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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ καθ‟ όλο το χρονικό διάστημα του έτους 2015 (από 1/1 έως και 

31/12) παρείχε αδιαλείπτως τις υπηρεσίες της στον τομέα της μετασωφρονιστικής 

μέριμνας και φροντίδας τόσο των αποφυλακισμένων ωφελουμένων της, που 

επισκέφθηκαν τον φορέα στα γραφεία της (στη διεύθυνση Δεριγνύ 28-30, Πλατεία 

Βικτωρίας, τηλ. 210-8815904 και 210-8815032), όσο και των ατόμων που 

εκτίουν την ποινή τους στα καταστήματα κράτησης της χώρας, φροντίζοντας για 

την ομαλή μετάβαση και την επανένταξή τους ήδη ενόσω ακόμη βρίσκονται υπό 

κράτηση.   

Επιπλέον, συμμετείχε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τον σχεδιασμό πολιτικών 

και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη των αποφυλακισμένων, ενώ 

παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε σε fora  και επιτροπές.  

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων για το 2015 ανέρχεται σε  561 άτομα, 

που ωφελήθηκαν με διάφορους τρόπους (πβ. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ, σελ. 37). 

Σο 2015 η ΕΠΑΝΟΔΟ ακολούθησε, όπως και τα προηγούμενα έτη, την ίδια 

πολυεπίπεδη κατευθυντήρια γραμμή και στρατηγική, προκειμένου ο φορέας να 

λειτουργήσει εμπεριστατωμένα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα 

και τις δράσεις που είχε αναλάβει και στα  οποία είχε στοχεύσει προς 

εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ - ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 

2015 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ, πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα σε κάθε αποφυλακισμένο που 

προσήλθε στα γραφεία της, παρείχε υπηρεσίες:  

 Χυχολογικής στήριξης, 

 Νομικής συμβουλευτικής, 

 υμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε θέματα εργασίας, 

 Μέριμνας σε θέματα υγείας,  

 Τποστήριξης στους αποφυλακισμένους με κατευθυντήριες οδηγίες,  και τέλος  

 Προσφοράς υλικών αγαθών (ειδών υγιεινής και καθαρισμού) για την επάνοδό τους 

στην κοινωνία αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ είχε τη δυνατότητα κατά το έτος 2015 να προσφέρει στους 

ωφελουμένους της τις ακόλουθες υλικές παροχές: 

 τέγαση - διαμονή σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο για ορισμένο χρονικό διάστημα 

(δέκα ημέρες το μέγιστο), 
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 Εισιτήρια συγκοινωνιών, 

 Σηλεκάρτες,  

  ίτιση - κουπόνια δωροεπιταγής είτε για τρόφιμα είτε για είδη πρώτης ανάγκης 

σε συμβεβλημένο πολυκατάστημα. Η παροχή αυτή ας σημειωθεί ότι υπήρξε 

απαραίτητη, διότι οι ανάγκες των εξυπηρετουμένων είχαν αυξηθεί λόγω 

οικονομικής κρίσης, και τέλος  

 Τλικά αγαθά για τις ανάγκες των αποφυλακισμένων (όπως (όπως καθαριστικά, 

καλλωπιστικά προϊόντα κ.ά.). 

το ίδιο πλαίσιο έγινε προσπάθεια  (μέσω διαμεσολάβησης ή παραπομπής σε 

αρμόδιους φορείς) η εξασφάλιση εργασίας για τους αποφυλακισμένους ή κατά 

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

εξεύρεση επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση.  

υνεχίστηκε η συνεργασία με τις Κοινωνικές Τπηρεσίες των καταστημάτων 

κράτησης, στις οποίες και δόθηκαν  φυλλάδια (στα αγγλικά και στα ελληνικά) με 

τα οποία ενημερώνονται οι κρατούμενοι για τη στήριξη και τις παροχές που 

μπορούν να τους δοθούν από την ΕΠΑΝΟΔΟ. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ υλοποίησε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

κοινωνικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων με προβλήματα με τον νόμο. Σο 

πρόγραμμα αυτό είχε τον τίτλο «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ» και περιλάμβανε την 

κατάρτιση νεαρών ατόμων σε διαφορετικά εργαστήρια με τις ακόλουθες ενότητες: 

εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, εργαστήριο ομάδας χορού, μουσικό 

εργαστήριο, μηχανολογία αυτοκινήτου και ποδηλάτου και εκπαίδευση στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (H/Y). Επίσης από τον Δεκέμβριο του 2011 έχει 

ξεκινήσει στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος η κατάρτιση 

αποφυλακισμένων ατόμων στην κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος 

(πρόγραμμα με τίτλο «ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ»). Σο εν λόγω 

κοινωνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, 

πραγματοποιούμενο σε συνεργασία και με τις Τπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων 

και Κοινωνικής Αρωγής και μέσα στα καταστήματα κράτησης. Σο 2013 

δημιουργήθηκε ένα ακόμη εργαστήριο, το «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ», με 

συντονίστρια την κα Ιωαννίδη οφία, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση και 

συνεχίστηκε καθ‟ όλο το έτος 2015.  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ εμπλούτισε την ιστοσελίδα της, η οποία λειτουργεί στον 

διαδικτυακό τόπο www.epanodos.org.gr, με νέες δραστηριότητες και 

πληροφορίες. Η ιστοσελίδα εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με τους 

ενδιαφερομένους και με το ευρύτερο κοινό. την ιστοσελίδα αυτή έχουν 

αναρτηθεί πληροφορίες για τα διαθέσιμα κοινοτικά και άλλα προγράμματα που 

αφορούν την εξασφάλιση ή/και επιχορήγηση εργασίας για αποφυλακιζόμενους 

http://www.epanodos.org.gr/
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και συναφείς κατηγορίες, ενώ υπάρχει τράπεζα πληροφοριών και βάση δεδομένων 

για προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τις οποίες οι αποφυλακιζόμενοι  μπορούν να 

διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους άλλους εργαζομένους. Επίσης στην ίδια 

ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί «Οδηγός Φρήσιμων Πληροφοριών» με διευθύνσεις, 

τηλέφωνα και άλλες πληροφορίες που βοηθούν τους αποφυλακιζόμενους στα 

πρώτα τους βήματα εκτός φυλακής. Ο Οδηγός αυτός επικαιροποιήθηκε τελευταία 

φορά το 2014 και εμπλουτίστηκε με νέες πληροφορίες, όπως είναι οι δυνατότητες 

εκπαίδευσης των αποφυλακισμένων. 

Ακόμα, προγραμματίζονται ή και υλοποιούνται ήδη οι ακόλουθες δράσεις: 

o Η ανάπτυξη στενότερης, ισότιμης συνεργασίας με άλλους κρατικούς φορείς, όπως 

με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Υύλων, 

το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τις υπηρεσίες της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, το Τπουργείο 

Πολιτισμού, το Τπουργείο Εργασίας, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

ώστε να συντονισθεί η μεταξύ τους δράση στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόληψης 

και της γενικότερης στήριξης των αποφυλακιζομένων. 

 

o Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ενεργοποίηση σε όλη την Ελλάδα, σε 

συνεργασία με την ΕΠΑΝΟΔΟ, τόσο των Εταιρειών Προστασίας 

Αποφυλακιζομένων (ήδη έχουν συγκροτηθεί νέα Δ.. σε όλες τις Περιφέρειες) όσο 

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

ωφρονιστικού Κώδικα (κατά Νομούς) και των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων 

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

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

υπαλλήλους. Ειδικότερα, βλ. υποκεφάλαιο «Δικτύωση». 

o Η συνεργασία με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να αναπτυχθεί 

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

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

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

εξελίξεις. 

o Η περαιτέρω συγκρότηση εθελοντικών ομάδων για τη στήριξη των 

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

Κύκλου υναντήσεων Διαλόγου που υλοποιήθηκε από την ΕΠΑΝΟΔΟ στις αρχές 

Νοεμβρίου με τίτλο «Εργαστήριο εκπαίδευσης νέων εθελοντών».  

o Η εκπόνηση και εκτέλεση από την ίδια την ΕΠΑΝΟΔΟ, σε συνεργασία και με 

άλλους φορείς, προγραμμάτων για την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και 

προώθηση κρατουμένων και αποφυλακιζομένων στην αγορά εργασίας, ώστε οι 

ήδη κρατούμενοι να μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα και μετά την αποφυλάκισή τους.   

o Η οργάνωση επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στις 

οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι στο πλαίσιο 

των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και η παροχή σε αυτούς 
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κινήτρων για τη δημιουργία ιδιωτικής επιχείρησης ή εκμετάλλευσης (βλ. και ά. 2 

εδ. ζ΄  π.δ. 300/2003).  

o Ο συντονισμός του έργου της ΕΠΑΝΟΔΟΤ με αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο 

εξωτερικό για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την πρόληψη της 

παραβατικότητας ("good practices"), ιδίως, δε, με πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υμβούλιο της Ευρώπης ή και 

τις επιμέρους χώρες – μέλη αυτών των διακρατικών οργάνων. 

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

συγκεκριμένων προτάσεων για αναθεώρηση αναχρονιστικών διατάξεων της 

νομοθεσίας μας που εμποδίζουν την κοινωνική επανένταξη των πρώην 

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

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

άλλη για θέματα εκσυγχρονισμού του πλαισίου συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ. 

 

 

ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

1. ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Α) ΤΣΑΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

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

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

ήδη Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) το ΝΠΙΔ 

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

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

Διοικητικό υμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ με πρόεδρο τον καθηγητή 

Εγκληματολογίας και ωφρονιστικής της Νομικής χολής του Πανεπιστημίου 

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

82571/10 απόφαση του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

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

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

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

προïσταμένη της Μονάδας Γ‟ της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως 

μέλος, Α. Υαραγκουλιτάκη, προïσταμένη του Σμήματος Επαγγελματικής 

Επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Τπουργείου 

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

Επιμελήτρια Ανηλίκων στην Τπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας, ως μέλος. 

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

Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 

“ΕΠΑΝΟΔΟ”» ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  
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Β) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

       Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό υμβούλιο, αποτελούμενο 

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

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

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

παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. 

 

Γ) ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

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

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

Βαρβατάκο Ν., υπάλληλο του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παραπάνω συνεπικουρούνται από το επιστημονικό 

προσωπικό (υπαλλήλους του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ), 

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

επιστημονικό συνεργάτη της Νομικής Αθηνών, ιη δρ. Ε. Κατσιγαράκη, 

διευθύντρια του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και την κοινωνιολόγο, Γ. Κωνσταντινίδου, υπάλληλο του 

Κ.Κ.Κορυδαλλού. Σέλος, εξωτερικοί, εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν κατά 

διαστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

και των εξυπηρετουμένων. 

 

Δ) ΚΟΠΟ 

Κατά το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, σκοπός της είναι η 

επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η 

προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των 

κρατουμένων και αποφυλακιζομένων. Ειδικότερα η ΕΠΑΝΟΔΟ μπορεί και 

πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις εξής δράσεις:  

α) Tην εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση 

στην απασχόληση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει κοινωνική 

επανένταξη των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών,  

β) τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 

που διέπει την πρόληψη της παραβατικότητας των κρατουμένων πριν και μετά 

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

κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, 
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 γ) την ενημέρωση των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων, σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική τους 

κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής 

υπέρ αυτών και των οικογενειών τους,  

δ) την οργάνωση, εποπτεία, οικονομική στήριξη και εκτέλεση θεραπευτικών και 

συμβουλευτικών προγραμμάτων για τους κρατούμενους χρήστες και πρώην 

χρήστες ναρκωτικών, καθώς και για τους αποφυλακιζόμενους, σε συνεργασία με 

συναρμόδιους φορείς, 

ε) τη μέριμνα για τους ανήλικους κρατουμένους και την εκπόνηση ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού 

προσανατολισμού,  

στ) τη μέριμνα για την ενημέρωση επιχειρήσεων και απολυόμενων κρατουμένων 

σχετικά με την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας· για τον σκοπό αυτό, η 

ΕΠΑΝΟΔΟ συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ ή άλλους αρμόδιους φορείς,  

ζ) την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της 

Πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα 

αποφυλακιζόμενοι, καθώς και της δημιουργίας επιχειρήσεων από τους 

αποφυλακιζόμενους,  

η) την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας για τους αποφυλακιζόμενους  σε 

ξενώνες του Νομικού Προσώπου ή άλλων φορέων,  

θ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι, οι αποφυλακιζόμενοι και οι ανήλικοι παραβάτες,  

ι) την ενθάρρυνση, ενίσχυση και αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας 

ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που 

αναπτύσσεται στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των 

προαναφερόμενων ομάδων ή ατόμων,  

ια) την κάλυψη αναγκών και την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί κρατούμενοι που πρόκειται να αποφυλακισθούν 

καθώς και οι αλλοδαποί αποφυλακιζόμενοι, 

ιβ) τη συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Τποστήριξης του άρθρου 81 παρ. 

3 του Ν. 2776/1999, το Κεντρικό Επιστημονικό υμβούλιο Υυλακών και κάθε 

φορέα που ασχολείται με τη μετασωφρονιστική μέριμνα,  

ιγ) τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης στην απασχόληση και της εν 

γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων 

παραβατών,  
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ιδ) την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο των παραπάνω 

δραστηριοτήτων, την προώθηση προτάσεων για τη λήψη θεσμικών ή άλλων μέτρων 

και την υποβολή τους στον Τπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

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

επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, προβλέπεται στο 

Διεθνές ύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε 

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

σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός 

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

10, παρ. 3 - βλ. http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf). Με άλλα 

λόγια, η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους 

αποτελεί επίσημη πολιτειακή υποχρέωση.  

 

Ε) ΔΙΑΡΘΡΨΗ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ είναι διαρθρωμένη σε τέσσερις τομείς. Ειδικότερα, αποτελείται 

από:  

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

υποστήριξη και εφαρμογή όλων των διοικητικών, λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών συστημάτων και διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Επίσης ο 

τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού 

συστήματος πληροφορικής και επικοινωνιών,  

β) Σομέα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, η αρμοδιότητα του οποίου συνίσταται 

στην εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, 

την προώθηση στην απασχόληση, τη διά βίου μάθηση, την οικονομική ενίσχυση 

και την εν γένει κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και 

ανήλικων παραβατών, 

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

την επαναξιολόγηση των ήδη υλοποιημένων προγραμμάτων, την εκπόνηση 

επαναληπτικών ερευνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, την ενθάρρυνση 

ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και εθελοντικών 

οργανώσεων που έχουν ανάλογο χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται στον χώρο 

της μετασωφρονιστικής μέριμνας. υνεργάζεται επίσης με τις Επιτροπές 

Κοινωνικής Τποστήριξης, τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε 

φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας, και  

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


9 
 

δ) Σομέα υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης, ο οποίος 

υποδέχεται, ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο, οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί θεραπευτικά 

προγράμματα, προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράμματα 

προετοιμασίας για την απόλυση, παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη και νομική συμβουλευτική, και, τέλος, συνεργάζεται με τους 

αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων. 

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

λειτουργούν μεταξύ τους σε συμπληρωματική και αλληλένδετη σχέση. 

 

2. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν επί του παρόντος –ελλείψει αριθμητικώς 

επαρκούς προσωπικού– τον κύριο χώρο δραστηριοποίησης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ και 

παρέχονται από τον Σομέα υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης 

αυτής. Ο τομέας αυτός στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες (κοινωνικό 

λειτουργό, ψυχολόγους, νομικούς συμβούλους και σύμβουλο απασχόλησης) και 

προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης. Ιδιαίτερο ρόλο στην 

προσέγγιση των αποφυλακιζομένων διαδραματίζει η ενημέρωσή τους για τις 

υπηρεσίες και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, την ευθύνη της οποίας έχει αναλάβει η 

υποδοχή, στελεχωμένη από έναν υπάλληλο - εθελοντή εξωτερικό συνεργάτη. Σο 

προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΤ συνεπικουρούν επιστήμονες κύρους, που αποτελούν 

την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, συντονίζουν και οργανώνουν τις 

ειδικότερες δράσεις της. ύμφωνα με το α. 5 παρ. 5 του π.δ. 300/2003, στον 

Σομέα της υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης ανήκουν ιδίως οι 

ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Η υποδοχή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα του 

φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο,  

β) η οργάνωση, εκτέλεση και παρακολούθηση: 1) Θεραπευτικών προγραμμάτων, 

2) προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, και 3) προγραμμάτων προετοιμασίας 

της απόλυσης των αποφυλακιζόμενων κρατουμένων και των ανήλικων παραβατών 

σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,  

γ) η ψυχολογική αξιολόγηση των ατόμων που απευθύνονται στον φορέα, 

προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα συμβουλευτικής, 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην 

αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και 

εισηγήσεις,  
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δ) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και την κινητοποίηση των αποφυλακιζόμενων ατόμων για 

επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους στην αγορά εργασίας,  

ε) η συνεργασία με τις Κοινωνικές Τπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, των 

Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, των 

Επιμελητών Ανηλίκων και των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, για συντονισμό 

ενεργειών σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης στην αγορά εργασίας των 

αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών,  

στ) η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, με μη κυβερνητικές και εθελοντικές 

οργανώσεις και ειδικότερα με τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και με 

τις Επιτροπές Κοινωνικής Τποστήριξης, που υλοποιούν προγράμματα στήριξης, 

φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης, νομικής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών 

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

έχουν εμπλοκή με το νόμο,  

ζ) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης συζύγων, γονέων και 

οικογενειών των αποφυλακιζομένων,  

η) η συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το τμήμα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του φορέα,  

θ) η συνεργασία με όλα τα τμήματα του φορέα για την ευαισθητοποίηση των 

ενδιαφερομένων, του ευρύτερου κοινού και των εργοδοτών,  

ι) η συνεργασία με όλα τα τμήματα για την επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων, 

την αξιολόγηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,  

ια)  η υποστήριξη των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων παραβατών στην 

προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον Σομέα Κατάρτισης και τις 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και τους εργοδότες, και  

ιβ) η τήρηση αρχείου με στοιχεία της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής 

κατάστασης των αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών.      

Σα στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

Σα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των αποφυλακισμένων  



11 
 

Η ομάδα των επωφελουμένων από τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, σύμφωνα με 

ενδεικτική καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεών τους που διενεργήθηκε από 

τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, παρουσιάζει ορισμένα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Πρόκειται για ανθρώπους απογοητευμένους, 

κλεισμένους στον εαυτό τους και τις περισσότερες φορές με έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τρίτους ανθρώπους. ταν, μάλιστα, πρόκειται για άτομα τα οποία μπορεί να 

είναι επί σειρά ετών έγκλειστα, μπορούμε να διαπιστώσουμε έντονα στοιχεία 

ιδρυματισμού σε αυτά, καθώς και σημαντική έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Με 

άλλα λόγια, λόγω της περιορισμένης ή ανύπαρκτης επαφής με τον «έξω» κόσμο 

και της διαβίωσης σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σχεδόν αμετάβλητο ως προς τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλον, το άτομο γίνεται ιδιαίτερα φοβικό κατά την έξοδό 

του στην κοινωνία, πλημμυρισμένο συν τοις άλλοις με συναισθήματα 

καχυποψίας, θυμού και με καταρρακωμένη αυτοεκτίμηση. 

