/06/2019 η ΕΠΑΝΟΔΟ επιςκϋφτηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ -Hellenic Motor Museum- και εύχε την ευκαιρύα να ταξιδϋψει με 

τα πιο όμορφα αυτοκύνητα τησ ιςτορύασ: από τα πρώτα χειροπούητα μϋχρι τα 

πιο εξελιγμϋνα αγωνιςτικϊ. Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην εκπαιδευτικό επύςκεψη 

ςυμμετεύχαν οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προςωρινόσ Υιλοξενύασ 

Αποφυλακιςθϋντων τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και εκπαιδευόμενοι από τα εργαςτόρια του 

φορϋα. Σην επύςκεψη ςυνόδεψαν η Τπεύθυνη του Ξενώνα, η Διευθύντρια και η 

Πρόεδροσ τησ Επανόδου που μοιρϊςτηκαν αυτό την υπϋροχη εμπειρύα μαζύ 

τουσ.. Πρόκειται για μύα ακόμα εκπαιδευτικό δρϊςη διαςύνδεςησ με φορεύσ 

πολιτιςμού ςτη κοινότητα που ςυνεχύζουμε ςτο πλαύςιο των εργαςτηρύων του 

φορϋα για την καλύτερη προετοιμαςύα τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ που ϋγινε με 

πρωτοβουλύα τησ υπεύθυνησ του Εργαςτηρύου Η/Τ, κασ Ελπινύκησ Κοιλού.   

 

Εικόνα 9 Φωτ. Επίςκεψη ςτο Μουςείο Αυτοκινήτου 

 

Επύςκεψη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΝΠΙΔ  ςτο Κατϊςτημα Κρϊτηςησ 

Σρικϊλων  

Σην Σετϊρτη 12/06/2019 κλιμϊκιο τουσ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, αποτελούμενο από την 

Πρόεδρο του Δ, τη Διευθύντρια και την ομϊδα των εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων του εμιναρύου Κατϊρτιςησ Εθελοντών, πραγματοπούηςε 

https://www.facebook.com/HellenicMotorMuseum/?__tn__=K-R&eid=ARD-M8IiN0bDJUyt_qCOFPFvw5XbLsVABhYInV__cvtjRPUditWTTEjikJIkk0sJ1cAdc047Hsjffuqv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARASFOBPb_nBvejTbMnjQHZZQWbkdbGGT5c7VoAYERJYBqVOV_rAZV4DtLznlH3jJy3UkJdVJ8HBQT0_SVz88lrmuFiY5kb93ToCweY8Evc-bg-9UpD6LHt6IdsxQzdmWPtpS24qjtgqArSwk9FMfqhNPewyIfJWvsGeWmzMJutXxVCOzISTgRQwukwxRpZh5FKLnjdNLnQoGaXSByJWbOQPY6jI3BFCgcqMK3b-EC33whdJSzZ7D5ZlBEQV-knNo-Tvvy32ltOilG4ZKQmzBxXr3Je-dZTrToaAtwnIMEt3UZskTM9HxJQ9lH-1ceoLUu9KBWGf1NbcUinsSMAcOP4
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επύςκεψη ςτο Κατϊςτημα Κρϊτηςησ Σρικϊλων. υνομύληςε με το προςωπικό 

και ενημϋρωςε ομϊδα κρατουμϋνων που πρόκειται να αποφυλακιςτούν ϊμεςα, 

για τουσ παροχϋσ κοινωνικόσ επανϋνταξησ που παρϋχει ο φορϋασ τουσ ενώ 

απϊντηςε τουσ απορύεσ τουσ. Η ςυγκεκριμϋνη επύςκεψη πραγματοποιόθηκε ςτο 

πλαύςιο του εμιναρύου κατϊρτιςησ Εθελοντών τουσ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, προκειμϋνου 

οι ςυμμετϋχοντεσ να διαμορφώςουν μια πλόρη εικόνα των πραγματικών 

προβλημϊτων και προκλόςεων τουσ κοινωνικόσ  επανϋνταξησ μϋςα από την 

αλληλοτροφοδότηςη τουσ θεωρητικόσ και εμπειρικόσ γνώςησ και να 

κατανοόςουν την αναγκαιότητα και τον ρόλο τουσ ςε φορεύσ και οργανώςεισ 

του υςτόματοσ Απονομόσ Ποινικόσ Δικαιοςύνησ. Αρχικϊ πραγματοποιόθηκε 

ςυνϊντηςη με την Διευθύντρια του Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ και εργαζόμενουσ 

ςτην Κοινωνικό Τπηρεςύα του Καταςτόματοσ, οι οπούοι εξϋθεςαν αναλυτικϊ την 

κρατούςα κατϊςταςη και απϊντηςαν ςε ερωτόςεισ τουσ Επανόδου για τουσ 

δυνατότητεσ κοινωνικόσ επανϋνταξησ των αποφυλακιςθϋντων. Εν ςυνεχεύα, 

πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη με τουσ κρατούμενουσ ςε αύθουςα του χολεύου 

Δεύτερησ Ευκαιρύασ του Καταςτόματοσ κατϊ την οπούα το κλιμϊκιο τουσ 

Επανόδου παρουςύαςε το φορϋα και απϊντηςε ςε τουσ και ουςιαςτικϋσ 

ερωτόςεισ των κρατουμϋνων, ενώ μοιρϊςτηκαν τα ενημερωτικϊ φυλλϊδια του 

φορϋα. Πρόκειται για μύα ακόμα δρϊςη διαςύνδεςησ που ςυνεχύζουμε με τισ 

φυλακϋσ τησ χώρασ για την καλύτερη προετοιμαςύα τουσ κοινωνικόσ 

επανϋνταξησ. Ευχαριςτούμε όλουσ τουσ αρμόδιουσ και ιδιαιτϋρωσ τη 

Διευθύντρια και τον ύνδεςμο Επανϋνταξησ ςτο Κ.Κ. Σρικϊλων για τη γόνιμη 

ςυνεργαςύα. 
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Εικόνα 10 Φωτ. Επίςκεψη ςτο Κ.Κ. Τρικάλων 

Επύςκεψη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΝΠΙΔ ςτο Κατϊςτημα Κρϊτηςησ Χύου  

τισ 24 Οκτωβρύου τα μϋλη του Δ.. κκ. Κ. Δημητρούλη και Μ. Μαυρόσ 

επιςκϋφθηκαν το ΚΚρϊτηςησ Φύου ςυνεργϊςτηκαν με τη Διεύθυνςη του 

Καταςτόματοσ και διερεύνηςαν τη δυνατότητα λειτουργύασ εργαςτηρύου 

ελληνικόσ γλώςςασ. Επύςησ ςτο πλαύςιο τησ δικτύωςησ του φορϋα με ϊλλουσ 

φορεύσ και την αξιοπούηςη των υπηρεςιών τουσ από αποφυλακιςμϋνουσ 

πραγματοπούηςαν επύςκεψη ςτα γραφεύα τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

Φύου. 

 

Εικόνα 11 Φωτ. Επίςκεψη ςτο Κ.Κ. Χίου 
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΗΜΕΡΙΔΕ -  ΤΝΑΝΣΗΕΙ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχύα η διεθνόσ ςυνϊντηςη εμπειρογνωμόνων που 

διοργανώθηκε από το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ με τη ςυμμετοχό επιςτημόνων από την 

ελληνικό και διεθνό ακαδημαώκό κοινότητα με θϋμα: "Θεωρητικϋσ και 

ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ τησ υποτροπόσ/Theoretical and empirical 

approaches of recidivism". H επιςτημονικό ημερύδα πραγματοποιόθηκε ςτισ 5-

7/19 ςτον κατϊμεςτη αύθουςα του Eυρωπαώκού Οργανιςμού Δημοςύου Δικαύου 

European Public Law Organization (EPLO), ςτην Πλϊκα, ςύμφωνα με το 

δημοςιευμϋνο πρόγραμμϊ τησ (βλ. εδώ αναλυτικό πρόγραμμα). Η ημερύδα 

πραγματοποιόθηκε ςτην ελληνικό και αγγλικό γλώςςα με την ςυνδρομό 

παρϊλληλησ διερμηνεύασ. Η  ημερύδα ξεκύνηςε με την εναρκτόρια 

προςφώνηςη τησ Προϋδρου τησ επιςτημονικόσ ημερύδασ και Προϋδρου τησ 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ, Καθηγότριασ Εγκληματολογύασ Παντεύου Πανεπιςτημύου 

κασ Φριςτύνασ Ζαραφωνύτου που αναφϋρθηκε ςτην ειδικό ςημαςύα τησ 

διερεύνηςησ του φαινομϋνου τησ υποτροπόσ καθώσ και τουσ ςκοπούσ τησ 

ημερύδασ, ενώ κλεύνοντασ καλωςόριςε τουσ προςκεκλημϋνουσ ειςηγητϋσ. 