Επίσης, πρόκειται για ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού, κοινωνικού και 

οικονομικού επιπέδου. την περίπτωση των αλλοδαπών, επιπλέον, θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων. ε αυτά τα 

δυσμενή χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν όλες οι δευτερογενείς 

επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στην κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική 

και ψυχολογική ζωή του ατόμου. Γενικότερος σκοπός της ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης αποφυλακισμένων είναι, κατ‟ αρχάς, η ολόπλευρη κοινωνική τους 

επανένταξη. Πιο συγκεκριμένα όμως οι στόχοι που τη διακρίνουν κατευθύνονται 

στην προσπάθεια για ανάληψη της προσωπικής ευθύνης του κάθε 

αποφυλακιζομένου προς ομαλή επανένταξή του και για την απαιτούμενη 

κινητοποίησή του προς αυτή την κατεύθυνση. την ΕΠΑΝΟΔΟ δηλαδή δεν δίνεται 

«μασημένη τροφή», αλλά σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι αναγκαίες ενέργειες, 

ώστε ο αποφυλακισμένος και η αποφυλακισμένη που ζητούν βοήθεια, να 

αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους κινητοποιώντας όλο τους το δυναμικό. 

Υυσικά, θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε η δυνατότητα για μεγαλύτερες υλικές 

παροχές, ειδικά στην περίπτωση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως 

κρίσιμα προβλήματα, όπως μια σωματική αναπηρία, μια πολύ σοβαρή ασθένεια, 

προχωρημένη ηλικία ή και παντελή έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. ε 

αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα για παροχή στέγης και οικονομικής 

ενίσχυσης θα ήταν περισσότερο από αναγκαία. Φωρίς αυτήν, δηλαδή, 

οποιαδήποτε συζήτηση για κινητοποίηση και «υπευθυνοποίηση» του ατόμου 

ακούγεται περίπου ανεδαφική, έστω και αν η ευθύνη για την έλλειψη των 

δυνατοτήτων αυτών δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις πολιτικές 

επανένταξης. τις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως, όσο τραγικές και αν 

παρουσιάζονται από τον εκάστοτε εξυπηρετούμενο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

βελτίωσης της κατάστασης, εφόσον το άτομο αποφασίσει ολόψυχα να αναλάβει 

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

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

σπουδαία πρακτική σημασία. 
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4. ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΉ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

Είναι το είδος της υποστήριξης που πλαισιώνει όλες τις υπόλοιπες. υνίσταται 

στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ατόμου, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει με επιτυχία όλα τα επιμέρους βήματα του προσωπικού του 

σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική αναφορικά με τις βασικές 

σχέσεις του ατόμου με τους οικείους του.  

υχνά, η ΕΠΑΝΟΔΟ ,έρχεται με τους συμβούλους της σε επαφή και με κάποια 

από τα συγγενικά ή φιλικά αυτά πρόσωπα, τηλεφωνικά ή από κοντά. Επιδιώκεται 

τα πρόσωπα αυτά να συναντώνται παρουσία του αποφυλακισμένου ή τουλάχιστον 

εν γνώσει του, έτσι ώστε να μην διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.  

Πολλές φορές η ψυχολογική ενδυνάμωση των οικείων των αποφυλακισμένων 

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

προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που εφαρμόζονται από τους 

επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής 

συμβουλευτικής, υπάρχει αναλυτική παρουσίαση. 

 

5. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

Η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε αποφυλακισμένου που 

απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως αρχή την τήρηση της δεοντολογίας του 

απορρήτου. Σο στοιχείο αυτό ενυπάρχει και κατά τη διάρκεια της κατ‟ ιδίαν 

συνάντησης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, πρώην 

κρατούμενο, αλλά και εν συνεχεία κατά την τήρηση και ενημέρωση της 

προσωπικής του καρτέλας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση και η 

ιεράρχηση των ιδιαίτερων αναγκών του και η μέγιστη, κατά το εφικτό, 

ανταπόκριση στα νομικά του ζητήματα μέσω μιας απλής και κατανοητής από τον 

ίδιο προσέγγισης και επικοινωνίας. 

Η νομική στήριξη στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν επιδιώκει μόνο την ενημέρωση και την εν 

γένει συμβουλευτική αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των ενδιαφερομένων, αλλά προσβλέπει και στην προσωπική τους ενεργοποίηση 

και κινητοποίηση για κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση σε κοινή δράση με 

τις όμορες μορφές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Για τον λόγο αυτό καταβάλλεται 

προσπάθεια να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε 

αποφυλακισμένο, γεγονός που ενδεχομένως επιτρέψει και τη μελλοντική 

παρακολούθηση της εξέλιξής του (follow-up), κατόπιν ασφαλώς δικής του 

συναίνεσης και συμμετοχής. 

Από το Σμήμα Νομικής υμβουλευτικής αντιμετωπίζονται συστηματικά τα νομικά 

θέματα που απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε συμβουλευτική 

βάση, με την έννοια ότι προσφέρονται στους εξυπηρετούμενους επεξηγήσεις σε 
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νομικά ζητήματα που δεν κατανοούν επαρκώς, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες 

για τις περαιτέρω ενέργειές τους. ε περιπτώσεις άπορων αποφυλακισμένων που 

έχουν ανάγκη δικαστικών ενεργειών, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα σε συνεργασία με τον/την κοινωνικό-ή λειτουργό του 

φορέα, υποβάλλεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ αίτημα παροχής δωρεάν νομικής 

βοήθειας προς τον οικείο Δικηγορικό ύλλογο και εν συνεχεία υπάρχει επαφή με 

τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση προς ενημέρωση της πορείας και της 

εξέλιξής της. 

Έχει όμως κριθεί απαραίτητη και η συνοδεία εξυπηρετουμένων στις αρμόδιες 

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

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

Ανηλίκων και στο Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να αναλάβει 

χρηματικό ποσό που του κατασχέθηκε άδικα κατά την ποινική διαδικασία). 

Παράλληλα, λόγω του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών που προσέρχονται στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ, υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους 

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

τα μεταναστευτικά τους ζητήματα. Μεγάλος αριθμός αποφυλακισμένων που 

επισκέπτονται την ΕΠΑΝΟΔΟ είναι αλλοδαποί οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με τις άδειες διαμονής τους, είτε διότι δεν έχουν εκδώσει ποτέ άδεια 

είτε διότι είχαν στο παρελθόν νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά  η ισχύς τους έληξε 

κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες 

Τπηρεσίες Αλλοδαπών του τόπου δηλωμένης κατοικίας τους, παρέχονται οι 

απαραίτητες κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, 

ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τους όρους της απόλυσής τους από τα 

καταστήματα κράτησης. Ψς εκ τούτου, υπάρχουν συνεχείς επαφές με υπηρεσίες, 

όπως το Σμήμα Πολιτικού Ασύλου και το Σμήμα Ομογενών της Τποδιεύθυνσης 

Αλλοδαπών Αθηνών, τα κατά τόπους Γραφεία Αλλοδαπών των Δήμων και τις 

Περιφέρειες των τόπων κατοικίας των αποφυλακισμένων, ώστε να υπάρχει ένα 

κατά το δυνατόν απτό και ταχύ αποτέλεσμα στην προώθηση και εξέλιξη των 

υποθέσεών τους, προκειμένου να ενσωματωθούν ουσιαστικά και να αποκτήσουν 

νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αποφυλακιζόμενοι που ενδεχομένως έχουν 

επιλύσει τα θέματα σίτισης και στέγασής τους και διατηρούν, έστω και 

στοιχειωδώς, δεσμούς με τις οικογένειές τους, παρουσιάζουν διαφορετικές 

ανάγκες και αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προβλήματα στην επανένταξή 

τους. Σα κυριότερα από αυτά σχετίζονται με το ποινικό τους μητρώο, το οποίο 

αναχαιτίζει ενίοτε τις προσπάθειές τους για εξεύρεση εργασίας (π.χ. έκδοση άδειας 

ταξί, απασχόληση σε υγειονομικά επαγγέλματα, έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, 

έκδοση λοιπών επαγγελματικών αδειών), με την αδυναμία αποπληρωμής των 

ποινών τους, αλλά και με τη γενικότερη γραφειοκρατία στις συναλλαγές τους με 
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την Εφορία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (π.χ. στην επαναλειτουργία 

παλαιότερης επιχείρησής τους). 

Επίσης, νομική συνδρομή παρέχεται και στους αποφυλακισμένους (ημεδαπούς 

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

Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας τους, όμως στο μεταξύ άλλαξαν τόπο 

κατοικίας. τις περιπτώσεις αυτές υποβλήθηκαν αιτήσεις στις κατά τόπους 

Εισαγγελίες για μετατροπή των όρων απόλυσης με έκδοση νέου βουλεύματος.  

 

6. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 

το πλαίσιο της δικτύωσης με συναφείς υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις, έχουν 

ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με τις Τπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, 

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

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

«Άρσις», τον «Ονήσιμο», το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών 

του Παν/μίου Αθηνών, το Εθνικό υμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τις κατά 

τόπους Πρόνοιες των Νομαρχιών και πολλά Γενικά και Χυχιατρικά Νοσοκομεία 

και Κέντρα Χυχικής Τγείας, τις κατά τόπους Εταιρείες Προστασίας 

Αποφυλακιζομένων, τους Δικηγορικούς υλλόγους, καθώς και τις Κοινωνικές 

Τπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των αποφυλακισμένων. 

ημαντική βοήθεια επίσης παρέχεται στον εξυπηρετούμενο όταν του γίνεται –

μέσω της διαγνωστικής ικανότητας του συμβούλου– η σωστή παραπομπή σε άλλη 

εξειδικευμένη υπηρεσία με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του. 

 

7. ΣΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΠΑΡΑΒΑΣΨΝ 

το πλαίσιο κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων παραβατών καθώς και παραπομπών 

για ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανήλικων από την Τπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς, με πρωτοβουλία των Προϊσταμένων κκ Ε. 

Κογιαννάκη και Μ. Πυκνή, η Επάνοδος παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις 

οικογένειες των ανηλίκων με την  εξειδικευμένη συνεργάτιδά της, ψυχολόγο, κα 

Ε. Ρηγούτσου. 

υχνά, η παραβατικότητα των ανηλίκων έρχεται να επισφραγίσει ως σύμπτωμα τη 

δυσλειτουργία μιας οικογένειας ή την αδυναμία των γονιών να οριοθετήσουν τις 

παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών τους. 
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τόχος της Επανόδου είναι μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της 

οικογένειας να βοηθήσει τον γονέα να εντοπίσει το πρόβλημα μέσα στην 

οικογένεια ώστε να το αντιμετωπίσει. 

υγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς ή τους  κηδεμόνες των ανηλίκων 

να  έχουν συναντήσεις με τον ειδικό ψυχικής υγείας του φορέα, ο οποίος μπορεί 

ανάλογα με την προβληματική της οικογένειας, να τους υποστηρίξει 

συμβουλευτικά ή να τους παραπέμψει σε δημόσιους φορείς, ΜΚΟ ή άλλες 

οργανώσεις ανάλογα με το αίτημα. 

 

8. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

Η συμβουλευτική της απασχόλησης στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση 

της αυτοσυνειδησίας και εν συνεχεία στην ενεργοποίηση του αποφυλακισμένου, 

ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του και να οργανώσει τις 

ατομικές στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να επανακτήσει τη λειτουργικότητα 

και την ισορροπία του σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

 Γι' αυτό, οι σύμβουλοι  στοχεύουν: 

 την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, 

 τον σχεδιασμό από κοινού με τον ωφελούμενο, ενός πλάνου διαχείρισης 

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

προς εργασιακή επανένταξη/ένταξη, 

 την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου και της αγοράς εργασίας, 

 τη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, 

 την εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασής του σε 

κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, 

 την δικτύωση με την αγορά εργασίας. 

Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟ στοχεύει στη διαμόρφωση της εργασιακής 

συνείδησης των επωφελουμένων, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο 

συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα όπως είναι η αντοχή στην πίεση εργασίας, 

η συνέπεια στις προθεσμίες εκτέλεσης ενός έργου, η σταθερότητα της παρουσίας 

στον χώρο εργασίας και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για ομαδική 

εργασία. 

Η διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων συμβουλευτικής στοχεύουν: α) στην 

πληροφόρηση των εξυπηρετουμένων για την αγορά εργασίας, β) στη βασική 

εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, γ) στην προώθησή τους 

στην απασχόληση μέσω του αρμόδιου φορέα του Ο.Α.Ε.Δ. και δ) στην 

κινητοποίηση τους να καλλιεργήσουν δεξιότητες αλλά και να αναβαθμίσουν τις 

γνώσεις τους προκειμένου να εξελιχθούν, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες 
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εύρεσης εργασίας (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευση στον χειρισμό Η/Τ, 

ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.). 

Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των 

αποφυλακιζομένων  πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ: 

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια με την εποπτεία ειδικού επιστήμονα (εργαστήρια 

τεχνικών αναζήτησης εργασίας, νομικών και ειδικών εργατικών δικαιωμάτων 

κ.λ.π. για τους αποφυλακισμένους). 

 Παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία Κοινωνικής 

υνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙ..ΕΠ.). 

 

9.ΤΛΙΚΕ ΠΑΡΟΦΕ 

Οι υλικές παροχές της ΕΠΑΝΟΔΟΤ είναι πολύ περιορισμένες. Ούτε η φιλοσοφία 

ούτε και ο ρόλος του φορέα είναι η οικονομική ενίσχυση. Η ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως 

σκοπό την επανένταξη των αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας 

τους ίδιους. Η προσπάθεια πρέπει να προέρχεται και από τους ίδιους. Σέτοιες 

ενέργειες τονώνουν την αυτοπεποίθηση του εξυπηρετουμένου και τον εντάσσουν 

κοινωνικά.  

Επιπλέον των παραπάνω, και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης, παρέχεται 

στον αποφυλακισμένο η δυνατότητα προσωρινής παραμονής του (για 10 ημέρες) 

σε ξενοδοχείο συμβεβλημένο με την ΕΠΑΝΟΔΟ. ε εξαιρετικές περιπτώσεις δε και 

ανάλογα με την εξατομικευμένη ανάγκη του ωφελουμένου, κατ‟ εξαίρεση, 

παρέχονται και περισσότερες διανυκτερεύσεις. Επίσης παρέχονται δωρεάν (κατά 

περίπτωση και κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων) τηλεκάρτες και εισιτήρια 

στους αποφυλακισμένους, για να διευκολυνθούν στην επικοινωνία με το οικείο 

τους περιβάλλον και στη μετακίνησή τους κατά το πρώτο διάστημα μετά την 

αποφυλάκισή τους. 

τις προσπάθειές του αυτές, τον εξυπηρετούμενο παροτρύνει η ΕΠΑΝΟΔΟ μέσω 

της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπως προαναφέρθηκε, και τον ενισχύει με τις 

οπωσδήποτε λιγοστές υλικές παροχές, οι οποίες μεταφράζονται σε κάποια 

εισιτήρια, κάποιες τηλεκάρτες και κάποιες ημέρες στέγασης σε ξενοδοχείο. χι 

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

περιορισμένα. 

Ψστόσο, το 2015 υπήρξε επίσης η ανάγκη και για παροχή σίτισης. Έτσι, η 

ΕΠΑΝΟΔΟ στις παροχές της προσέθεσε κουπόνια σε συμβεβλημένο 

πολυκατάστημα για την αγορά φαγητού, ειδών προσωπικής υγιεινής και άλλων 

ειδών πρώτης ανάγκης.  

Σέλος, για το 2015 πολύ σημαντική παροχή υπήρξε το «επίδομα οικονομικής 

ενίσχυσης», το οποίο δίδεται κατόπιν αιτήσεως του ωφελουμένου.     
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10. ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

 ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ από την ίδρυσή της βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά 
καταξιωμένων και νέων επιστημόνων για να καλύψει  τις ανάγκες που καθημερινά 

προκύπτουν και να πετύχει το μεγάλο της στόχο, την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. ε αυτήν την προσπάθεια 

της  πολύτιμοι αρωγοί είναι οι εθελοντές της, που με τη δική τους προσφορά 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου μας. 

Οι εθελοντές είναι εξίσου σημαντικοί με το εργατικό δυναμικό του φορέα, καθώς 
απασχολούνται σε όλες τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από επαγγελματίας. Ανάλογα με  τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν σε κάθε περίπτωση και αφού πρώτα εκπαιδευτούν ενεργοποιούνται 
οι εθελοντές, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους. 

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες (παζάρια, εκθέσεις), που συνήθως ζητείται η 
βοήθεια των  εθελοντών, υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει. 

Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εθελοντών. Οι εθελοντές που 

είχαν παρακολουθήσει προηγούμενες εκπαιδεύσεις συνέχισαν να υποστηρίζουν το 

έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

Η αρχική σύσταση της ομάδας αφορούσε 25 εθελοντές. Η εν λόγω εκπαίδευση 

λάμβανε χώρα μία φορά την εβδομάδα σε ένα καθορισμένο και 

προγραμματισμένο δίωρο εκπαιδευτικής δράσης. Η εκπαίδευση ήταν χωρισμένη 

σε δύο σκέλη, αφενός στο θεωρητικό και αφετέρου στο πρακτικό - βιωματικό. Η 

θεωρητική εκπαίδευση παρείχε τη δυνατότητα στους εθελοντές να 

παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από επαγγελματίες που ήδη εργάζονται σε 

διάφορες υπηρεσίες και προγράμματα (φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κ.ά.) αλλά 

και να τους θέσουν τα ερωτήματά τους. το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης οι 

εθελοντές εντάχθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Αρχικά 

παρακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γραμματειακή υποστήριξη 

και η υποδοχή, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν και συνεδρίες σε συνεργασία 

με την κοινωνική λειτουργό. Κατόπιν αυτής της εκπαίδευσης –που διήρκεσε 4 

μήνες (αρχές Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου)–, τους απονεμήθηκε η κάρτα 

εθελοντή της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Επιπλέον, οι εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση 

της έκθεσης έργων αποφυλακισμένων. 

Τπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας εθελοντών  για το έτος 

2015 είναι η κα Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, πρώην μέλος του Δ.. του 

φορέα, και η Ανθούλα Αργυρίου, εκπαιδεύτρια δημιουργικών εργαστηρίων της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 
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Σέλος, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιείται συνάντηση της ομάδας εθελοντών, 

ώστε να ενημερώνουν την ΕΠΑΝΟΔΟ για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων που 

έχουν αναλάβει, καθώς και για να υλοποιείται ο σχεδιασμός άλλων, νέων 

δραστηριοτήτων.  

 

ΤΛΛΟΓΗ ΡΟΤΦΨΝ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ συγκέντρωσε ρούχα για κρατουμένους και αποφυλακισμένους που 

τα χρειάζονται. 