Φαιρετιςμό ςτην ημερύδα απηύθυναν η Πρύτανησ του Παντεύου 

Πανεπιςτημύου Καθηγότρια κ. Ιςμόνη Κριϊρη, ο Ειςαγγελϋασ του 

ωφρονιςτικού Καταςτόματοσ Κορυδαλλού κ. Ποιμενύδησ, ο Εφϋτησ κ. 

Ορφανύδησ και ο βοηθόσ υνόγοροσ του Πολύτη Καθηγητόσ Εγκληματολογύασ 

Παντεύου Πανεπιςτημύου κ. Γιώργοσ Νικολόπουλοσ. το πλαύςιο των 

εργαςιών τησ Επιςτημονικόσ Ημερύδασ τησ Επανόδου ςυμμετεύχαν εκλεκτϊ μϋλη 

τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ, εκπρόςωποι τησ Διούκηςησ του Τπουργεύου 

Δικαιοςύνησ, πολλών ωφρονιςτικών Καταςτημϊτων, Τπηρεςιών Επιμελητών 

http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/PROGRAM_EPANODOS_WORKSHOP.PDF/86059489-4ff6-4e04-8c86-95a2538e0fff
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Ανηλύκων και Κοινωνικόσ Αρωγόσ, Επιςτημονικού υνεργϊτεσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, 

μεταπτυχιακού και προπτυχιακού φοιτητϋσ. Ο κύκλοσ των ειςηγόςεων ξεκύνηςε 

με την ειςόγηςη του Ομότιμου Καθηγητό του Πανεπιςτημύου του Freiburg 

κ. Helmut Kury με 

τύτλο:"The role of punishment in crime control: Does more severe punishm

ent help?"/Ο ρόλοσ τησ ποινόσ ςτον ϋλεγχο του εγκλόματοσ: Βοηθούν οι 

αυςτηρότερεσ ποινϋσ;" Και την παρουςύαςη των εμπειρικών δεδομϋνων του 

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ, από τισ ϋρευνεσ που ϋχει διεξϊγει ο φορϋασ υπό την 

επιςτημονικό ευθύνη τησ Καθηγότριασ Εγκληματολογύασ κασ Φριςτύνασ 

Ζαραφωνύτου, με θϋμα: "Research evidence from Epanodos: Approaches to 

recidivism and reintegration of ex-prisoners in Greece/Εμπειρικϊ 

δεδομϋνα του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ: Προςεγγύςεισ τησ υποτροπόσ και τησ 

κοινωνικόσ επανϋνταξησ αποφυλακιςμϋνων ςτην Ελλϊδα", από τουσ 

ερευνητϋσ Μϊρθα Λεμπϋςη, Τ. Δρ.  Εγκληματολογύασ ΕΚΠΑ, Ϊλλη Ανύτςη,  

Τ.Δρ.  Εγκληματολογύασ Παντεύου Πανεπιςτημύου, Ελϋνη Κοντοπούλου, Δρ. 

Εγκληματολογύασ Παντεύου Πανεπιςτημύου και Κώςτα Πανϊγο, Δρ. 

Εγκληματολογύασ ΕΚΠΑ. Ακολούθηςε η ειςόγηςη τησ κασ Maria M. Ttofi, 

Λϋκτορα Χυχολογικόσ Εγκληματολογύασ, Ινςτιτούτο Εγκληματολογύασ, 

Πανεπιςτόμιο του Cambridge και Vice director τησ Cambridge Study in 

Delinquent Development με θεμα: "Long-termcontinuity in antisocial 

behaviour and associated mental health problems: Conferring resilience to 

high-risk individuals/ Φρόνια αντικοινωνικό ςυμπεριφορϊ και ςυναφό 

προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ:  Ενύςχυςη τησ ανθεκτικότητασ ατόμων που 

βρύςκονται ςε υψηλό κύνδυνο" και η ειςόγηςη του Καθηγητό 

Εγκληματολογύασ και Διευθυντό τησ χολόσ Νομικόσ και Εγκληματολογύασ του 

Πανεπιςτόμιο του Greenwich, κ. Darrick Jolliffe με θϋμα: "Reoffending: 

Evidence and Implications for Policy and Practice/ Τποτροπό: Ερευνητικϊ 

πορύςματα και εφαρμογϋσ τουσ ςτη χϊραξη πολιτικών". Ο κύκλοσ των 

ειςηγόςεων ςυνεχύςτηκε με την ειςόγηςη τησ Διευθύντριασ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και 

Δρ. Νομικόσ και Εγκληματολογύασ ΕΚΠΑ κασ Υωτεινόσ Μηλιώνη, κατϊ την 

οπούα παρουςιϊςτηκαν τα πορύςματα των ερευνών του Πανεπιςτημύου Αθηνών 

με Επιςτημονικϊ Τπευθύνουσ τον Ομότιμο Καθηγητό Εγκληματολογύασ Νομικόσ 

χολόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών, κ. Νϋςτωρ Κουρϊκη και την ύδια,  με θϋμα: 
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"Juvenile recidivism: Research findings and proposals for the reintegration 

of juvenile offenders/ Τποτροπό ανηλύκων: Ερευνητικϊ δεδομϋνα και 

προτϊςεισ για την κοινωνικό επανϋνταξη των ανηλύκων παραβατών".H 

επιςτημονικό ημερύδα ϋκλειςε με την ειςόγηςη τησ Καθηγότριασ 

Εγκληματολογύασ Παντεύου Πανεπιςτημύου κασ Ανθοζωόσ Φϊιδου με θϋμα: "Οι 

δυνατότητεσ ςυμβολόσ του ςυςτόματοσ δικαιοςύνησ ανηλύκων ςτη 

μεύωςη τησ υποτροπόσ/ The potential contribution of the juvenile justice 

system to the reduction of recidivism". Οι εργαςύεσ τησ ημερύδασ  

ολοκληρώθηκαν  με την διεξαγωγό ςτρογγυλού τραπεζιού υπό τον ςυντονιςμό 

τησ Προϋδρου τησ ημερύδασ και την ςυμμετοχό των ειςηγητών και των 

παριςταμϋνων. το γόνιμο και εξαιρετικϊ ενδιαφϋροντα διϊλογο που 

ακολούθηςε ςυνειςϋφεραν ςημαντικϊ και οι παρεμβϊςεισ που 

πραγματοποιόθηκαν από τον Ομότιμο Καθηγητό Εγκληματολογύασ κ. Ιϊκωβο 

Υαρςεδϊκη, τον Καθηγητό Εγκληματολογύασ του California State University, 

Chico (USA), κ. Michael J. Coyle, τον βοηθό υνόγορο του Πολύτη 

ΚαθηγητόΕγκληματολογύασ κ. Γιώργο Νικολόπουλο τησ κασ Μαρούςασ 

Απειρανθύτου, Κοιν. Λειτουργού-Εγκληματολόγου, Προώςταμϋνησ τησ 

κοινωνικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΚΝ Αυλώνα καθώσ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην 

ημερύδα. Ϊχει όδη δρομολογηθεύ η δημοςύευςη των πρακτικών τησ 

επιςτημονικόσ ημερύδασ. 
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

10ο Ετόςιο υνϋδριο τησ ερβικόσ Εταιρεύασ Θυματολογύασ με θϋμα: 

"Victimization and diversity: Towards holistic approach to victimology and 

victims' rights" 

τισ 28-29/11/2019 η ΕΠΑΝΟΔΟ εκπροςωπούμενη από την Πρόεδρο του Δ, 

Καθηγότρια Εγκληματολογύασ Παντεύου Πανεπιςτημύου κα Φριςτύνα 

Ζαραφωνύτου, τη Διευθύντρια Δρα Υωτεινό Μηλιώνη και με τη ςυμμετοχό των 
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ερευνητών κ. κ. Μϊρθασ Λεμπϋςη Τπ. Δρα ΕΚΠΑ και Κωνςταντύνου Πανϊγου, 

Δρα Εγκληματολογύασ ΕΚΠΑ, ςυμμετεύχαν ςτισ εργαςύεσ του 10ου Ετόςιου 

υνεδρύου τησ ερβικόσ Εταιρεύασ Θυματολογύασ με θϋμα: "Victimization and 

diversity: Towards holistic approach to victimology and victims' 

rights", που ϋλαβε χώρα ςτο Βελιγρϊδι. 