 

11. ΦΟΡΗΓΟΙ 

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

κάλυψη των αναγκών των αποφυλακισμένων. Φορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΤ έχουν 

μέχρι σήμερα υπάρξει, μεταξύ άλλων, η Βουλή των Ελλήνων, η Σράπεζα Μαρφίν, 

το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και πολλοί απλοί πολίτες. Επιπλέον, στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ αποφασίστηκε σε συμφωνία που έγινε με τα Δικαστήρια Ανηλίκων να 

δίνονται και χρηματικές ποινές προς όφελος της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Σέλος, ειδικά για το 

έτος 2015 προστέθηκαν στους χορηγούς ο «ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ Α.Ε.Ε.», η «P&G 

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

 

12.  ΗΜΕΡΙΔΕ-ΤΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΨΕΙ  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοργάνωσε στις 12-13 Ιουνίου 2015, στη τέγη Γραμμάτων και 

Σεχνών του Ιδρύματος Ψνάση ένα καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό 

αφιέρωμα με τίτλο: «Η Σέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη 

φυλακή». Σο πολύμορφο αυτό αφιέρωμα, που συνδύαζε το θέατρο, το λόγο, την 

εκπαίδευση και την επιστημονική προσέγγιση, στόχευε να αναδείξει τη σημασία 

της τέχνης στην επανένταξη των κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των 

ενηλίκων, που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Περιελάμβανε βιωματικά 

εργαστήρια για επαγγελματίες, δρώμενα από τις θεατρικές ομάδες των 

συνεργαζομένων φορέων και επιστημονικό συνέδριο γύρω από τη συμβολή της 

τέχνης του θεάτρου στην κοινωνική επανένταξη. υνεργάστηκαν το ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΕΙ, το 18 ΑΝΨ, το ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ, η ΕΠΑΝΟΔΟ και συμμετείχαν 

διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

(περισσότερες πληροφορίες σε http://www.sgt.gr/gre/SPG1299/). 
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13. ΔΙΚΣΤΨΗ 

 ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΖΟΜΕΝΨΝ  

Με επιμέλεια και πρωτοβουλία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ ανασυστήνονται οι Ε.Π.Α. και 

συγκροτούνται τα Δ.. τους. Ήδη υπάρχουν ενεργά Δ.. σε κάποιες  Περιφέρειες 

της χώρας. Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες ένταξης των Ε.Π.Α. στο πλαίσιο της νέας 

διοικητικής διάρθρωσης του «Καλλικράτη». 

 ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ   

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

συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Κοινωνικής Τποστήριξης στην έδρα κάθε 

Νομαρχίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο οποίος καταρτίζει και τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι επιτροπές αυτές δεν έχουν ακόμη 

συγκροτηθεί, καταβάλλεται όμως προσπάθεια να συσταθούν σύντομα. 

 ΥΟΡΕΙ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ  

Τλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ομάδες συνεργασίας με φορείς απεξάρτησης 

όπως το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΨ, με σκοπό στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις 

για την ομάδα των αποφυλακισμένων χρηστών. 

 

14. ΤΛΛΟΓΟΙ, ΤΝΔΕΜΟΙ, ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ από την αρχή της λειτουργίας της συνεργάζεται με τους 

Εμπορικούς υλλόγους της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και με τα 

Επιμελητήρια.  

 

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (Π.Β. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΣΨ) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΣΑΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΨ» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PEBBLE» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΠΕΚΟ «ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΓΙΑ 

ΕΤΑΛΨΣΕ ΟΜΑΔΕ» κ.ά. 

 

 

16. ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΡΟΥΙΛ ΣΨΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΕΠΑΝΟΔΟ 

Ο Σομέας υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης υποδέχεται, 

ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΤ σε κάθε 
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ενδιαφερόμενο, οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί θεραπευτικά προγράμματα, 

προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράμματα προετοιμασίας για την 

απόλυση, παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική 

συμβουλευτική και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη 

των αποφυλακισμένων.  

τη διάρκεια της λειτουργίας η ΕΠΑΝΟΔΟ ασχολήθηκε και ασχολείται κυρίως, 

σε μεγάλο βαθμό, με την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε αποφυλακισμένους. Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτουν 

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

αιτήματά τους, δεδομένα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμα 

συμπεράσματα και προτάσεις. Σα στοιχεία παρουσιάζονται για το τρέχον διάστημα 

καταγραφής των στοιχείων των αποφυλακισμένων, δηλ. από τον Ιανουάριο του 

2015 έως τον Δεκέμβριο του 2015. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, με τις όποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη 

συλλογή και την επεξεργασία τους -δεδομένου ότι οι εξυπηρετούμενοι είναι 

επιφυλακτικοί και δεν δίνουν πάντα ακριβή στοιχεία, παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες ικανές να αποτελέσουν πιλότο χάραξης πολιτικών 

μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει, 

όπως εκτίθεται αναλυτικότερα και στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 με τα πορίσματα αυτής της 

έρευνας, ότι ο επωφελούμενος της ΕΠΑΝΟΔΟΤ είναι κυρίως άνδρας, αλλοδαπός, 

σε μεγάλο ποσοστό χρήστης τοξικών ουσιών που έχει καταδικασθεί κυρίως για 

αδικήματα που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και δευτερευόντως με άλλα 

αδικήματα. Ο επωφελούμενος είναι κάθε ηλικίας, με  κάποια προβλήματα υγείας 

(μάλλον λόγω του εγκλεισμού και της χρήσης ουσιών), χαμηλού κοινωνικού και 

οικονομικού επιπέδου. Σα κύρια αιτήματά του προς την ΕΠΑΝΟΔΟ  είναι η 

εξεύρεση εργασίας και η έκθεση οικονομικών προβλημάτων. 

Από τα ίδια δεδομένα αναδεικνύονται τα ακόλουθα: 

o Παρατηρείται σημαντική αύξηση των χρηστών των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

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

Κοινωνικές Τπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης και από συγκρατούμενους 

τους, φιλικά πρόσωπα. 

o Απευθύνθηκαν στην  ΕΠΑΝΟΔΟ οι ίδιοι, ζητώντας πληροφορίες και υπηρεσίες για 

τους ίδιους. 

o λες οι υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αναγκαίες και 

έχουν μεγάλη ζήτηση, αλλά και απήχηση στους αποφυλακισμένους. 

o Πολύ σημαντική αναδεικνύεται η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων, όπως είναι 

η προσωρινή στέγαση και η παροχή τηλεκαρτών καθώς και εισιτηρίων στους 

αποφυλακισμένους, η οποία όμως γίνεται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 

σχέσης. 
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o Οι αλλοδαποί ωφελούμενοι έχουν προβλήματα κυρίως με τα νομιμοποιητικά τους 

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

συμβουλευτική είναι καθοριστικής σημασίας γι‟ αυτούς. 

o Οι επωφελούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΤ επανέρχονται σε αυτή ζητώντας και άλλη 

βοήθεια. 

o Σο ποινικό μητρώο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επανένταξη. 

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

 
Η ΕΠΑΝΟΔΟ εκτός από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την 

προσωπική ενεργοποίηση και  κινητοποίηση των ίδιων των αποφυλακισμένων για 

την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία, στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης για τα προβλήματα των αποφυλακισμένων ώστε να ανατρέψει, στο 

μέτρο του εφικτού, όλες εκείνες τις συνήθεις κοινωνικές προκαταλήψεις, εξαιτίας 

των οποίων συντηρούνται στην εφησυχασμένη κοινωνία μας τα αρνητικά 

στερεότυπα για τους αποφυλακισμένους ως «απόκληρους» και «περιθωριακούς». Η 

ανατροπή αυτών των προκαταλήψεων είναι αναγκαία για λόγους ανθρωπιστικούς 

και εγκληματοπροληπτικούς. Ψστόσο, η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας και η 

εντεύθεν στήριξη και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων είναι 

απαραίτητη μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, πρωτίστως διότι η ίδια η 

κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων αποτελεί, κατά την κρατούσα 

άποψη, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους και αντίστοιχη υποχρέωση 

της πολιτείας, κυρίως με βάση τις διατάξεις του υντάγματος που αφορούν τον 

σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, το κοινωνικό κράτος και την υποχρέωση για 

προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ά.2§1, 4§1 και 25§1 εδ. α΄ .) . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ - ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΜΕΝΟΤ 

Οι βασικότερες κατευθύνσεις της συμβουλευτικής συνεργασίας που 

ακολουθούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι οι εξής:  

α) Ελεύθερη συναπόφαση συνεργασίας: Σόσο ο εξυπηρετούμενος όσο και ο 

σύμβουλος αναλαμβάνουν την ευθύνη και την απαιτούμενη δέσμευση για τη 

συνεργασία την οποία θα αναπτύξουν. Πρωταρχική θέση στη διεργασία αυτή είναι 

η «σύναψη» του συμβολαίου μεταξύ τους και στη συνέχεια η δημιουργία ενός 

σχεδίου δράσης. Σο σχέδιο αυτό συνδιαμορφώνεται από τον σύμβουλο και τον 

εξυπηρετούμενο και μπορεί να αλλάξει κατά την πορεία της συμβουλευτικής 

σχέσης/συνεργασίας. 

β) Αποσαφήνιση αιτημάτων εξυπηρετουμένου: Οι αποφυλακισμένοι, όταν 

προσέρχονται/προσεγγίζουν τον σύμβουλο στην ΕΠΑΝΟΔΟ, αναφέρουν συνήθως 

πολλά προβλήματα, δίνοντας συχνά μια αρκετά συγκεχυμένη εικόνα ως προς το 

τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζονται από την υπηρεσία. Πρώτη δουλειά του 

συμβούλου λοιπόν είναι να βοηθήσει τον εξυπηρετούμενο να αποσαφηνίσει τι 

ακριβώς χρειάζεται, ποιες είναι οι ανάγκες του και στη συνέχεια να τις ιεραρχήσει. 

Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας προτεραιότητες, ο αποφυλακισμένος μπορεί να 

οργανώσει πιο εύκολα ένα σχέδιο δράσης και να το φέρει σε πέρας με μεγαλύτερη 

επιτυχία. 

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

Σα αιτήματα τα οποία καταθέτει ο αποφυλακισμένος τις περισσότερες φορές είναι 

άμεσα αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Δηλαδή η επίλυση του ενός προϋποθέτει 

την επίλυση ενός άλλου. Ή, πιο συχνά, η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος 

ξεκινάει παράλληλα με τη διαδικασία επίλυσης ενός άλλου. Βασική προϋπόθεση 

από την πλευρά της δομής που τον υποδέχεται είναι η ύπαρξη των αναγκαίων 

επαγγελματιών/ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον άνθρωπο σε 

κάθε του αίτημα.  

δ)  εβασμός της προσωπικότητας του ατόμου: Δεν πρόκειται γενικόλογα για τον 

σεβασμό με την κοινότοπη έννοια, αλλά για την ανάπτυξη μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ συμβούλου και εξυπηρετουμένου βασισμένης στην αποδοχή 

και την κατανόηση. ε μια τέτοια σχέση την πλέον έμπρακτη απόδειξη ύπαρξης 
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σεβασμού αποτελεί η λεγόμενη ενσυναίσθηση («νοιάξιμο»). Αυτή άλλωστε 

αποτελεί και το κυριότερο «εργαλείο» του συμβούλου κατά την προσπάθεια 

ανάπτυξης μιας επιτυχούς σχέσης συμβουλευτικής. Ειδικά στην περίπτωση του 

ανθρώπου που έχει βιώσει την εμπειρία της φυλάκισης και φέρει το δυσβάσταχτο 

στίγμα του εγκλεισμού, το να τον αντιμετωπίσει κάποιος έμπρακτα με σεβασμό 

αποτελεί αναγκαία συνθήκη για οποιαδήποτε προσπάθεια 

επανακοινωνικοποίησής του. 

Επίσης, βασικό συστατικό στοιχείο της εμπιστοσύνης που πρέπει να αναπτυχθεί 

μεταξύ των δύο είναι η διαβεβαίωση για την τήρηση του προσωπικού απορρήτου. 

Ειδικά σε μια δομή όπως η ΕΠΑΝΟΔΟ, την οποία ο αποφυλακισμένος 

αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία, η διαβεβαίωση αυτή είναι εκ των ων ουκ 

άνευ.  

                                                   

 Επικοινωνία 

Η πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας είναι η λεκτική. Η ίδια η γλώσσα όμως 

αποτελεί το συνηθέστερο εμπόδιο για την αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα από 

τα πιο δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της γλώσσας είναι η 

διαφορετική πρόσληψη και ερμηνεία των λέξεων. τη γλωσσική επικοινωνία οι 

λέξεις δηλώνουν ιδέες, γεγονότα και συναισθήματα. Η κατανόηση της σημασίας 

των λέξεων επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται 

και επεξεργάζεται τα μηνύματα ο δέκτης. Πολύ σημαντικό λοιπόν για τον 

εξυπηρετούμενο είναι το να επεξηγεί ο σύμβουλος το νόημα των λέξεών του, ώστε 

να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, και  η συμβουλευτική διαδικασία, οι 

στόχοι που τίθενται, να έχουν κοινό νόημα και για τους δύο.  

Επίσης, η μη λεκτική επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία στη συμβουλευτική 

σχέση. Ψς μη λεκτική επικοινωνία θεωρείται η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας 

το άτομο επιδρά στους άλλους χρησιμοποιώντας μη λεκτικά μηνύματα. Σα 

συναισθήματα και οι συγκινήσεις που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας μεταδίδονται κυρίως μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας, με 

αποτέλεσμα η τελευταία να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η τυπικότητα του εξυπηρετουμένου σε σχέση με τον 

χρόνο (αν αργεί ή όχι στο ραντεβού της συμβουλευτικής), οι αποστάσεις που 

κρατά κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το πόσο μακριά ή κοντά στέκεται στον 

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

χασμουρητό, αποτελούν μέρος της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η σημασία της μη 

λεκτικής επικοινωνίας είναι μεγάλη, αφού είναι απαραίτητη συμπληρωματική 

διαδικασία του προφορικού λόγου. Μπορεί να τονίζει με έμφαση τον λόγο, για να 

γίνει πιο πειστικός, ενθαρρυντικός και κατανοητός, ή μπορεί να διαψεύσει τα όσα 

λέγονται. Πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίζει ο σύμβουλος αυτά τα εξωλεκτικά 

σήματα στον εξυπηρετούμενο, αλλά επίσης να ελέγχει και ο ίδιος αυτή τη μορφή 
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επικοινωνίας. Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της σχέσης εμπιστοσύνης. Οι εκφράσεις, οι στάσεις και οι κινήσεις του 

συμβούλου, η oπτική επαφή, ο τόνος της φωνής, πρέπει να δίνουν το μήνυμα της 

εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης και της σιγουριάς. Είναι πολύ σημαντικό το 

βασικό μήνυμα στον εξυπηρετούμενο να είναι «βρίσκομαι εδώ για να σας 

βοηθήσω να βοηθήσετε τον εαυτό σας». Σέλος, ιδιαίτερα βασικής σημασίας είναι η 

διατήρηση της ψυχραιμίας του επαγγελματία. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο 

σύμβουλος  να αισθάνεται άνεση στο να χρησιμοποιεί το σώμα του ως μέσο 

έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.  

Η συμβουλευτική σχέση  

Η σχέση συμβούλου – αποφυλακισμένου στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν είναι θεραπευτική, 

παρ‟ όλο που η  όλη εμπειρία μπορεί για κάποιους από τους εξυπηρετούμενους 

να περιέχει και τέτοια στοιχεία στη λειτουργία της. την περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι ο αποφυλακισμένος χρειάζεται μια τέτοιου είδους υποστήριξη ή 

αν ο ίδιος σαφώς διατυπώσει τέτοιο αίτημα, γίνεται ανάλογη παραπομπή σε 

θεραπευτική δομή κρατική ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Η παρέμβαση του συμβούλου διακρίνεται σε έξι στάδια: 

1. Σην ανάπτυξη της σχέσης, 

2. Ση συλλογή πληροφοριών, 

3. Σην εκτίμηση της κατάστασης, 

4. Σην κυρίως παρέμβαση, 

5. Σην αξιολόγηση, και 

6. Ση διακοπή/ολοκλήρωση της συνεργασίας. 

Σις περισσότερες φορές τα στάδια αυτά δεν είναι απολύτως διακριτά, αλλά 

συμπίπτουν ή εναλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες. Πρόκειται για κυκλική 

και δυναμική διαδικασία. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι ένας 

«χώρος» συναισθηματικής εκφόρτισης για τον εξυπηρετούμενο. Η διαμόρφωση 

μιας καλής σχέσης είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της συμβουλευτικής 

παρέμβασης. Ο σύμβουλος, δείχνοντας ενσυναίσθηση και κατανόηση, ενθαρρύνει 

τον συμβουλευόμενο να εκφράσει τα συναισθήματα άγχους, αγανάκτησης, 

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

πεποιθήσεις και τις απόψεις του για την κατάσταση που βιώνει. 
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Εργαλεία συμβουλευτικής  

α) υνέντευξη – λήψη κοινωνικού ιστορικού 

Πρωταρχικό εργαλείο του συμβούλου στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι η συνέντευξη. ε 

αυτήν παρουσιάζεται κατ‟ αρχάς ο φορέας, γίνεται δηλαδή σαφές στον 

εξυπηρετούμενο ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η ΕΠΑΝΟΔΟ. τη 

συνέχεια ο εξυπηρετούμενος εξηγεί με τη σειρά του τις ανάγκες του, τι ζητά και τι 

προσδοκά από τον φορέα. Ο σύμβουλος ζητά από τον εξυπηρετούμενο κάποια 

βασικά προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να συμπληρώσει το λεγόμενο κοινωνικό 

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

στοιχεία επικοινωνίας και λίγες πληροφορίες για τη ζωή του μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Ακολούθως, ο εξυπηρετούμενος με την προτροπή του συμβούλου 

περιγράφει γενικότερα την κατάσταση της ζωής του κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο, αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση και  διάθεση. Σέλος, ο 

σύμβουλος, μετά την αποχώρηση του εξυπηρετουμένου, συμπληρώνει κάποιες 

γενικές παρατηρήσεις γι‟ αυτόν, την εικόνα του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας και εμφάνισης, τα συναισθήματά του, αν 

αισθάνθηκε ότι ήταν ειλικρινής ο εξυπηρετούμενος απέναντί του, το ενδεχόμενο 

εξάρτησης του εξυπηρετουμένου κ.λπ. 

β) Ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής ενεργειών 

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

συμπληρώνεται από τον σύμβουλο η ηλεκτρονική βάση καταγραφής ενεργειών, η 

οποία αποτελεί την τελευταία ηλεκτρονική καρτέλα που συμπληρώνει ο 

σύμβουλος στο κοινωνικό ιστορικό κάθε ωφελούμενου.  