Η ςυνϊντηςη ςυγκϋντρωςε εμπειρογνώμονεσ και ερευνητϋσ από διαφορετικϋσ 

χώρεσ τησ Ευρώπησ και επετεύχθη μια ολοκληρωμϋνη ανταλλαγό εμπειριών και 

γνώςεων. Δόθηκε ιδιαύτερη προςοχό και ςυζητόθηκαν ζητόματα 

θυματοπούηςησ διαφόρων κοινωνικών ομϊδων ςε διαφορετικϊ κοινωνικϊ 

πλαύςια. Αναδεύχθηκαν ζητόματα ταυτότητασ φύλου, ηλικύασ, εθνικότητασ, 

εθνοτικόσ ό θρηςκευτικόσ ϋνταξησ, πολιτικόσ ςυνύπαρξησ, ςεξουαλικού 

προςανατολιςμού ό αναπηρύασ, ωσ παρϊγοντεσ που ςυμβϊλλουν ςτη διϊκριςη 

και τη θυματοπούηςη. Σϋλοσ, επανεξετϊςτηκε η εφαρμογό και η 

αποτελεςματικότητα διαφορετικών νομικών και μη νομικών μϋςων και 

μηχανιςμών προςταςύασ από τη θυματοπούηςη, ιδύωσ για την προςταςύα των 

ευϊλωτων ομϊδων και υπογραμμύςτηκε η ανϊγκη μιασ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ 

των δικαιωμϊτων και τησ προςταςύασ όλων των θυμϊτων χωρύσ καμύα διϊκριςη. 

το πλαύςιο του ςυγκεκριμϋνου ςυνεδρύου οι εκπρόςωποι τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

παρουςύαςαν ειςόγηςη με τύτλο: "Victimization, offending, social 

reintegration in a cyclical relationship". 

το πλαύςιο τησ επιςτημονικόσ αυτόσ δρϊςησ του φορϋα, πραγματοποιόθηκε 

ςτισ 28/11/2019 επύςκεψη ςτη φυλακό τησ ερβύασ Sremka Mitrovica. Σουσ 

εκπροςώπουσ τησ Επανόδου υποδϋχθηκε ο Δ/ντόσ τησ φυλακόσ κοσ Aleksanfar 

Alimpic, ενώ ςτην επύςκεψη ςυμμετεύχαν εκ μϋρουσ τησ Ελληνικόσ Πρεςβεύασ 

του Βελιγραδύου ο Πρόξενοσ κοσ Δημότρησ Μιχϊλησ και η Δ/ντρια κα 

Μιχαηλύδου. Κατϊ την επύςκεψη παρουςιϊςτηκαν με λεπτομϋρεια τα 

ςωφρονιςτικϊ ςυςτόματα των δύο χωρών με ϋμφαςη ςτην ϋκτιςη των ποινών 

ενώ πραγματοποιόθηκε ξενϊγηςη ςτουσ χώρουσ τησ φυλακόσ και ςτο 

παρακεύμενο Μουςεύο τησ φυλακόσ με εκθϋματα που  
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

“CUP – Convicts Upskilling Pathways” Erasmus+ funding (kick off meeting) 

Η Επϊνοδοσ Ν.Π.Ι.Δ. ςτισ 28 και 29 Νοεμβρύου 2019 ςυμμετεύχε ςτισ εργαςύεσ 

τησ εναρκτόριασ ςυνϊντηςησ (kick off meeting) του προγρϊμματοσ “Convicts 

Upskilling Pathways (CUP)” που χρηματοδοτεύται από το Erasmus+, Ωξονασ 

«τρατηγικϋσ υμπρϊξεισ ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων» και ϋλαβε χώρα ςτο 

Σορύνο.  

Η ςυνϊντηςη  διοργανώθηκε από την Compagnia di San Paolo (Project Leader) 

και ςυμμετεύχαν ςυνολικϊ 7 εταύροι από Ιταλύα, Ολλανδύα, Ελλϊδα και Κύπρο. 

Κατϊ τη διϊρκεια των διόμερων εργαςιών παρουςιϊςτηκαν οι ςυμμετϋχοντεσ 

φορεύσ, κατατϋθηκε η εμπειρύα τουσ ςτα προγρϊμματα επαγγελματικόσ 

επανϋνταξησ ανϊ χώρα, διαμορφώθηκε το πλϊνο εργαςιών για την ανϊπτυξη 

ςυνεργειών και την εκπόνηςη των παραδοτϋων του ϋργου. Μεταξύ τουσ 

περιλαμβϊνονται: 1. Η δημιουργύα ενόσ μεθοδολογικού οδηγού κατϊρτιςησ για 

την ανϊπτυξη βαςικών και τεχνικών δεξιοτότων κρατουμϋνων (soft, basic, 

technical skills), καθώσ και 2. Εργαλεύα ευαιςθητοπούηςησ και ςυνηγορύασ για 

την διαμόρφωςη πολιτικών και πρακτικών που θα προετοιμϊςουν το 

περιβϊλλον για την υποδοχό των αποφυλακιςμϋνων και τη διευκόλυνςη τησ 

επανϋνταξόσ τουσ. Επιπλϋον, πραγματοποιόθηκε επύςκεψη ςτην φυλακό του 

Σορύνο και περιόγηςη ςτουσ χώρουσ των εκπαιδευτικών – τεχνικών 

εργαςτηρύων και των μονϊδων παραγωγόσ (καφεκοπτεύο, ραφεύο, εςτιατόριο, 

κα). 

Η επόμενη ςυνϊντηςη των εταύρων εύναι προγραμματιςμϋνη για το φθινόπωρο 

του 2020 ςτην Αθόνα ςτο πλαύςιο διεθνούσ ςυνεδρύου οπότε και αναμϋνεται να 

ανακοινωθούν τα αποτελϋςματα τησ πρώτησ ανϊλυςησ των ποριςμϊτων και η 

μεθοδολογύα τησ προςϋγγιςησ που θα διαμορφωθεύ. 
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

τισ 15/10/2019 εύχαμε την χαρϊ και την τιμό να φιλοξενόςουμε για δεύτερη 

χρονιϊ ςτουσ χώρουσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ εύκοςι ϋξι  ειςαγγελεύσ που επιςκϋπτονται 

τη χώρα μασ, ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ που ϋχει ξεκινόςει η Ειςαγγελύα του 

Αρεύου Πϊγου με το Ευρωπαώκό Δύκτυο Δικαςτικόσ Επιμόρφωςησ 

(European Judicial Training Network EJTN). Οι εύκοςι ϋξι  ειςαγγελεύσ που 

προϋρχονται από κρϊτη μϋλη του Δικτύου ϋχουν ϋρθει ςτην Ελλϊδα προκειμϋνου 

να παρακολουθόςουν εκπαύδευςη για θϋματα που αφορούν το δικαςτικό 

ςύςτημα τησ χώρασ. 

Σην εκπαιδευτικό επύςκεψη ςτισ εγκαταςτϊςεισ μασ καλωςόριςε η Διευθύντρια 

Δρ Υωτεινό Μηλιώνη που ειςόγαγε τουσ ειςαγγελεύσ ςτουσ ςκοπούσ και τισ 

δρϊςεισ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  τη ςυνϋχεια αφού ςύςτηςε τουσ παρευριςκόμενουσ 

ςυνεργϊτεσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ϋδωςε το λόγο ςτη ςυνεργϊτιδα κ. Μϊρθα Λεμπϋςη, 

Κοινωνιολόγο-Εγκληματολόγο, που παρουςύαςε αναλυτικϊ τισ δραςτηριότητεσ 

του φορϋα με ϋμφαςη ςτα καινοτόμα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, τισ 

ςυνϋργειεσ εντόσ και εκτόσ καταςτημϊτων κρϊτηςησ και τισ υπηρεςύεσ 

ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ που παρϋχει ςτουσ αποφυλακιςμϋνουσ κατϊ τη 