γ) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

την ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται όλα τα 

επικαιροποιημένα κοινωνικά ιστορικά. Η μηχανοργάνωση αυτή δίνει τη 

δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης ανάκλησης του εκάστοτε κοινωνικού 

ιστορικού και επιτρέπει τη συστηματικότερη και αναλυτικότερη στατιστική 

επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων. Έτσι, το έργο του φορέα γίνεται και 

πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά ερευνητών διαφόρων κλάδων που εμπλέκονται 

στη μελέτη του πληθυσμού αυτού.   

δ) Πρώτη επαφή 

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

επίσκεψη του ιδίου στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ είτε τηλεφωνικώς από τον ίδιο 

είτε με τους δύο παραπάνω τρόπους από οικείο πρόσωπο (συνήθως συγγενή του 

αποφυλακιζομένου). Αποστολή του συμβούλου στην πρώτη συνάντηση είναι: 

 να διευκρινίσει τη φύση του αρχικά διατυπωθέντος ερωτήματος, 
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 να διερευνήσει τυχόν άλλες ανάγκες και αιτήματα, 

 να διατυπώσει ένα συμβόλαιο συνεργασίας στο οποίο θα περιέχονται οι όροι  

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

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

 να συντάξει το κοινωνικό ιστορικό. 

 

Έναρξη συνεργασίας 

υμβόλαιο: όροι συνεργασίας, προσδοκίες εκατέρωθεν, δεσμεύσεις εκατέρωθεν 

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

εμπιστοσύνης. 

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

σχετικού χρονοδιαγράμματος.  

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

τον ίδιο): ΟΑΕΔ, φορείς απεξάρτησης, ψυχιατρικούς φορείς, Κοινωνικές 

Τπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοσοκομείων, Πρόνοια, ΜΚΟ. 

   

Η σωφρονιστική συμβουλευτική 

Θα πρέπει εν πρώτοις να διευκρινισθεί ότι η επανένταξη αποτελεί μια σύνθετη 

διαδικασία στην οποία η συμβουλευτική της επανένταξης αποτελεί αναγκαία και 

ικανή συνθήκη. τη συμβουλευτική της επανένταξης και αποκατάστασης 

«εντάσσεται κάθε μορφής βοήθεια που παρέχεται σε άτομα στην προσπάθειά τους 

να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από κάποια εμπειρία που τα έφερε σε 

μειονεκτική θέση ή τα περιθωριοποίησε». την ολοκληρωμένη προσπάθεια 

επανένταξης των πρώην κρατουμένων εντάσσεται και η σωφρονιστική 

συμβουλευτική. Η σωφρονιστική συμβουλευτική, διά μέσου της νομικής 

συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής επανένταξης και της συμβουλευτικής 

προσαρμογής, επιχειρεί, λαμβάνοντας υπ‟ όψιν και σεβόμενη την προσωπικότητα 

του κάθε κρατουμένου, τις κατάλληλες εκείνες παρεμβάσεις ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες υποτροπής των κρατουμένων, να έχει η 

διαδικασία του εγκλεισμού τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους κρατουμένους 

και να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή επάνοδος του κρατουμένου μετά την 

αποφυλάκισή του στο κοινωνικό σύνολο. Η προσέγγιση που ακολουθεί μπορεί να 

είναι ατομική με την εξατομικευμένη προσέγγιση, ομαδική, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις παίρνει τη μορφή της «αλληλοσυμβουλευτικής». Οι λειτουργίες της 

συμβουλευτικής που απαιτούνται είναι η ψυχολογική στήριξη, η διευκόλυνση της 

ένταξης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, η επανεκπαίδευση, η επανένταξη.  
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Ο Σομέας υμβουλευτικής και Χυχοκοινωνικής Τποστήριξης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

στελεχώνεται  από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο και εγκληματολόγο, και 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης, ενώ ιδιαίτερο ρόλο στην 

προσέγγιση των αποφυλακιζομένων αποτελεί η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες 

και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, την ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει η υποδοχή 

στελεχωμένη με έναν υπάλληλο. Σο προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΤ συνεπικουρούν 

επιστήμονες κύρους, που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που 

εποπτεύουν, συντονίζουν και οργανώνουν τις ειδικότερές της δράσεις. 

Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται καθημερινά λόγω της 

ιδιαιτερότητας της ομάδας στην οποία απευθύνεται η ΕΠΑΝΟΔΟ, όλοι οι 

επιστημονικοί της συνεργάτες, προσφέροντας ο καθένας στον τομέα του και 

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

μια βάση δεδομένων από τα στοιχεία των αποφυλακισμένων  που έχουν 

επισκεφθεί τον φορέα.  

Αξίζει να υπομνησθεί πως η ΕΠΑΝΟΔΟ άρχισε να λειτουργεί και να οργανώνεται 

κατά τρόπο ουσιαστικό τον Απρίλιο του 2008. Οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι 

χτύπησαν την πόρτα της στις αρχές Ιουλίου του ίδιου έτους. 

 

Η ΠΡΨΣΗ ΕΠΑΥΗ-ΤΛΛΟΓΗ 

Η ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΤ αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, 

εγκληματολόγο και νομικό. Ο καθένας με την ειδικότητά του και την 

αρμοδιότητά του, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που στηρίζεται στην 

εξατομικευμένη πολυπαραγοντική προσέγγιση των αποφυλακισμένων,  

συνεισέφερε και συνεισφέρει ενεργά στο δύσκολο έργο του φορέα. 

Οι πρώτοι που εμπλέκονται στην επαφή με τον αποφυλακισμένο είναι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι. Σο πρώτο στάδιο λοιπόν αφορά αυτούς 

και την πρώτη επαφή που έχουν με τους ενδιαφερομένους. Αυτή γίνεται είτε μέσω 

προγραμματισμένου ραντεβού είτε χωρίς.  

Η ΕΠΑΝΟΔΟ είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 16:00 και   

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

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο κρατείται αναλυτικό 

ιστορικό με πληροφορίες για τον ίδιο, τις ανάγκες του και τα αιτήματά του.  

υμπληρώνεται μια καρτέλα είτε εκείνη τη στιγμή -κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης- είτε αμέσως μετά την αποχώρηση του ενδιαφερομένου, από τις 

σημειώσεις που έχουν κρατηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή/και 

ψυχολόγο (κάποια περιστατικά χρήζουν της παρουσίας και των δύο). Ο 

διαφορετικός χρόνος συμπλήρωσης αυτής της καρτέλας οφείλεται στον τρόπο με 
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τον οποίο αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος αυτή τη διαδικασία (πολλοί 

εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί όταν υπάρχει μια τελείως τυποποιημένη 

επαφή). 

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

αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για την 

ευκολότερη και λειτουργικότερη χρήση τους. Σα στοιχεία αυτά τυγχάνουν 

επεξεργασίας, ενημερώνονται και διορθώνονται κάθε φορά που προκύπτει κάτι. 

Αυτό μπορεί να είναι κάποιο καινούριο στοιχείο ή κάποιο μερικά ή ολικά 

αναληθές στοιχείο που, μετά από διασταύρωση, διορθώνεται. Αυτό συμβαίνει, τις 

περισσότερες φορές, μετά τις ενέργειες του ή των υπευθύνων του κάθε φακέλου, 

συνηθέστερα δε κατόπιν επικοινωνίας με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, μέσα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Βέβαια, τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως, λόγω της 

προστασίας της οποίας χαίρουν ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Γι‟ αυτό όμως 

θα γίνει αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο.  

 

Η ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Θα ήταν πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, και σίγουρα σχεδόν ακατόρθωτο στο 

μέλλον, να υπάρξει αξιοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων χωρίς την ύπαρξη μιας 

βάσης δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, το 2015 η Επάνοδος υλοποίησε στο έργο με 

τίτλο «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΖΟΜΕΝΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΑ με κωδικό ΟΠ 299984*. κοπός 

του έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός και την  αναβάθμιση των υπηρεσιών της 

Επανόδου που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση, 

οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει 

κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζόμενων. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι του έργου: 

 Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ στους 

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

learning). 

 Η ενημέρωση δημοσίων αρχών, με μεθοδολογικά ορθά και επιστημονικά 

αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία για τους αποφυλακιζόμενους και την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. 

 Η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα με όλα τα καταστήματα κράτησης της 

χώρας, ακόμα και με τα πλέον απομακρυσμένα. 

 Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου επικοινωνίας με τους πολίτες. 
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 Η αναβάθμιση του επιπέδου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των αιτήσεων των 

πολιτών με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, υπηρεσιών 

αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών με τους πολίτες και τους δημόσιους 

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

 Η ενίσχυση της υποδομής της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, του μοναδικού φορέα με αρμοδιότητα 

την επανένταξη των αποφυλακισμένων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, με 

Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να συνδεθεί με άλλα 

έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον 

πολίτη. 

 Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της κινητικότητας της απασχόλησης 

των αποφυλακιζόμενων πολιτών στην αγορά εργασίας. 

*Το Ζργο χρθματοδοτικθκε από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από 

το ΕΤΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ.  

Η Επάνοδος συμμετείχε συμβουλευτικά στον σχεδιασμό ενός συνόλου 

εφαρμογών – υποσυστημάτων (Ι. Τποσύστημα της Δικτυακής Πύλης και ΙΙ. 

Τποσύστημα Τποστήριξης των Επιχειρησιακών (εσωτερικών) λειτουργιών της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ) και την ολοκλήρωσή τους σε μία ενιαία διαδικτυακή πύλη και της 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του φορέα. 

Σο σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια πρακτικότερη και ευκολότερη χρήση του 

αρχείου της ΕΠΑΝΟΔΟΤ από τους συνεργάτες της και συνάμα να επιτευχθεί η 

αξιοποίηση των δεδομένων τόσο για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των 

τομέων του φορέα, όσο και για τη διερεύνηση και αποτύπωση τυχόν 

δυσλειτουργιών ή προβλημάτων του τρόπου και της διαδικασίας της επανένταξης, 

όπως αυτή προβλέπεται και εφαρμόζεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ.  

Επιπλέον, η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων θα μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βοηθηθούν οι 

επιστήμονες - ερευνητές και συνεργάτες στη συναγωγή χρήσιμων  

συμπερασμάτων.  

Επίσης, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκπόνηση 

εκθέσεων, που με τη σειρά τους θα αξιοποιηθούν από άλλους φορείς και 

οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΠΑΝΟΔΟ τόσο σε εθνικό όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΟΤ 

2015 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σο ακόλουθο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των ωφελουμένων της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ καθ‟ όλη τη διάρκεια του έτους 2015, που προέκυψε από την 

ανάλυση των δεδομένων της νέας ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής του αρχείου 

των επωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

Σα στατιστικά στοιχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ αφορούν τους ωφελούμενους που 

απασχόλησαν και έλαβαν υπηρεσίες από τον φορέα καθ‟ όλη τη διάρκεια του 

έτους και κυρίως:  α) ωφελουμένους που προσήλθαν στον φορέα ή που τους 

παρέπεμψαν άλλοι φορείς (συγκεκριμένα τα Δικαστήρια, η Επιμέλεια Ανηλίκων, 

οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και άλλες υπηρεσίες) και είχαν ενεργό 

συμμετοχή καθ‟ όλο το έτος με τους συμβούλους της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, β) 

ωφελουμένους που ζήτησαν ενίσχυση ή πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά 

μέσω τηλεφώνου, και τέλος γ) ωφελουμένους από τα εργαστήρια των 

σωφρονιστικών καταστημάτων και τα δημιουργικά εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

λα τα στοιχεία προέκυψαν από την ηλεκτρονική βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΤ που 

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

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

για τους ενδιαφερομένους που καταγράφηκαν από την τηλεφωνική επικοινωνία 

που είχαν με τον φορέα. 

Σα στοιχεία των ωφελουμένων που καταγράφονται αντιστοιχούν σε πληροφορίες: 

α) Δημογραφικές, β) προσωπικά στοιχεία, γ) νομικά στοιχεία, και τέλος δ) 

γενικές πληροφορίες των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα, στα 

δημογραφικά στοιχεία συγκαταλέγεται το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η 

υπηκοότητα. χετικά με τα προσωπικά στοιχεία, οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα τον φορέα είναι το επίπεδο σπουδών, η κατάσταση υγείας και τα 

προβλήματα υγείας. Σέλος, για τα νομικά και γενικά στοιχεία καταγράφονται όλες 

οι ενεργές διαδικασίες και το ποινικό προφίλ των ωφελουμένων, καθώς και τα 

αιτήματα που τέθηκαν κατά το έτος 2015. 

Οι παρακάτω παράγραφοι αναλύουν και παρουσιάζουν λεπτομερώς το προφίλ των 

ατόμων που απασχόλησαν τον φορέα κατά το σύνολο του έτους 2015 και μόνο τα 

στοιχεία εκείνα για τα οποία ήταν εφικτό να αντληθούν πληροφορίες. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΕΣΟΤ 2015 

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2015 στον φορέα προσήλθαν (έγινε 

δηλαδή υποδοχή μέσω του νέου ηλεκτρονικού Portal της Επανόδου συνολικά 

561 ατόμων εκ των οποίων οι 35 υποδοχές έγιναν στο Κατάστημα Κράτησης 

Κορυδαλλού (μέσω του ηλεκτρονικού portal του φορέα από την κοινωνική 

υπηρεσία του καταστήματος κράτησης, 1 υποδοχή έγινε στο Κατάστημα 

Κράτησης Κομοτηνής και 1 υποδοχή στο Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου). Από 

αυτά τα 561 άτομα που έγιναν υποδοχή 384 προσήλθαν στον φορέα για πρώτη 

φορά μέσα στο 2015, δεσμεύτηκαν, πραγματοποίησαν παραπάνω από ένα 

ραντεβού με τους συμβούλους του φορέα και έλαβαν σχεδόν το σύνολο των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ οι υπόλοιποι 177 μετά την πρώτη επαφή με τον 

φορέα και την υποδοχή δεν επανήλθαν (ακύρωσαν ή δεν εμφανίστηκαν στον 

πρώτο ραντεβού με τον σύμβουλο).  

υνολικά στην ΕΠΑΝΟΔΟ πραγματοποιήθηκαν 1534 συμβουλευτικές 

συνεδρίες (ραντεβού) με ωφελούμενους αποφυλακισμένους. Ειδικότερα 

κατεγράφησαν από την γραμματεία του φορέα 268 ραντεβού νομικής 

συμβουλευτικής, 502 ραντεβού με κοινωνικό λειτουργό για κοινωνική 

στήριξη, 224 ραντεβού με ψυχολόγο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και ψυχολογική στήριξη, 271 ραντεβού με συμβούλους ψυχικής υγείας για 

παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης και 

τέλος 269 ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο. 

Πιο εμπεριστατωμένα, οι ωφελούμενοι του φορέα που πραγματοποίησαν 

παραπάνω από ένα ραντεβού με τους συμβούλους και έλαβαν σχεδόν το σύνολο 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 

31/12/2015 και διαθέτουν πλήρη ενημερωμένο φάκελο στον φορέα ανήλθαν σε 

384 άτομα. Σα στοιχεία αντλήθηκαν μόνο από την ηλεκτρονική βάση 

καταγραφής των συμβουλευτικών υπηρεσιών και αφορά μόνο τα άτομα που 

προσήλθαν για πρώτη φορά στον φορέα μέσα στο έτος 2015.  

 

ΑΡΙΘΜΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΠΡΨΣΗ 

ΥΟΡΑ ΣΟ 2015 

Πίνακασ 1 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΤΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΤ 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

 ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ 1/1/2015-31/12/2015  384 
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Α1) ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

τον πίνακα 2 αποτυπώνεται καθαρά πως το έτος 2015 η πλειονότητα των 

ωφελουμένων που προσήλθαν στον φορέα ήταν άνδρες σε ποσοστό 92%. τον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο ακριβής αριθμός των ωφελουμένων ανά φύλο.  

 

Πίνακασ 2 

ΦΤΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 
ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

Άνδρεσ 352 

Γυναίκεσ 32 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

Γράφθμα 1 

 

Πίνακασ 3 

ΗΛΙΚΙΑ  

<18 3 

19-21 ετϊν 18 

22-25 ετϊν 14 

26-35 ετϊν 93 

36-45 ετϊν 114 

46-60 ετϊν 123 

61 ετϊν και άνω 17 

Missing Values 2 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

Γράφθμα 2  

ΑΝΔΕΣ
92%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
8%

Φφλο
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ε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των αποφυλακισμένων, οι 

περισσότεροι είναι άγαμοι (με 57%). Ακολουθούν οι έγγαμοι (με 20%).  

Πίνακασ 4 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

Άγαμοσ/θ 221 

Ζγγαμοσ/θ 76 

Διαηευγμζνοσ/θ 38 

Χιροσ/α 4 

Συμβιεί 8 

Εν διαςτάςει 18 

Missing Values 19 

ΤΝΟΛΟ 384 

 
Γράφθμα 2  

<18
1%

19-21 ετών
5%

22-25 ετών
4%

26-35 ετών
24%

36-45 ετών
30%

46-60  ετών
32%

61 
ετών 
και 
άνω
4%

Missing Values
0%

Ηλικία
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Πίνακασ 5 

ΠΑΙΔΙΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

Ναι 140 

ΠΧΙ 244 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

Γράφθμα 3 

 

 

 

 

Πίνακασ 6 

Άγαμοσ/θ
57%

Ζγγαμοσ/θ
20%

Διαηευγμζνοσ/θ
10%

Χιροσ/α
1%

Εν 
διαςτάςει

5%

υμβιεί
2%

Missing Values
5%

Οικογενειακι κατάςταςθ

ΝΑΙ
36%

ΠΧΙ
64%

Παιδιά
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ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

1 παιδί 60 

2 παιδιά 48 

>3 παιδιά 32 

ΤΝΟΛΟ 140 

 

 

Γράφθμα 4 

 

 

Ανθρωπογεωγραφία των ωφελούμενων του φορέα: 

χετικά με τη «Φώρα προέλευσής» τους, σχεδόν οι μισοί ωφελούμενοι του φορέα 

προέρχονται από την Ελλάδα με ποσοστό 48%, με το ποσοστό των ωφελούμενων 

από διαφορετικές εθνότητες να ξεπερνά το 50%. Πιο συγκεκριμένα το 48% είναι 

αλλοδαποί πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και το 4% είναι πολίτες της ΕΕ. Είναι 

σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η 

πολυμορφία των ωφελούμενων που προέρχονται ενδεικτικά από 40 διαφορετικές 

χώρες/κρατικές οντότητες, όπως Αίγυπτο, Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντοστού, 

Βουλγαρία, Γεωργία, Γκάνα, Γουινέα, Ερυθραία, ΗΠΑ, Ιράν, Ιράκ, Ισπανία, 

Ιταλία, Κίνα, Κονγκό, Κούβα, Λιθουανία, Μαλαισία, Μαυριτανία, Μπαγκλαντές, 

Μπουρουντί, Πολωνία, Ρουάντα, Ρουμανία, Ρωσία, ιέρρα Λεόνε, ρι Λάνκα, 

Σανζανία, Σουρκία, ομαλία, Νιγηρία κ.ά.  