διαδικαςύα τησ επανϋνταξόσ τουσ. Κατόπιν το λόγο πόρε η υπεύθυνη του 

Ξενώνα Προςωρινόσ Υιλοξενύασ Αποφυλακιςθϋντων τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, κα 

Φρηςτύνα Βλαχοςωτόρου, Χυχολόγοσ, η οπούα παρουςύαςε ϋνα μικρό 

απολογιςμό τησ μϋχρι τώρα επιτυχημϋνησ λειτουργύασ του, μύληςε για την 

ϋννοια τησ ςυμβουλευτικόσ τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ και για τισ δυςκολύεσ 

και τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι αποφυλακιςμϋνοι που απευθύνονται 

ςτο φορϋα μασ, ενώ ξενϊγηςε ςτη ςυνϋχεια τουσ επιςκϋπτεσ ςτο χώρο του 
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ξενώνα. Ακολούθωσ, από τη ςυνεργϊτιδα κ. Ελπινύκη Κοιλού, Κοινωνιολόγο, 

παρουςιϊςτηκαν τα εκπαιδευτικϊ και καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια του φορϋα που 

ϋχουν ωσ ςκοπό, εκτόσ από την δημιουργικό απαςχόληςη, την αναβϊθμιςη των 

τυπικών και ουςιαςτικών προςόντων των αποφυλακιςμϋνων για την 

ευκολότερη εργαςιακό τουσ επανϋνταξη. Οι παρουςιϊςεισ ϋκλειςαν με τον 

εκπρόςωπο τησ ΚΟΙΝΕΠ «Νϋοι Ορύζοντεσ» και την παρουςύαςη του καινοτόμου 

ϋργου τησ. Ιδιαύτερη μνεύα ϋγινε ςτην τελευταύα δρϊςη τησ ΚΟΙΝΕΠ ςτην οπούα 

ςυμμετϋχει και η ΕΠΑΝΟΔΟ και αφορϊ το Πρόγραμμα Ανταποδοτικόσ 

Ανακύκλωςησ. τη ςυζότηςη που ακολούθηςε από όλουσ τουσ 

παρευριςκομϋνουσ τονύςτηκε η ςημαςύα μιασ τϋτοιασ επιχεύρηςησ ςτην 

απαςχοληςιμότητα και την επανϋνταξη των αποφυλακιςμϋνων όχι μόνο για τα 

ελληνικϊ αλλϊ και για τα διεθνό δεδομϋνα και κϊποιοι από τουσ 

παρευριςκομϋνουσ μασ μύληςαν για αντύςτοιχα παραδεύγματα και καλϋσ 

πρακτικϋσ από τισ χώρεσ τουσ. 

 

 

ΤΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 Ανανεώθηκαν και επικαιροποιόθηκαν τα φυλλϊδια του φορϋα 

 Δημιουργόθηκε φυλλϊδιο πληροφοριών για τουσ ωφελούμενουσ  

 Επικαιροποποιόθηκε ο «Οδηγόσ χρόςιμων πληροφοριών» μετϊ την 

αποφυλϊκιςη: Επϊνοδοσ 

 Επικαιροποιόθηκε ο  αναλυτικόσ Οδηγόσ του φορϋα 

 χεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε ημερολόγιο, αφύςα του φορϋα και ϊλλο 

προωθητικό υλικό 

 Εκδόθηκαν τα Πρακτικϊ του 2ου Σακτικού υνεδρύου του φορϋα με 

θϋμα: «Η κοινωνικό επανϋνταξη ανηλύκων και νεαρών παραβατών» 
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 Εκδόθηκε ο υνοπτικόσ Οδηγόσ Δικαιωμϊτων για Κρατούμενεσ και 

Αποφυλακιςμϋνεσ Γυναύκεσ 

 

 

 

 Δημιουργόθηκε ςποτ ευαιςθητοπούηςησ ΓΓΙΥ-ΚΕΘΙ-ΕΠΑΝΟΔΟ για την 

ιςότιμη μεταχεύριςη κρατούμενων και αποφυλακιςμϋνων γυναικών 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=DDskZKoutog 

 

Ακινα 31/12/2019 

Η Δ/ντρια 

Φ. Μθλιώνθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=DDskZKoutog