 

 

43%

34%

23%

Αρικμόσ παιδιών

1

2

3<



36 
 

Γράφθμα 5 

 

 

Πίνακασ 7 

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

Ελλθνικι 183 

Αλβανικι 12 

Αφγανικι 20 

Ρακιςτανικι 17 

Νιγθριανι 14 

Σουδανικι 9 

Μαροκινι 9 

Ιρακινι 9 

Αλγερινι 8 

Τυνθςιακι 8 

Συριακι 6 

Σομαλικι 6 

Άλλθ 77 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

 

 

 

 

 

48%

48%

4%

Εκνικότθτα

Θμεδαποί Αλλοδαποί (εκτόσ ΕΕ) Ευρωπαίοι Ρολίτεσ
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Γράφθμα 6 

 

 

Α2) ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΡΟΥΙΛ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ δέχθηκε κατά το έτος 2015 από  όλα τα καταστήματα κράτησης της 

Ελλάδος αποφυλακισμένους - ωφελουμένους. Τπερεκπροσώπηση υπήρξε από το 

Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, που εδρεύει στην Αττική. 

Πίνακασ 8 

Κατάστημα απουσλάκισης       

Α.Κ.Κ Αγηάο 25 

Α.Κ.Κ Καζζάλδξαο 6 

Α.Κ.Κ Τίξπλζαο 24 

Δ.Α.Κ.Κ.Ν Καζζαβέηεηαο 10 

Δ.Κ.Κ.Ν Απιώλα 9 

Δ.Κ.Κ.Ν Βόινπ 1 

Ίδξπκα Αγωγήο Αλειίθωλ Βόινπ 1 

Κ.Α.Τ.Κ Διεώλα Θεβώλ 7 

Ελλθνικι

Αφγανικι

Ρακιςτανικι

Αλβανικι

Νιγθριανι

Σουδανικι

Μαροκινι

Ιρακινι

Τυνθςιακι

Αλγερινι

Ραλαιςτινιακι

Συριακι

Σομαλικι

Άλλεσ

183

20

17

12

14

9

9

9

8

8

6

6

6

77

Εκνικότθτεσ ωφελοφμενων

Εκνικότθτα
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Κ.Α.Υ.Φ 4 

Κ.Κ  Φίνπ 1 

Κ.Κ Αιηθαξλαζζνύ Ηξαθιείνπ 4 

Κ.Κ Άκθηζζαο 7 

Κ.Κ Γξεβελώλ 14 

Κ.Κ Γπλαηθώλ Θεβώλ 19 

Κ.Κ Γνκνθνύ 4 

Κ.Κ Ιωαλλίλωλ 3 

Κ.Κ Κέξθπξαο 5 

K.K. Κνξπδαιινύ 63 

Κ.Κ. Κνξίλζνπ 2 

Κ.Κ. Κω 3 

Κ.Κ. Λάξηζα 17 

Κ.Κ. Μαιαλδξίλνπ 7 

Κ.Κ. Ναππιίνπ 6 

Κ.Κ. Νεάπνιεο 4 

Κ.Κ. Νηγξίηαο Σεξξώλ  5 

Κ.Κ. Πάηξαο 15 

Κ.Κ. Τξηθάιωλ 17 

Κ.Κ. Τξίπνιεο 5 

Κ.Κ. Φαιθίδαο 6 

Κ.Κ. Φαλίωλ 8 

Κ.Κ. Φίνπ 8 

Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλωλ 11 

Χπρηαηξείν Κξαηνπκέλωλ 3 

Missing Values 60 

Σύνολο 384 
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Γράφθμα 7 

 

 

χετικά με τον Ποινικό Υάκελο των ωφελουμένων που επισκέφθηκαν την 

ΕΠΑΝΟΔΟ και σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν και κατεγράφησαν από 

το αποφυλακιστήριο των ωφελουμένων προκύπτει η εξής εικόνα:   

«Ημερομηνία αποφυλάκισης», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, οι 

περισσότεροι ωφελούμενοι που προσήλθαν στην Επάνοδο είχαν αποφυλακιστεί  

μέσα στο τρέχον έτος, ήτοι το 2015. 

Πίνακασ 9 

Ημερομθνία 
Αποφυλάκιςθσ: 

Ωφελοφμενοι 

2015 215 

2014 68 

2013 13 

2012 3 

2011 4 

2010 6 

Ραλαιότερθ θμερομθνία 13 

Missing Values 62 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

 

 Γράφθμα 8 

0
10
20
30
40
50
60
70

Κατάςτθμα αποφυλάκιςθσ

Κατάςτθμα Κράτθςθσ
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χετικά με το «Ποινικό αδίκημα» του αποφυλακισμένου, οι περισσότεροι 

ωφελούμενοι είχαν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για τα ακόλουθα αδικήματα, 

όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακασ 10 

Ποινικό προυίλ -αδικήματα Ωφελοφμενοι 

Παξαβάζεηο Ν. Πεξί Ναξθωηηθώλ νπζηώλ 100 

Δγθιήκαηα θαηά ηεο δωήο 13 

Δγθιήκαηα θαηά ηωλ πεξηνπζηαθώλ δηθαηωκάηωλ 9 

Λεζηεία 40 

Κινπή  50 

Σωκαηηθέο βιάβεο 16 

Δγθιήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο 14 

Δγθιήκαηα θαηά ηεο πξνζωπηθήο ειεπζεξίαο 6 

Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα 10 

Παξαβάζεηο Ν. Πεξί αιινδαπώλ 22 

Λνηπά αδηθήκαηα 39 

Missing Values 65 

ΣΥΝΟΛΟ 384 
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Γράφθμα 9 

 

 

ε σχέση με τον «ποινικό χαρακτηρισμό» κάθε ωφελουμένου προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι είναι κατάδικοι σε ποσοστό 83% και το 4% υπόδικοι. την 

κατηγορία «άλλο» αναφερόμαστε κυρίως σε νεαρούς ωφελούμενους του φορέα, 

άτομα νεαρής ηλικίας που έχουν εμπλοκή με τον νόμο και παραπέμπονται στον 

φορέα μας από την Επιμέλεια Ανηλίκων για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, είτε για κοινωφελή εργασία ως αναμορφωτικό μέτρο είτε ως 

περιοριστικό όρο. 

Πίνακασ 11 

Σφποσ 
ωφελοφμενου 

Ωφελοφμενοι 

Υπόδικοσ 15 

Καηάδηθνο 318 

Άλλο 16 

Missing Values 35 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

Νεαροί ωφελοφμενοι (Άλλο): 

Κνηλωθειήο εξγαζία 8 

Παξαπνκπή γηα παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο ζηελ 
ΔΠΑΝΟΓΟ 

6 

ΤΝΟΛΟ 14 

 

Γράφθμα 10 

0
20
40
60
80

100

Ποινικό προφίλ -αδικιματα

Αδικιματα
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Πίνακασ 12 

Ποινή  

Φπιάθηζε από 1 έωο 12 κήλεο 26 

Φπιάθηζε 1- 3 έηε 34 

Φπιάθηζε 3 έηε θαη πιένλ (4 - 5 έηε) 11 

Σπλνιηθή πνηλή θπιάθηζεο (πιένλ ηωλ 5 εηώλ) 23 

Πξόζθαηξε θάζεηξμε (5 -20 έηε)/ Σπλνιηθή πνηλή 
θάζεηξμεο  

187 

Κνηλωθειή εξγαζία 8 

Ιζόβηα 6 

Πξνζωξηλή θξάηεζε (Υπόδηθνη) 24 

Missing Values 65 

Σύνολο 384 

 

Ποινές  

Παξεπόκελεο πνηλέο, απνζηέξεζε 
πνιηηηθώλ δηθαηωκάηωλ 

14 

Φξεκαηηθή Πνηλή 129 

Μέηξα αζθαιείαο, απέιαζε αιινδαπνύ 46 

Missing Values 41 

Σύνολο Καταδικασθέντων  318 

 

Πίνακασ 13 

Λόγοι απουσλάκισης 

Έθηηζε ηεο Δπηβιεζείζαο Πνηλήο 7 

Απόιπζε ππό όξνπο (105 – 110 ΠΚ θαη 4322/2015) 273 

Αζωώζεθε 4 

Η πνηλή κεηαηξάπεθε (εμαγνξάζηεθε/ή θνηλωθειή 
εξγαζία) 

5 

Αλαζηνιή πνηλήο 8 

4%

83%

4%
9%

Σφποσ ωφελοφμενου

Υπόδικοσ

Κατάδικοσ

Άλλο

Missing Values
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Απνιύζεθε ιόγω έθεζεο (έθεζε αλαζηαιηηθό 
απνηέιεζκα) 

14 

Άιιν 8 

Missing Values 65 

Σύνολο 384 

 

 

Λόγοι απουσλάκισης 

Απνιύζεθε θαηόπηλ επεξγεηηθνύ 
ππνινγηζκνύ 

95 

Σύνολο Καταδικασθέντων 318 

 

 

Α3) ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΙΛ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ 

χετικά με το «επίπεδο εκπαίδευσης» των ωφελουμένων προκύπτει ότι σε 

ποσοστό 30%  δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις Γυμνασίου και 

το 24% δήλωσαν αναλφάβητοι. Έπονται με ποσοστό 8% όσοι έχουν αποφοιτήσει 

από το Λύκειο και το 7% ανέφερε ότι έχει παρακολουθήσει κάποιες από τάξεις 

του Δημοτικού. 

Πίνακασ 14 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αλαιθάβεηνο 93 

Κάπνηεο Τάμεηο Γεκνηηθνύ 23 

Απόθνηηνο/ε Γεκνηηθνύ 21 

Κάπνηεο ηάμεηο Γπκλαζίνπ 116 

Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 5 

Απόθνηηνο/ε ΣΓΔ 4 

Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ 30 

Απόθνηηνο/ε Τερληθήο-Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο 

28 

Απόθνηηνο/ε ΙΔΚ 3 

Απόθνηηνο/ε ΤΔ 13 

Απόθνηηνο/ε ΠΔ 21 

Άιιν 10 

Missing Values 17 

ΣΥΝΟΛΟ 384 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 11 
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Η εικόνα που σχηματίστηκε από τα στοιχεία που αντλήθηκαν αναδεικνύει πως η 

συντριπτική πλειονότητα των ωφελουμένων είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (98%, και μόλις το 2% 

των ωφελουμένων είναι εργαζόμενοι).  

Γράφθμα 12 

  

ε ό,τι αφορά τις «υνθήκες Διαβίωσης» των ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι οι περισσότεροι με ποσοστό 

24%

6%

6%
30%

1%

1%

8%

7%

1%
3%

6%
3%

4%

Επίπεδο εκπαίδευςθσ

Αναλφάβθτοσ

Καποιεσ Τάξεισ Δθμοτικοφ

Απόφοιτοσ/θ Δθμοτικοφ

Κάποιεσ τάξεισ Γυμναςίου

Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου

Απόφοιτοσ/θ ΣΔΕ

Απόφοιτοσ/θ Λυκείου

Απόφοιτοσ/θ Τεχνικισ-
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
Απόφοιτοσ/θ ΙΕΚ

Απόφοιτοσ/θ ΤΕ

Απόφοιτοσ/θ ΡΕ

Άλλο

98%

2%

Επαγγελματικι κατάςταςθ

ΑΝΕΓΟΙ

ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΙ
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39% παρουσιάζονται φιλοξενούμενοι και έπονται με ποσοστό 24% όσοι δηλώνουν 

άστεγοι.  

Πίνακασ 15 

υνκικεσ διαβίωςθσ 

Ιδιόκτθτθ Κατοικία 30 

Ενοικιαηόμενθ Κατοικία 75 

Φιλοξενοφμενοσ/θ 134 

Δομι Στζγαςθσ 6 

Διαμονι ςε Ξενοδοχείο 7 

Διαμονι ςε Κατειλθμμζνο Χϊρο 3 

Άςτεγοσ/θ 83 

Άλλο  8 

ΣΥΝΟΛΟ 384 

 

 

Γράφθμα 13 

 

 

 ε ό,τι αφορά τις πρόσθετες γνώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν 

από τη βάση καταγραφής των ωφελουμένων προκύπτει η γνώση δεύτερης  

γλώσσας σε ποσοστό 33% και σε ποσοστό 15% φαίνεται να γνωρίζουν να 

χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ το 50% δήλωσε ότι δεν έχει καμία 

πρόσθετη γνώση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι μόλις το 1% ανέφερε ότι συμμετείχε 

σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης ή κατάρτισης.   

8%

22%

39%2%

2%

1%

24%

2%

υνκικεσ διαβίωςθσ

Ιδιόκτθτθ Κατοικία

Ενοικιαηόμενθ Κατοικία

Φιλοξενοφμενοσ/θ

Δομι Στζγαςθσ

Διαμονι ςε Ξενοδοχείο

Διαμονι ςε Κατειλθμμζνο 
Χϊρο

Άςτεγοσ/θ

Άλλο 
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Πίνακασ 16 

Πρόςκετεσ Γνώςεισ/Ικανότθτεσ 

Ξζνεσ γλϊςςεσ 125 

Χειριςμόσ Θ/Υ 59 

Συμμετοχι ςε επιδοτοφμενα προγράμματα (π.χ. 
ΟΑΕΔ) 

2 

Άλλο 5 

Καμία 193 

ΣΥΝΟΛΟ 384 

 

 

Γράφθμα 14 

 

 

χετικά με την «Κατάσταση Τγείας» των αποφυλακισμένων ισχύουν τα 

ακόλουθα, όπως προέκυψε από τη βάση δεδομένων: 

Πίνακασ 17 

Προβλιματα 
υγείασ 

Ναι 185 

Πχι 199 

ΤΝΟΛΟ 384 

 

Κατάςταςθ υγείασ 

Λοιμϊδθ νοςιματα - Νόςοσ τθσ ανκρϊπινθσ ανοςολογικισ ανεπάρκειασ από τον ιό HIV 9 

Λοιμϊδθ νοςιματα - Ιογενισ θπατίτιδα 27 

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοςιματα, διαταραχζσ κρζψεωσ και ανοςολογικζσ 
διαταραχζσ 

6 

33%

15%
1%

1%

50%

Πρόςκετεσ Γνώςεισ/Ικανότθτεσ
Ξζνεσ γλϊςςεσ

Χειριςμόσ Θ/Υ

Συμμετοχι ςε 
επιδοτοφμενα 
προγράμματα (π.χ. ΟΑΕΔ)

Άλλο
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Λοιμϊδθ και παραςιτικά νοςιματα 3 

Νεοπλάςματα 0 

Νοςιματα δζρματοσ και υποδορίου ιςτοφ 1 

Νοςιματα μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ 6 

Νοςιματα νευρικοφ ςυςτιματοσ και των αιςκθτθρίων οργάνων 5 

Νοςιματα του Ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ 6 

Νοςιματα του αίματοσ και των αιμοποιθτικϊν οργάνων 4 

Νοςιματα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 6 

Νοςιματα του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 8 

Νοςιματα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ 3 

Νοςιματα τθσ καρδίασ 7 

Χριςθ ψυχοτρόπων ουςιϊν/εξαρτιςεισ 75 

Ψυχικζσ διαταραχζσ 19 

φνολο 185 

 

Γράφθμα 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

48%

52%

Προβλιματα υγείασ

Ναι

Πχι
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Γράφθμα 16 

 

 

Α4) ΠΑΡΟΦΕ - ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

τον επόμενο πίνακα ακολουθούν οι παροχές που προσφέρει ο φορέας και οι 

οποίες συμπίπτουν με τα αιτήματα των ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 
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ςυςτιματοσ
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αιμοποιθτικϊν οργάνων

Νοςιματα του αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ

Νοςιματα του κυκλοφορικοφ 
ςυςτιματοσ

Νοςιματα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ

Νοςιματα τθσ καρδίασ
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Ψυχικζσ διαταραχζσ

Κατάςταςθ Τγείασ

Νοςιματα
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Πίνακασ 18 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΟΥΡΟΝΙΑ ΣΙΤΙΣΘΣ 577 

ΕΙΣΙΤΘΙΑ 1350 

ΤΘΛΕΚΑΤΕΣ 353 

ΣΤΕΓΑΣΘ (ΘΜΕΕΣ) 145 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 591 

ΤΝΟΛΟ 614 

 
 

Γράφθμα 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

45%

12%

5%

19%

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΕΠΑΝΟΔΟΤ

ΣΙΤΙΣΘ

ΕΙΣΙΤΘΙΑ

ΤΘΛΕΚΑΤΑ

ΣΤΕΓΑΣΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ
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ΒΑΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΟΤ 

2015 

 

Από τα ωφελούμενα εν συνόλω άτομα που επισκέφθηκαν την ΕΠΑΝΟΔΟ το έτος 

2015 αποκομίσθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 H συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων του φορέα είναι άνδρες. 

 Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα προέλευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, 

 Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψηφίας αποτελείται από άγαμα  και νεαρής 

ηλικίας άτομα, 

 Σα κυριότερα προβλήματα υγείας που ταλανίζουν τους ωφελουμένους είναι η 

ηπατίτιδα C και η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, και τέλος, 

 Υαίνεται ότι για το έτος 2015 το πιο σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η 

ανάγκη για εύρεση εργασίας, η παροχή οποιασδήποτε χρηματικής ενίσχυσης και, 

τέλος, η παροχή διατροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 2015 

ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ» - 

10Ος  ΚΤΚΛΟ 

                                                                                                     

Δημιουργικά εργαστήρια ΕΠΑΝΟΔΟΤ: 

 Μαθαίνω το αυτοκίνητο 

 Γνωρίζω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 Πειραματίζομαι με την Σέχνη (2 εργαστήρια) 

 Θεατρικό εργαστήριο  

 Μάθημα ελληνικής γλώσσας 

 

 

ΕΚΘΕΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ                                      

    To πρόγραμμα «ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ», το οποίο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 

9/2/2015 – 10/07/2015 από το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ σύμφωνα με το από 

5/2/2015 Μνημόνιο υνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ, είχε στόχο την υλοποίηση 

προγράμματος για κρατούμενους/ες, αποφυλακιζόμενους/ες και 

αποφυλακισμένους/ες νέους/ες. 

   Σο πρόγραμμα περιλάμβανε την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη αποφυλακισμένων νέων με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση, 

αλλά και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους.  

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούσαν:  

α) στη λειτουργία εργαστηρίων εκπαίδευσης 

β) στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων και απασχόλησης 
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αποφυλακισμένων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

  Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορούσε στην υλοποίηση εργαστηρίων 

κατάρτισης με θεματικά αντικείμενα τη μηχανολογία αυτοκινήτου, τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, το χειροποίητο κόσμημα, το θέατρο και την ελληνική 

γλώσσα, από τα οποία ωφελήθηκαν συνολικά περίπου 40-45 άτομα.  

   Σο α΄ εργαστήριο με τίτλο «Μαθαίνω το αυτοκίνητο» αφορούσε σε 

αποφυλακισμένους που είχαν τεχνικές δεξιότητες και ενδιαφέρονταν να 

ασχοληθούν ως τεχνίτες σε συνεργεία ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Oι 

περισσότεροι ήταν ανήλικοι ή νεαροί ενήλικοι και μερικοί από αυτούς 

παρακολούθησαν το εργαστήριο ως μια μορφή εναλλακτικής ποινής (κοινωφελής 

εργασία). Σο εργαστήριο αυτό παρείχε γνώσεις μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας 

αυτοκινήτων και πραγματοποιήθηκε στο συνεργείο Auto Service Μαυρογιάννης (Λ. 

Κωνσταντινουπόλεως 329, Αγ. Μελέτιος, Αθήνα). Η διάρκεια του εργαστηρίου 

ήταν έξι μήνες και οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα μαθήματα συστηματικά. 

To εργαστήριο αυτό έτυχε της υποστήριξης των Δικαστηρίων Ανηλίκων Αθήνας και 

Πειραιά με την παραπομπή ανηλίκων που βρίσκονταν στην αρμοδιότητά τους. 

   Σο β΄ εργαστήριο με τίτλο «Γνωρίζω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή»  αφορούσε 

Έλληνες και αλλοδαπούς αποφυλακισμένους/ες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο, στους οποίους θα χρησίμευαν οι 

δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σο εργαστήριο αυτό παρείχε 

βασικές γνώσεις των κυριότερων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 

διάρκεια του εργαστηρίου ήταν έξι μήνες και πραγματοποιήθηκε σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

  Σο γ΄ εργαστήριο με τίτλο «Πειραματίζομαι με την Σέχνη» αφορούσε σε  

αποφυλακισμένους/ες με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, αποτελώντας τρόπο 

δημιουργικής τους απασχόλησης και εξωτερίκευσης. Σο εργαστήριο το οποίο 

ασχολήθηκε με το χειροποίητο κόσμημα διήρκεσε 6 μήνες και 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Μερικές από τις δημιουργίες 

των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών πωλήθηκαν σε bazaar που έλαβε χώρα 

την Σρίτη 2 Ιουνίου 2015 στο υνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου.  
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    Σο δ‟ εργαστήριο αφορούσε το Θέατρο και την Τποκριτική. Οι 

συμμετέχοντες-συμμετέχουσες καλούνταν μία φορά την εβδομάδα για έξι μήνες 

να εκφραστούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο προσωπικό και 

δημιουργικό. τα πλαίσια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν τη 

δυνατότητα να διδαχθούν και τάνγκο. Οι συναντήσεις του εργαστηρίου 

πραγματοποιούνταν στον χώρο του ΚΕΘΕΑ MOSAIC, που είχε ευγενικά 

παραχωρηθεί στην ΕΠΑΝΟΔΟ και βρίσκεται στον Αγ. Παντελεήμονα (επί της οδού 

Μαγνησίας, αρ. 28). Σο θεατρικό εργαστήριο παρουσίασε το έργο του στις 12 

Ιουνίου 2015 στη τέγη Γραμμάτων και Σεχνών, στο πλαίσιο του αφιερώματος 

επιστημονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος που οργάνωσε η ΕΠΑΝΟΔΟ με 

τίτλο Η τέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη φυλακή (βλ. 

συνημμένο πρόγραμμα). 

   Σο ε‟ εργαστήριο αφορούσε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι 

συμμετέχοντες ήταν αποφυλακισμένοι/ες, κυρίως αλλοδαποί/ές. Η βελτίωση στην 

κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας, και κατ‟ επέκταση στην επικοινωνία, είναι 

βασικό εργαλείο για έναν ξένο που επιθυμεί να ζήσει στην Ελλάδα και εκ των 

πραγμάτων θα αλληλεπιδράσει με ανθρώπους που πιθανόν να μη γνωρίζουν τη 

δική του μητρική γλώσσα. Σα μαθήματα οργανώθηκαν με βάση τις ατομικές 

ανάγκες κάθε συμμετέχοντα-ουσας, γι‟ αυτό και συχνά ο καθένας 

παρακολουθούσε μία ώρα εβδομαδιαίο ιδιαίτερο μάθημα στα γραφεία της 

ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

   Σα εργαστήρια στελεχώθηκαν με επιμορφωνόμενους/ες που είτε βρίσκονταν σε 

κίνδυνο ή είχαν εμπλοκή με τον νόμο, όπως επίσης και με αποφυλακισμένους/ες 

που ήδη βρίσκονταν στο στάδιο της επανένταξης και είχαν συνεχή και ομαλή 

συνεργασία με τον φορέα μας.  

    Μερικοί από τους συμμετέχοντες παραπέμφθηκαν στον φορέα μας, 

προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό, από την Τπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας και Πειραιά. Οι υπόλοιποι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

για τα εργαστήρια όταν ενημερώθηκαν γι‟ αυτά κατά τη διάρκεια της πρώτης ή 

μετέπειτα συνάντησής τους με σύμβουλο της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 
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  σοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης 

«ΜΠΟΡΨ ΚΑΙ ΕΓΨ» συναντήθηκαν με έναν εκ των συμβούλων της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, 

προκειμένου να τους εξηγηθεί η φύση και το αντικείμενο κάθε εργαστηρίου και να 

συζητηθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 

  τη συνέχεια ξεκίνησαν τα μαθήματα, τα οποία διεξήχθησαν κανονικά και η ροή 

υπήρξε η αναμενόμενη, με ορισμένα μικρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν από 

τις εποπτείες που έγιναν, καθώς κάποιοι καταρτιζόμενοι/ες απείχαν από τα 

μαθήματα των εργαστηρίων.  

  λοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ευχαριστημένοι/ες από τους/τις  

εκπαιδευτές/ριές τους και ικανοποιημένοι/ες από τα μαθήματα.  

   Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο με τίτλο «Γνωρίζω τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή» σημείωσε επιτυχία καθώς οι καταρτιζόμενοι με ενθουσιασμό 

ανταποκρίθηκαν στην εκπαίδευση. Τπήρξαν συνεπείς και καθ‟ όλα 

οργανωμένοι/ες και συνεργάσιμοι/ες. σον αφορά στην εκμάθηση μηχανολογίας 

αυτοκινήτου του εργαστηρίου «Μαθαίνω το αυτοκίνητο», οι καταρτιζόμενοι/ες 

επίσης ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. την  εύρυθμη λειτουργία του 

εργαστηρίου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η εποπτεία των ωφελουμένων από 

εξειδικευμένους συμβούλους.  

   Σέλος, το εργαστήριο «Πειραματίζομαι με την Σέχνη» είχε μεγάλη απήχηση 

στους αποφυλακισμένους. Η συμμετοχή τους υπήρξε υπέρ το δέον αναμενόμενη, 

και όλοι δήλωσαν ευχαριστημένοι/ες. λα τα υπόλοιπα εργαστήρια κύλησαν 

ομαλά και με επιτυχία, καθώς η προσέλευση των συμμετεχόντων, η δέσμευσή 

τους προς τα μαθήματα και η πρόοδός τους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές.  

  Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες υποστηρίχθηκαν συμβουλευτικά από τους 

εξειδικευμένους συμβούλους της ΕΠΑΝΟΔΟΤ ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

αιτήματά τους. Ειδικότερα δέχθηκαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική 

συμβουλευτική. 
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                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

 

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «Youth in Action» 2014-2015 

 

  υντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επανένταξης 

Αποφυλακιζόμενων ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ για την έκθεση αξιολόγησης του 

προγράμματος «Εντάσσομαι και εγώ» - Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης 

νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην ελληνική κοινωνία 

(διάρκεια από 01/09/2014 έως 30/04/2015), που χρηματοδοτήθηκε από το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης μέσω της Εθνικής Τπηρεσίας του 

Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση.  

Εισαγωγικό σημείωμα 
 

    Σο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης χρηματοδοτεί μέσω της Εθνικής 

Τπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση το Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Εντάσσομαι και εγώ» - Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης 

νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην ελληνική κοινωνία, 

διάρκειας 8 μηνών (από 01/09/2014 έως 30/04/2015). 

    Σο πρόγραμμα αφορούσε 100 αλλοδαπούς κρατουμένους και 

αποφυλακισμένους στην Ελλάδα, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, 

μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έχουν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. 

τόχος του προγράμματος ήταν να  προωθήσει την ενεργό συμμετοχή νέων 

μεταναστών, που είχαν κάποια εμπλοκή με τον νόμο, στο κοινωνικό σύνολο, ώστε 

να κατανοήσουν τη νέα τους ιδιότητα ως Ευρωπαίων πολιτών και να 

ενθαρρυνθούν στην αμοιβαία κατανόηση. 

    υγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος ήταν: α) Μεσοπρόθεσμα, η 

υλοποίηση μιας πολιτικής ένταξης η οποία συνάδει με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της μεταναστευτικής πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και β) 

μακροπρόθεσμα, η κοινωνική συνοχή και η ομαλή συνύπαρξη με τους γηγενείς 
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και η κοινωνική σταθερότητα, μέσω δράσεων οι οποίες προωθούν τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των κοινωνικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων 

των προς ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.   

   Η παρέμβαση βασιζόταν σε ομαδικές κυρίως συναντήσεις ενδυνάμωσης, 

επικοινωνίας και επιμόρφωσης, καθώς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες, που 

στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την ενεργή 

συμμετοχή των εφήβων, προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους για τη σύνδεσή τους με τους κοινωνικούς χώρους που τους περιβάλλουν και 

τους αφορούν.  

   Σο πρόγραμμα προσέφερε χαμόγελα αισιοδοξίας σε εφήβους που μέχρι τώρα 

έχουν γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας και έχουν απολέσει προ 

πολλού την αθωότητά τους. 

    Οι αλλοδαποί κρατούμενοι στην Ελλάδα αποτελούν το 60% περίπου του 

συνολικού εγκάθειρκτου πληθυσμού και προέρχονται από εκατό περίπου 

χώρες (κυρίως από Αλβανία, Ιράκ, Ιράν, Σουρκία κ.λπ.). Η ύπαρξη τόσο πολλών 

αλλοδαπών κρατουμένων από χώρες εκτός ΕΕ δημιουργεί προβλήματα σε 

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

κρατουμένους θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού της 

διαφορετικότητας, να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά 

προγράμματα, να λαμβάνουν υπ‟ όψιν τους τη δυσκολία της κατανόησης της 

ξένης γλώσσας. 

   Οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν 

στην ενδυνάμωση των αλλοδαπών, στη διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος 

διαμονής τους και στην ενθάρρυνσή τους να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό 

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

αλλοδαπών κρατουμένων είναι ο γλωσσικός αποκλεισμός, ο οποίος δημιουργεί 

προβλήματα με την κατανόηση του γράμματος αλλά και του πνεύματος του 

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

πραγματικότητα μέσα στην οποία πλέον ζουν και δραστηριοποιούνται και η οποία 

τους φαντάζει ξένη και εχθρική. Οι στόχοι λοιπόν των δράσεων του προγράμματος 

που υλοποιήθηκε με τίτλο «Εντάσσομαι και εγώ» ήταν η προώθηση της ενεργούς 



57 
 

συμμετοχής των νέων μεταναστών που είχαν κάποια εμπλοκή με τον νόμο, η 

κατανόηση της νέας τους ιδιότητας ως ευρωπαίων πολιτών και η ενθάρρυνση της 

αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων αυτών που προέρχονται από διαφορετικές 

χώρες, μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικές πολιτισμικές 

προσλαμβάνουσες και αναγκάζονται να συνυπάρχουν στην Ελλάδα. τόχος 

επίσης ήταν η ενίσχυση της συνειδητοποίησης, εκ μέρους των νέων μεταναστών, 

ότι είναι πλέον και Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι νέοι μετανάστες από χώρες εκτός 

ΕΕ, αλλά με την είσοδο και παραμονή τους στην Ελλάδα, εκτός του ότι μπήκαν 

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

  Οι νέοι μετανάστες ενθαρρύνθηκαν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη 

ενημέρωση επί ευρωπαϊκών θεμάτων και να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά 

με την οικοδόμηση και το μέλλον της Ευρώπης από τη σκοπιά των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά σε σχέδια που θα έχουν  έντονα 

ευρωπαϊκή διάσταση και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προβληματισμών γύρω 

από την αναδυόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία, τις αξίες της και τα δικαιώματα του 

Ευρωπαίου πολίτη.  

   Σέλος, μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις του σχεδίου οι νέοι είχαν την ευκαιρία 

να εντοπίσουν κοινές αξίες με τους άλλους νέους από διαφορετικές χώρες 

ανεξαρτήτως των πολιτισμικών διαφορών τους (να εντοπίσουν αυτά που τους 

ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν), να γνωρίσουν την κουλτούρα και τον 

ελληνικό πολιτισμό (και κατ΄ επέκταση τον ευρωπαϊκό) με εύληπτο και 

διασκεδαστικό τρόπο, να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας και, πάνω από όλα, να ενθαρρυνθούν ώστε να διαδραματίζουν ενεργό 

ρόλο στις τοπικές κοινωνίες τους. 

Σαυτότητα του Προγράμματος 

 

  Σο πρόγραμμα «Εντάσσομαι και εγώ» - Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης 

νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην ελληνική κοινωνία είχε 

διάρκεια 8 μήνες και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από επτέμβριο 2014 

μέχρι και Απρίλιο 2015 (ειδικότερα από 01/09/2014 έως 30/04/2015) από το 

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ, σε συνεργασία με το 

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.  
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   την πρώτη φάση του προγράμματος έγινε σχεδιασμός της μεθοδολογίας 

παρέμβασης των δράσεων με βάση την εμπειρία από παλαιότερες συναφείς 

παρεμβάσεις σε ομάδες εφήβων/νέων, προσπαθώντας να γίνει αναγωγή στον 

ωφελούμενο πληθυσμό-στόχο που ήταν νέοι αλλοδαποί κρατούμενοι και 

αποφυλακιζόμενοι. Περιγράφηκαν οι επιστημονικές προδιαγραφές των 

επιμορφωτικών/πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πραγματοποιήθηκε ειδικότερος 

σχεδιασμός των μεθόδων που θα χρησιμοποιούνταν. ημαντικό ρόλο στον 

σχεδιασμό των παραπάνω είχε η επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία που 

διαθέτει η ΕΠΑΝΟΔΟ στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που 

απευθύνονται σε νέους με παραβατική συμπεριφορά και εμπλοκή με τον νόμο. 

  τη δεύτερη φάση του προγράμματος έγινε η πρώτη επικοινωνία, ο 

συντονισμός και η προετοιμασία για τη δημιουργία των προβλεπόμενων ομάδων. 

Λόγω της μικρής αρχικά προσέλευσης και δεδομένων των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εξυπηρετούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων άλλαξε. Κρίθηκε πιο λειτουργική και αποτελεσματική η 

δημιουργία μικρότερων, αλλά περισσότερων ομάδων. Σην περίοδο αυτή έγινε 

επίσης η επιλογή των εμψυχωτών που ανέλαβαν τον σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των ομάδων. 

  την τρίτη φάση συγκροτήθηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν οι ομάδες των 

νέων αλλοδαπών κρατουμένων και αποφυλακισμένων. Οι ομάδες 

πραγματοποιούσαν συναντήσεις τακτικά, μία με δύο φορές την εβδομάδα, και, 

αφού έθεταν τους στόχους τους και εντόπιζαν τα κοινά σημεία τους, επέλεγαν 

θέματα συζήτησης από το πεδίο των δικαιωμάτων και των ενδιαφερόντων τους για 

δημιουργική απασχόληση. 

  Σέλος, στην τέταρτη και πέμπτη  φάση του προγράμματος είχαμε 

ολοκλήρωση των δράσεων και ακολούθησε η συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης των 

δράσεων, προκειμένου η αποκτηθείσα εμπειρία να συμβάλει στη δημιουργία ενός 

μεθοδολογικού εργαλείου για επόμενες παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν ως 

στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων αλλοδαπών που είχαν ή 

έχουν εμπλοκή με τον νόμο. 

  Σο βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση ήταν 

η μέθοδος κοινωνικής εργασίας με νέους (youth work), η οποία εστιάζει με 
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ευχάριστο, δημιουργικό και βιωματικό τρόπο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

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

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

περιβάλλουν και τους αφορούν.  

   Επειδή η παρέμβαση αυτή εστιάζεται σε νέους μετανάστες, πολλοί από τους 

οποίους είχαν ήδη βιώματα σύγκρουσης με τον νόμο ή θυματοποίησης από 

καταστάσεις που τους δημιουργούν κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού, στόχος 

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

βελτιώνουν την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους τους του κοινωνικού και νομικού 

πλαισίου στο οποίο αναφέρονται, με παράλληλη καλλιέργεια και ενίσχυση των 

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

ενισχύει το προσωπικό τους κύρος και περιορίζει την αίσθηση της σύγκρουσης 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή σε επιμορφωτικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτέλεσε την αποκορύφωση αυτής της διαδικασίας, με 

απώτερο στόχο να τους δώσει την αίσθηση της στενότερης σύνδεσης με την 

κοινότητα της περιοχής όπου διαμένουν. 

   Σο αντικείμενο του πακέτου προγράμματος δράσης/παρέμβασης της κάθε 

ομάδας, που προσδιορίστηκε κατ‟ αρχάς σε συνεργασία με τον εμψυχωτή και 

ακολούθως με τη συμμετοχή των ίδιων των νέων – μελών των ομάδων, 

περιελάμβανε: 

 υναντήσεις ενδυνάμωσης και επικοινωνίας με στόχο θέματα ταυτότητας, 

συμφωνία κανόνων συνεργασίας, κατανομή ευθυνών, προγραμματισμό δράσεων, 

εκπόνηση και αξιολόγηση στόχων και επίλυση δυσκολιών και συγκρούσεων 

 υναντήσεις επιμόρφωσης και συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

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

δομές και υπηρεσίες και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων επιβίωσης 

κ.λπ., την ανάπτυξη προβληματισμών γύρω από την αναδυόμενη ευρωπαϊκή 

κοινωνία και τις αξίες της, καθώς και την επεξεργασία εμπειριών, βιωμάτων και 

δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης των νέων φυλακισμένων και 

αποφυλακισμένων στο υφιστάμενο πολιτισμικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον 
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 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ομάδας με 

ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς 

 Ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών με κοινωνικό χαρακτήρα, σχεδίαση 

και διακίνηση οδηγού και ενημερωτικού υλικού κ.ά.   

 Πολιτιστικές δραστηριότητες, συνδυαστική διδασκαλία 3 μορφών τέχνης: 

χορού, εικαστικών, θεάτρου και επισκέψεις σε χώρους και εκδηλώσεις 

πολιτισμού, όπως μουσεία, εκθέσεις κ.λπ. 

Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώχθηκαν:  

α) Η καλύτερη ενημέρωση και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και 

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

θέματα που αφορούν τους νέους μετανάστες 

 β) Η στενότερη σύνδεση των νέων με την πολιτιστική ζωή του τόπου στον 

οποίο διαμένουν και η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων τους για τα 

θέματα κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, καθώς και το ξεπέρασμα 

προκαταλήψεων, στερεοτύπων και διακρίσεων 

γ) Η διεύρυνση των προσωπικών οριζόντων με παράλληλη ενίσχυση της 

αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των εφήβων που θα συμμετέχουν 

στις ομάδες, καθώς θα έχουν τη  δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη 

γνώμη τους ανταλλάσσοντας απόψεις με άλλους εφήβους, να 

εκφράζονται και να δημιουργούν μέσα από τις τέχνες και μέσα 

επικοινωνίας, να ασχολούνται με πολιτιστικά δρώμενα και να βλέπουν 

τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται  

δ) Η καλλιέργεια ομαδικότητας και θετικής στάσης απέναντι στον 

«διαφορετικό» ή τον «άλλο»  

ε) Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων 

και την αντιμετώπιση δυσκολιών  

στ) Η απόκτηση γνώσεων και βιωμάτων που θα διευκολύνουν και θα 

ενθαρρύνουν τους νεαρούς μετανάστες στη συμμετοχή στα κοινά, στην 

καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος κοινωνικού τους χώρου, στην 

καλύτερη γνωριμία με υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με την 

άσκηση δικαιωμάτων τους κ.λπ.   
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στ) Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα προβλήματα και τις 

ανάγκες των ανήλικων μεταναστών με στόχο τη διαμόρφωση μιας θετικής 

και αλληλέγγυας «στάσης». 

 

Δράσεις/Παρεμβάσεις 

 
Α) υγκρότηση των ομάδων των νέων και ενημέρωση για το πρόγραμμα 

και τις δράσεις - Πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών συναντήσεων 

γνωριμίας και εισαγωγή στο πρόγραμμα 

    Αφού ορίστηκαν οι σύμβουλοι και οι εμψυχωτές που θα συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα, ανέλαβαν και το σύνολο των ενεργειών προετοιμασίας για την 

υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας και επιμόρφωσης, καθώς και των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι συναντήσεις που σχεδίασαν βασίστηκαν: α) τις 

επιστημονικές προδιαγραφές του προγράμματος που είχαν τεθεί ήδη από την 

ΕΠΑΝΟΔΟ, και β) στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων που αποτελούσαν την ομάδα 

που θα λάμβανε μέρος στο πρόγραμμα. 

    ε αρχικό στάδιο αποφασίστηκε ότι οι πρώτες τουλάχιστον συναντήσεις 

γνωριμίας θα είχαν βιωματικό χαρακτήρα, διότι στην πλειονότητά τους οι νέοι 

αλλοδαποί αποφυλακισμένοι, πέρα από τον περιορισμό της γλώσσας, 

χαρακτηρίζονταν από έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικών βιωμάτων, 

δυσκολεύονταν να οραματιστούν, να θέσουν στόχους, να δημιουργήσουν και να 

αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους, ενώ είχαν πολύ επιφυλακτική στάση απέναντι 

σε αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι, οι σύμβουλοι και οι εμψυχωτές ήθελαν πρώτα 

από όλα να δημιουργήσουν «ομάδες» νέων, τα μέλη των οποίων θα αναγνώριζαν 

και θα μοιράζονταν ομοιότητες μεταξύ τους, θα αισθάνονταν εμπιστοσύνη, γι‟ αυτό 

και αφιερώθηκε χρόνος για παιχνίδια «δεσίματος της ομάδας» για να μπορέσουν 

εν συνεχεία οι νέοι αυτοί να λάβουν μέρος στις διάφορες δραστηριότητες 

επιμορφωτικού χαρακτήρα, να τις κατανοήσουν και να αποκομίσουν το μέγιστο 

δυνατό όφελος. 

Β) Πραγματοποίηση συναντήσεων ενδυνάμωσης και επικοινωνίας 

εστιασμένων σε θέματα ταυτότητας, συμφωνία κανόνων συνεργασίας, 

επίλυση δυσκολιών και συγκρούσεων 
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   Μετά από πολύ προσεκτικό σχεδιασμό των δράσεων, οι σύμβουλοι έκριναν πιο 

λειτουργική τη δημιουργία μικρότερων ομάδων. Μειώθηκε μεν ο αριθμός των 

μελών των ομάδων, αλλά δημιουργήθηκαν περισσότερες ομάδες και  

πραγματοποιήθηκαν περισσότερες συναντήσεις (σύνολο 15) από τον 

απαιτούμενο/προβλεπόμενο αριθμό, λόγω των μεγάλων αναγκών των 

ωφελουμένων.  

   Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός-

στόχος, δεν κατέστη εφικτό να δημιουργηθούν ομάδες με σταθερά 

επαναλαμβανόμενη δομή, καθώς πολλές φορές οι ωφελούμενοι απουσίαζαν. Εξ 

αυτού, και λόγω μεγαλύτερης προσέλευσης με την πάροδο του χρόνου, στις 

ομάδες ενσωματώθηκαν νέα μέλη και δημιουργήθηκαν καινούριες. 

Β) Πραγματοποίηση συναντήσεων επιμόρφωσης και συζήτησης σχετικά με 

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών (με βάση τις  προβλέψεις της 

νομοθεσίας), τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων επιβίωσης κτλ. 

    Για λόγους προσωπικών δεδομένων, επαγγελματικής εχεμύθειας και 

μεγαλύτερης αποδοτικότητας της δράσης, δημιουργήθηκαν πολλές μικρές ομάδες 

δύο ατόμων, τα μέλη των οποίων αντιμετώπιζαν παρόμοια νομικά ζητήματα και η 

επίλυσή τους με την παροχή συμβουλών μπορούσε να γίνει από κοινού. 

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες συναντήσεις από τις προβλεπόμενες λόγω των 

αναγκών των επωφελουμένων (12 συναντήσεις). 

   Επιπλέον, μετά από συνεννόηση με το χολείο Γυμνάσιο-Λύκειο του 

Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ), θεωρήθηκε 

σκόπιμο να καλυφθεί η όλο και μεγαλύτερη ανάγκη των νέων αλλοδαπών 

κρατουμένων για ενημέρωση πάνω σε θέματα ζωτικής, γι‟ αυτούς, σημασίας. Επ‟ 

αυτού, στις 20/3/2015 πραγματοποιήθηκε στο ΔΕ του ΕΚΚΝΑ μια μαζική 

συνάντηση επιμόρφωσης, στην οποία συμμετείχαν 58 νέοι αλλοδαποί 

κρατούμενοι.  Ενδεικτικά, τα θέματα που θίχτηκαν ήταν η αποφυλάκιση και η 

επανένταξη στην ελληνική κοινωνία, οι δυνατότητες που έχουν σε σχέση με τις 

άδειες παραμονής και το άσυλο, η απέλαση και ο επαναπατρισμός, καθώς και οι 

δυνατότητες για εργασία. 
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Γ) Πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

   Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες συναντήσεις από τις προβλεπόμενες, λόγω 

των αναγκών των επωφελουμένων. 

1. το πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων οργανώθηκε μια μικρή σταθερή ομάδα 

που κάθε εβδομάδα δημιουργεί χειροτεχνίες με βάση τις ιδέες, τους 

προβληματισμούς και τις επιθυμίες των ίδιων των ωφελουμένων. Δημιουργίες τους 

έχουν εκτεθεί σε bazaar της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Πραγματοποιήθηκαν 11 συναντήσεις. 

2. Επιπλέον, στο ΕΚΚΝΑ έχει δημιουργηθεί ομάδα θεάτρου αποτελούμενη από 20 

άτομα (κατά μέσο όρο - κάποιοι αποφυλακίστηκαν) που συναντιούνται δύο φορές 

την εβδομάδα. τις 28/3/2015 πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την πρώτη 

τους παράσταση, με τίτλο «Circo Revolution. Ένα χειροποίητο υπερθέαμα για 

γέλια μέχρι δακρύων».  

Αναλυτικά: 

  1η  υνάντηση       13/10/2014 25η  υνάντηση       16/02/2015 

  2η  υνάντηση       16/10/2014 26η  υνάντηση       19/02/2015 

  3η  υνάντηση       20/10/2014 27η  υνάντηση       26/02/2015 

  4η  υνάντηση       23/10/2014 28η  υνάντηση       02/03/2015 

  5η  υνάντηση       30/10/2014 29η  υνάντηση       05/03/2015 

  6η  υνάντηση       06/11/2014 30η  υνάντηση       09/03/2015 

  7η  υνάντηση       10/11/2014 31η  υνάντηση       12/03/2015 

  8η  υνάντηση       13/11/2014 32η  υνάντηση       14/03/2015 

  9η  υνάντηση       24/11/2014 33η  υνάντηση       15/03/2015 

10η  υνάντηση       27/11/2014 34η  υνάντηση       16/03/2015 

11η  υνάντηση       01/12/2014 35η  υνάντηση       19/03/2015 

12η  υνάντηση       04/12/2014 36η  υνάντηση       22/03/2015 

13η  υνάντηση       08/12/2014 37η  υνάντηση       23/03/2015 

14η  υνάντηση       11/12/2014 38η  υνάντηση       24/03/2015 

15η  υνάντηση       15/12/2014 39η  υνάντηση       26/03/2015 
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16η  υνάντηση       18/12/2014 40η  υνάντηση       27/03/2015   

17η  υνάντηση       22/12/2014 41η υνάντηση       28/03/2015 

18η  υνάντηση       15/01/2015 42η  υνάντηση       16/04/2015 

19η  υνάντηση       19/01/2015 43η  υνάντηση       20/04/2015 

20η  υνάντηση       22/01/2015 44η  υνάντηση       23/04/2015 

21η  υνάντηση       26/01/2015 45η  υνάντηση       27/04/2015 

22η  υνάντηση       29/01/2015 46η  υνάντηση       30/04/2015 

23η  υνάντηση       09/02/2015 

24η  υνάντηση       12/02/2015 

 

3. ε συνεργασία επίσης με το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, στις 31/3/2015 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Αυτοκινήτου Αθηνών με τη συμμετοχή 

8 νέων αλλοδαπών. 

4. Σέλος, η ΕΠΑΝΟΔΟ διαθέτει ομάδα θεάτρου αποφυλακισμένων που 

πραγματοποιεί τις πρόβες της μία φορά την εβδομάδα. Για το κλείσιμο του 

προγράμματος και για την παρουσίαση των πεπραγμένων η ΕΠΑΝΟΔΟ 

οργάνωσε ημερίδα στις 29/4/2015, στην οποία η θεατρική ομάδα συμμετείχε με 

ένα δρώμενο «ποίησης και τάνγκο». 

Αναλυτικά:  

  1η υνάντηση,  01/10/2014 13η υνάντηση,   07/01/2015 

  2η υνάντηση,  08/10/2014 14η υνάντηση,   14/01/2015 

  3η υνάντηση,  15/10/2014 15η υνάντηση,   21/01/2015 

  4η υνάντηση,  22/10/2014 16η υνάντηση,   28/01/2015 

  5η υνάντηση,  29/10/2014 17η υνάντηση,   04/02/2015 

  6η υνάντηση,  05/11/2014 18η υνάντηση,   11/02/2015 

  7η υνάντηση,  12/11/2014 19η υνάντηση,   18/02/2015 

  8η υνάντηση,  19/11/2014 20η υνάντηση,   25/02/2015 

  9η υνάντηση,  26/11/2014 21η υνάντηση,   04/03/2015 
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10η υνάντηση,  03/12/2014 22η υνάντηση,   11/03/2015 

11η υνάντηση,  10/12/2014 23η υνάντηση,   18/03/2015 

12η υνάντηση,  17/12/2014  

 

Δ) Μαθήματα ελληνικών 

Για να είναι πιο εύκολη για τους ωφελουμένους η εκμάθηση της γλώσσας 

δημιουργήθηκαν δύο ομάδες 2-3 ατόμων (κατά μέσο όρο) σε σταθερή βάση, μία ή 

δύο φορές την εβδομάδα από 2 ώρες, ανάλογα με την προσέλευση. 

Πραγματοποιήθηκαν 74 ώρες μαθημάτων. Αναλυτικά: 

  1Ο      17/12/2014 20Ο      18/02/2015 

  2Ο      18/12/2014 21Ο      19/02/2015 

  3Ο      07/01/2015 22Ο      24/02/2015 

  4Ο      08/01/2015 23Ο      25/02/2015 

  5Ο      14/01/2015 24Ο      26/02/2015 

  6Ο      15/01/2015 25Ο      03/03/2015 

  7Ο      20/01/2015 26Ο      04/03/2015 

  8Ο      21/01/2015 27Ο      05/03/2015      

  9Ο      22/01/2015 28Ο     11/03/2015 

10Ο      27/01/2015 29Ο     12/03/2015 

11Ο      28/01/2015 30Ο     17/03/2015 

12Ο     29/01/2015 31Ο    19/03/2015 

13Ο      03/02/2015 32Ο     24/03/2015 

14Ο      04/02/2015 33Ο     26/03/2015 

15Ο      05/02/2015 34Ο     01/04/2015 

16Ο      10/02/2015 35Ο     02/04/2015 

17Ο      11/02/2015 36Ο     07/04/2015 

18Ο      12/02/2015 37Ο     16/04/2015 

19Ο      17/02/2015 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 

       ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “Grundtvig-   

Prison Education: Basic Skills Blended Learning (Pebble)” 

 
 

  κοπός του PEBBLE είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την αύξηση και την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του ICT στη μάθηση και την παροχή περισσότερων 

ευκαιριών για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Ο κύριος στόχος του 

προγράμματος είναι να συμβάλει στην αλλαγή του επιπέδου παροχής 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέματα που θεωρούνται 

σημαντικά για την προσωπική ανάπτυξη και την αποκατάσταση των κρατουμένων. 

Σο PEBBLE θα παρέχει εκπαίδευση κατάλληλη για τις ανάγκες των κρατουμένων 

με την εφαρμογή του ICT, ως εργαλείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους. 

Μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι κρατούμενοι θα βελτιώσουν τις βασικές 

ικανότητές τους και τις βασικές δεξιότητες στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 

 Δεξιότητες αλφαβητισμού 

 Μαθηματικές Γνώσεις 

 Βασικές δεξιότητες ICT 

 Οικονομικές δεξιότητες 

 

   Μαθήματα κατάρτισης δόθηκαν στα συμμετέχοντα σωφρονιστικά ιδρύματα της 

Ελλάδας, τη Ιταλίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας. Με την εφαρμογή του 

PEBBLE η εκπαίδευση των κρατουμένων θα γίνει πιο ευέλικτη και ατομικά 

προσανατολισμένη, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση τους και θα 

διαμορφώσουν μια θετικότερη στάση απέναντι στο σωφρονιστικό σύστημα εφόσον 

θα μπορούν να το δουν ως ένα θετικό περιβάλλον μάθησης. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε στην έρευνα (συλλογή υλικού, ομάδες εστίασης και 

σύντομες συνεντεύξεις) για την ανάλυση των αναγκών των κρατουμένων στις 

ελληνικές φυλακές και εστίασε ιδιαίτερα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

πληθυσμού των φυλακών. Επίσης ανέλαβε να εκπαιδεύσει τέσσερις (4) 

εκπαιδευτικούς της φυλακής που θα επιλεγούν στο πλαίσιο ενός 12ωρου 

σεμιναρίου, προκειμένου να τους καταρτίσει και να τους υποστηρίξει στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων  που απευθύνονται στους κρατούμενους. 

Επιπλέον, η ΕΠΑΝΟΔΟ ανέλαβε την οργάνωση και την υλοποίηση του PEBBLE 

σε είκοσι (20) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Σέλος, 

συμμετείχε στο τελικό συνέδριο που θα γίνει τον επτέμβριο του 2015 στη 
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Υλωρεντία με στόχο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής του 

προγράμματος και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω εφαρμογής του. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του προγράμματος http://elearninginprisons.com. 

 

   πως αναφέρθηκε παραπάνω η ΕΠΑΝΟΔΟ είχε αναλάβει να εκτελέσει τα 

πιλοτικά μαθήματα του προγράμματος που έλαβαν χώρα στο Κατάστημα 

Κράτησης Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στο χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Παρακάτω, γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα «Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “PEBBLE-PRISON EDUCATION BASIC SKILLS 

BLENDED LEARNING”». 

    

     

 

 
 

 
Το ζργο PEBBLE χρθματοδοτείται από το  

Ρρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ Ε.Ε. 

                                                                              

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “PEBBLE-
PRISON EDUCATION BASIC SKILLS BLENDED LEARNING” 

 

ΕΠΑΝΟΔΟ - Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων-ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ  

Δευτέρα 15 και Σρίτη 16 Ιουνίου 2015  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Σο Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ, 

εποπτευόμενος φορέας του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ οργανώνουν τη Δευτέρα 
15 και την Σρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ (Κολοκυνθούς 23, 

T.K. 10436, Αθήνα) εκπαιδευτικό και επιστημονικό σεμινάριο με θέμα 
«Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “PEBBLE-

PRISON EDUCATION BASIC SKILLS BLENDED LEARNING”». 
 
 

 
 

 
 

ΨΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 

http://elearninginprisons.com/
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Ψράριο  Θεματολογία 

09.00 – 11.00 

 Καλωσόρισμα - υστάσεις 

 Σο Πρόγραμμα PEBBLE 

 Η Ομάδα τόχος 

11.00 – 13.00 

 Γιατί Εκπαίδευση στις Υυλακές;  

 Γιατί Βασικές Δεξιότητες;  

 Γιατί Μεικτή Εκπαίδευση;  

13.00 – 15.00 

 Οι Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών 

 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή 

 

 

 

Σρίτη, 16 Ιουνίου 2015 

 

Ψράριο Θεματολογία 

09.00 – 11.00 

 Σηλεκατάρτιση: Σο Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης 

 Αλφαβητισμός 

 Αριθμητισμός 

 Βασικές Δεξιότητες ΣΠΕ 

 Φρηματοοικονομικές Δεξιότητες 

11.00 – 13.00  Οι Βασικές Αρχές της Μεικτής Εκπαίδευσης – Σο ύστημα Εκπαίδευσης 

13.00 – 15.00  Η Διεξαγωγή των Προγραμμάτων Σηλεκατάρτισης – Οργάνωση και Λειτουργία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΨΝ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΖΟΜΕΝΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΑ» ΚΨΔΙΚΟ 

ΟΠ 299984 

  κοπός του έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός και η  αναβάθμιση των υπηρεσιών 

της ΕΠΑΝΟΔΟΤ που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση και 

οικονομική συμπαράσταση, καθώς και στην προετοιμασία και προώθηση της εν 

γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων. 

  Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε συμβουλευτικά στον σχεδιασμό ενός συνόλου 

εφαρμογών – υποσυστημάτων και στην ολοκλήρωσή τους σε μία ενιαία 

διαδικτυακή πύλη συμβάλλοντας στον σχεδιασμό τόσο του Τποσυστήματος της 

Δικτυακής Πύλης, όσο και του Τποσυστήματος Τποστήριξης των Επιχειρησιακών 

(εσωτερικών) λειτουργιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

  Αναλυτικότερα, για το Τποσύστημα Δικτυακής Πύλης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, σε 

συνεργασία με τον ανάδοχο σχεδιάστηκε η εφαρμογή Ενημέρωσης πολιτών και 

Δημόσιων Υορέων. Έγινε ακριβής καταγραφή της δομής και του περιεχομένου 

που θα διατίθεται στους πολίτες – αποφυλακισμένους – αποφυλακιζομένους- 

ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, στους εμπλεκόμενους 

Δημόσιους Υορείς και στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς μέσω της 

Δικτυακής πύλης της ΕΠΑΝΟΔΟΤ.  

   Η ΕΠΑΝΟΔΟ συστηματοποίησε και συγκέντρωσε θέματα που αφορούν στη 

νομική και κοινωνική κατάσταση των αποφυλακιζομένων - αποφυλακισμένων, 

στην ανάπτυξη σχετικής κοινωνικής αρωγής, προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση την κατηγοριοποίηση 

των κρατουμένων και κατ‟ επέκταση των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε αυτούς 

ως ακολούθως: Κρατούμενοι γονείς, παιδιά κρατούμενων γονέων, 

τοξικοεξαρτημένοι αποφυλακισμένοι, ανήλικοι αποφυλακισμένοι, 

αποφυλακισμένοι με ψυχικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.  

  Η ΕΠΑΝΟΔΟ ανέλαβε την επικαιροποίηση και ενημέρωση του Οδηγού 

Αποφυλάκισης του φορέα στον οποίο οδηγό παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες 

για την αποφυλάκιση και αναρτήθηκε στην νέα πλατφόρμα. 

  Επίσης, ο φορέας συστηματοποίησε και συγκέντρωσε θέματα που αφορούν στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και αναζήτηση θέσεων εργασίας με βάση το 
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προφίλ του αποφυλακιζομένου, κατηγορίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για θέματα 

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

  την Εφαρμογή Παροχής Τπηρεσιών προς τους Πολίτες η ΕΠΑΝΟΔΟ 

συμμετείχε συμβουλευτικά με την κυρία Λεμπέση στην αναλυτική περιγραφή των 

λειτουργιών της συγκεκριμένης εφαρμογής παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες 

με επισημάνσεις για αλλαγές, βελτιώσεις και τροποποιήσεις, προκειμένου να μη 

δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα, ιδιαίτερα για 

την πιστοποίηση και αυθεντικοποίηση χρήστη.  

  Η ΕΠΑΝΟΔΟ στη συγκεκριμένη φάση συνέβαλε ενεργά στον σχεδιασμό των 

ακόλουθων εφαρμογών:   

 Επαγγελματικός προσανατολισμός, σύμβουλος εργασίας και αναζήτηση θέσεων 

εργασίας με βάση το προφίλ του αποφυλακιζομένου. Η εφαρμογή: α) θα 

κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο για δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας 

που τον αφορούν, με βάση το προφίλ του ή και σε σχέση με τη διαμορφούμενη 

ζήτηση θέσεων εργασίας, και β) θα παραπέμπει στα διαθέσιμα προγράμματα 

κατάρτισης των αντίστοιχων οργανισμών. Επιπλέον, ο χρήστης θα ενημερώνεται 

για θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ που έχει δημιουργήσει.    

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για νομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων για θέματα 

δικαίου αλλοδαπών, εργατικού δικαίου, ποινικού μητρώου κ.λπ. Η υπηρεσία της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι φιλική και για τους μη 

εξοικειωμένους χρήστες και κωδικοποιημένη γύρω από συνήθη ερωτήματα των 

αποφυλακισμένων.  

Σέλος, η ΕΠΑΝΟΔΟ δημιούργησε -και έδωσε στον ανάδοχο για να το 

μετασχηματίσει- εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης διάρκειας 

μέχρι 50 ωρών (χειροποίητο κόσμημα, δημιουργία ΚΟΙΝΕΠ, ελληνική γλώσσα 

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

ασύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διάχυση γνώσης στους 

αποφυλακισμένους /αποφυλακιζομένους, καθώς και σε ειδικά προγράμματα για 

προετοιμασία (Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, πτυχία ξένων γλωσσών) με 

στόχο τη βελτίωση ή/και απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων των 

ενδιαφερομένων.  

  Η ΕΠΑΝΟΔΟ επίσης εργάστηκε στο πλαίσιο του Τποσυστήματος 

Τποστήριξης των Εσωτερικών Λειτουργιών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ που 

περιλαμβάνει την Εφαρμογή Διοικητικής και Διαχειριστικής Τποστήριξης, 

προκειμένου να βελτιωθούν η εξυπηρέτηση των τελικών αποδεκτών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν και οι εσωτερικές οργανωτικές 

δομές καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων του φορέα, με την ανάπτυξη 

εφαρμογής διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης με αντικείμενο ιδιαίτερα 

την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών. υγκεκριμένα, η κυρία 

Λεμπέση προέβη στην αναλυτική καταγραφή των στατιστικών κατηγοριών που 
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ενδιαφέρουν τον φορέα και στην επισήμανση των στατιστικών σχέσεων που θα 

προκύπτουν για να επιτευχθεί το πλήρες σύνολο στατιστικών ή/και πληροφοριών 

που αφορούν στην πρόσβαση στο στατικό μέρος της δικτυακής πύλης. Αυτά τα 

στατιστικά ή/και πληροφορίες είναι σε συνάρτηση με διαπιστευμένους χρήστες 

(ρόλους ή πρόσωπα) όπου αυτό είναι δυνατό ή/και χρήσιμο. Σέλος, 

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

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

αναφέρονται στατιστικά που αφορούν στο είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών 

(συμβουλευτικής, στέγασης, σίτισης, εύρεσης εργασίας κ.λπ.), στο πλήθος των 

αιτημάτων υποστήριξης με κριτήρια φύλο, ηλικία, εθνικότητα, συχνότητα 

αίτησης, κοινωνικά κ.λπ. Δημιουργία προτύπου ετήσιας απολογιστικής έκθεσης. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής θα γίνεται με πολλαπλούς 

τρόπους (καταστάσεις, γραφικές παραστάσεις κ.λπ.). 

Δημοσιότητα του έργου 

   το πλαίσιο της δημοσιότητας του έργου πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις 

σχετικών άρθρων σε έντυπο και ηλεκτρονικό, τοπικό και εθνικό τύπο. Η 

ΕΠΑΝΟΔΟ ανέλαβε τη δημιουργία του press kit (δελτίο τύπου, καλές 

πρακτικές, προωθητικό υλικό, δηλ. banner, μηνύματα) για -κυρίως, αλλά όχι 

μόνο- ηλεκτρονική αποστολή μηνυμάτων και συμμετείχε ενεργά στις ενέργειες 

ενημέρωσης των ομάδων που εμπίπτουν στο κοινό-στόχο, π.χ.: πολιτών, 

κρατουμένων, αποφυλακιζομένων, αποφυλακισμένων, οικογενειών, άλλων 

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

φοιτητών, ακαδημαϊκών, επιχειρήσεων, άλλων εμπλεκόμενων φορέων κ.λπ. 
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ΑΥΙΑ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 

 

             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ 

 

Η σημασία του εθελοντισμού 

   Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή 

προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από 

αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό 

όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

  τη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος που 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία 

του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. 

  Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα 

εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς αφορά όλους ανεξαρτήτως 

κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την 

κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

   Η ΕΠΑΝΟΔΟ Ν.Π.Ι.Δ. από την ίδρυσή της βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά 

καταξιωμένων και νέων επιστημόνων για να καλύψει  τις ανάγκες που καθημερινά 

προκύπτουν και να πετύχει τον μεγάλο της στόχο, την κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. ε αυτή την προσπάθεια πολύτιμοι 

αρωγοί είναι οι εθελοντές/εθελόντριές της, που με τη δική τους προσφορά 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

   Οι εθελοντές/εθελόντριες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ είναι εξίσου σημαντικοί/ές με το 

εργατικό της δυναμικό, καθώς απασχολούνται σε όλες της τις δράσεις και 

καλύπτουν βασικές ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από 

επαγγελματίες. Ανάλογα με  τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση 

και αφού πρώτα εκπαιδευτούν, οι εθελοντές/εθελόντριες  ενεργοποιούνται, 

φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους. 

  Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητηθεί η βοήθεια 

των  εθελοντών/εθελοντριών της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, υπάρχουν και δράσεις που κάθε 

ενδιαφερόμενος/η μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με τον χρόνο 

που μπορεί να διαθέσει. 

 Παζάρια/Εκθέσεις: ε όλη  τη διάρκεια του έτους η ΕΠΑΝΟΔΟ διοργανώνει 

παζάρια και συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και εκθέσεις, που σκοπός τους 

είναι η οικονομική ενίσχυση του φορέα, των άπορων φυλακισμένων και 

αποφυλακισμένων καθώς και η ενημέρωση του κόσμου για το έργο της. Υυσικά η 
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παρουσία των εθελοντών/εθελοντριών της είναι και σε αυτό τον τομέα παραπάνω 

από απαραίτητη. 

 Γραφείο: τα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ υπάρχουν  εργασίες που απαιτούν τη 

γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μόνο την όρεξη των εθελοντών για 

αρχειοθέτηση και γραφειοκρατικές εργασίες. 

 Εθελοντική Προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα: 

ημαντική είναι η συνεισφορά ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στον φορέα 

μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις 

υπηρεσίες στους εξυπηρετουμένους. Έτσι λοιπόν στην ΕΠΑΝΟΔΟ υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί,  καλλιτεχνικοί δημιουργοί και άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι 

βρίσκονται κοντά της και στηρίζουν τα εργαστήρια μέσα και έξω από τα 

καταστήματα κράτησης. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Ε.Π. ΕΝΣΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΨΝ  

 

 

   Η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ» συστάθηκε με τον Ν. 4019/2011 και δραστηριοποιείται –κυρίως- 

στη δημιουργία και συντήρηση κήπων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 

   ε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους και η κοινωνία 

κατακερματίζεται κοιτάξαμε τη ρίζα του προβλήματος, την ανεργία. Οι φορείς 

(ΕΠΑΝΟΔΟ, ΑΡΙ, «Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας») νοιάστηκαν 

πραγματικά  και δούλεψαν με ανθρώπους που στο παρελθόν βρέθηκαν σε χώρους 

στους οποίους περιοριζόταν κάθε είδους ελευθερία. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα 

νέο όραμα, μια νέα ιδέα, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ». 

 

  Με τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που θα στηρίζεται στην 

ομαδική προσπάθεια και με βασικά μας εφόδια την ελπίδα και την αγάπη για το 

κοινό καλό, οραματιστήκαμε την αφετηρία της επαγγελματικής μας 

σταδιοδρομίας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και 

φιλικό στο περιβάλλον. Βασική μας προσδοκία, με όραμά μας τους «ΝΕΟΤ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ», είναι η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης.  
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ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ελ. 

1.  Εισαγωγή 

 

3 

2.  Επιτελική ύνοψη (Executive Summary) 

 

4 

3.  Ανάλυση παραγόντων που οδήγησαν στη δημιουργία της Κοιν..Επ. 

     3.1. Η ιδέα της Κοιν..Επ. 

     3.2. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της ιδέας 

     3.3. Η εξέταση της ιδέας -  τα πρώτα συμπεράσματα (SWOT ANALYSIS) 

6 

6 

7 

7 

4.  Περιγραφή της επιχείρησης  

 

11 

5.  Σο χέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 

     5.1. Οι Πελάτες 

     5.2. Ο Ανταγωνισμός 

     5.3. Σο ευρύτερο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

     5.4. Σιμές & Σιμολογιακή Πολιτική 

     5.5. Διαφήμιση – Δημόσιες χέσεις 

15 

15 

16 

17 

17 

18 

6.  χέδιο Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΠ) 20 
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     6.1. Σο χέδιο Διοίκησης 

     6.2. Λειτουργική Διαχείριση 

     6.3. Σα μέλη της Κοιν..Επ. 

     6.4. Η ομάδα των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ» 

20 

20 
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1. Εισαγωγή 

    Η Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» συστάθηκε με τον Ν.4019/2011 και 

δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα δημιουργίας - συντήρησης κήπων 

και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων, καθώς και στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις. τόχος της είναι η 

παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά 

φιλικό, σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές.  

   Με το παρόν Επιχειρηματικό χέδιο (Business Plan) επιδιώκεται η ανάλυση 

και αξιολόγηση τόσο του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Βασικός σκοπός του είναι ο καθορισμός 

των επιχειρηματικών κατευθύνσεων και των στρατηγικών αξόνων λειτουργίας επί 

των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ». 
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Επωνυμία ΚΟΙΝ..ΕΠ.: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΚΟΙΝ..ΕΠ.» 

Σαυτότητα Εταιρείας: Aστικός υνεταιρισμός Κοινωνικού κοπού 

Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση) 

Νομική μορφή: Κοιν..Επ. – νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική 

ιδιότητα και περιορισμένη ευθύνη των μελών του  

Έτος ίδρυσης: 2014 

Ιδρυτικά μέλη: Ψφελούμενοι αποφυλακισμένοι της «Α.. ΕΠΑΝΟΔΟ – Δίκτυο 

για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη» 

Αριθμός ιδρυτικών μελών: 10 

Διεύθυνση έδρας: Δεριγνύ 28-30, Ισόγειο, Πλ. Βικτωρίας, Σ.Κ. 10434, Αθήνα  

Σηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8817158 & 210-8815904 , 210-8815032 

Fax: 210-8817158  & 210-8251109 

Επικοινωνία στο διαδίκτυο: 

Email:          neoi.orizontes.koinsep@gmail.com  

Ιστοσελίδα: http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/ 

Facebook:    https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes 

 

2. Επιτελική ύνοψη (Excecutive Summary) 

 

  Η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014 ( Ν. 4019/2011) και 

δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα δημιουργίας - συντήρησης κήπων και 

εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η έδρα της βρίσκεται στο κέντρο της 

Αθήνας.  

 

mailto:neoi.orizontes.koinsep@gmail.com
http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes
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   Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια «ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

ΕΝΣΑΞΗ», και τα 10 ιδρυτικά μέλη της ανήκουν σε συγκεκριμένη, κοινωνικά 

ευάλωτη ομάδα. Πρόκειται για ομάδα αποφυλακισμένων, ωφελουμένων του 

Προγράμματος ΣοΠεΚΟ και συγκεκριμένα της  «Α.. ΕΠΑΝΟΔΟ – Δίκτυο για την 

Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη». Η επιχείρηση διοικείται ισότιμα από 

τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους 

και στην εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.  

 ε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους και η κοινωνία 

κατακερματίζεται, η δεκαμελής ομάδα των αποφυλακισμένων κοίταξε τη ρίζα του 

προβλήματος, την ανεργία, και έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο όραμα, μια νέα ιδέα, 

οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ»: μια Κοιν..Επ. που αποτελεί την καλύτερη λύση, επειδή 

συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα 

και αποτελεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.    

    Ο διττός χαρακτήρας της επιχείρησης με συμπληρωματική διάσταση 

(υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας), η εξειδίκευση των μελών της μέσα από 

την ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 

επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την ενασχόλησή τους στην Κοιν..Επ., η 

αξιοποίηση επαφών/συνεργασιών των φορέων/εταίρων της Α.. ΕΠΑΝΟΔΟ, η 

δικτύωση με άλλες Κοινωνικές υνεταιριστικές Επιχειρήσεις και κυρίως το όραμα 

των ιδρυτικών μελών των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ», είναι κάποιοι από τους 

παράγοντες που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης.  

    Σα μέλη της Κοιν..Επ., έχοντας μελετήσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία της 

επιχείρησής τους, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον, έχουν προβλέψει ενδεχόμενους κινδύνους που απειλούν 

την ισορροπία της επιχειρηματικής τους δράσης και έχουν διαμορφώσει δράσεις 

πρόληψης, αλλά και δράσεις θεραπείας.  

   Για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του σχεδίου marketing η Κοιν..Επ. 

μελέτησε το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά όπου θα 

δραστηριοποιηθεί, προκειμένου να εντοπίσει την αγορά-στόχο, να καθορίσει 
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στόχους, να διαμορφώσει την τιμολογιακή της πολιτική και να σχεδιάσει τις 

ανάλογες προωθητικές ενέργειες.  

    Επιπλέον, προβάλλει ένα χέδιο Ανθρωπίνων Πόρων με σκοπό τη λειτουργική 

διαχείριση και διοίκηση της Κοιν..Επ, ώστε να ανταποκριθεί επάξια στην 

αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική της.  

    Σο Φρονοδιάγραμμα Δράσεων των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ» είναι ρεαλιστικό και 

υλοποιήσιμο και αναδεικνύει την επιθυμία όχι μόνο επιβίωσης της Κοιν..Επ. 

στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και την προοπτική ανάπτυξής της.  

   Σέλος, στο κεφάλαιο του χρηματοπιστωτικού σχεδίου επιχειρείται η 

τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης και της επιχείρησης στη συνέχεια 

και προσδιορίζεται η ελκυστικότητά της για κάθε πιθανό επενδυτή. 

   Με τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που θα στηρίζεται στην 

ομαδική προσπάθεια για το κοινό καλό και τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης 

και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ» οραματίστηκαν την αφετηρία της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας, παρέχοντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας με τρόπο ασφαλή και 

περιβαλλοντικά φιλικό, σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές και με σεβασμό τόσο 

στον πελάτη όσο και στο έργο τους. 

 

3. Ανάλυση παραγόντων που οδήγησαν στη δημιουργία της Κοιν..Επ. 

    Ο εγκλεισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του/της 

αποφυλακισμένου/-ης και μια θεμελιώδη εμπειρία στη ζωή του/της, η οποία 

μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για να επανατοποθετηθεί με έναν τρόπο 

διαφορετικό στην κοινωνία και, κατ‟ επέκταση, στην αγορά εργασίας. Σο πέρασμα 

από τη μια συνθήκη στην άλλη συχνά προκαλεί συναισθήματα φόβου, 

αμφιβολίας και ανασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια πρόκληση για 

δημιουργικότητα, σταθερότητα, επαγγελματική ένταξη και οικονομική ασφάλεια. 

Σο σημαντικότερο κίνητρο όμως είναι η επιθυμία για αλλαγή στη ζωή τους και ένα 

νέο ξεκίνημα. 
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3.1. Η ιδέα της Κοιν..Επ. 

   Η δημιουργία της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» προβάλλει ως κοινή ανάγκη 

των μελών της, προκειμένου να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας που 

βιώνουν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

   Είναι ένα δημιουργικό πείραμα που στόχο έχει να προχωρήσει στην πράξη η 

ισότιμη συμμετοχή των μελών, ο αμοιβαίος σεβασμός, η συλλογικότητα, η 

αυτοδιαχείριση, ο αυτοέλεγχος μέσα από την εργασία. τα πλαίσια της κοινωνικής 

οικονομίας η δημιουργία της Κοιν..Επ. είναι η μόνη διέξοδος για τη 

συγκεκριμένη ομάδα στόχου, ώστε να αυτενεργήσει, να τολμήσει και να σπάσει το 

ταμπού του κοινωνικού στιγματισμού που οδηγεί στον αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση.  

     Με το εγχείρημα της Κοιν..Επ. τα μέλη της δημιουργούν τα ίδια την ευκαιρία 

να εργαστούν, να απομακρύνουν το ενδεχόμενο της υποτροπής και της 

παραβατικότητας και να θέσουν το θεμέλιο για την επανένταξή τους σε εργασιακό 

και κοινωνικό επίπεδο.  

3.2. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της ιδέας 

  Η Κοιν..Επ. αποτελεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

και πολύ περισσότερο ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας για 

αποφυλακισμένους/-ες. Οι περισσότεροι/-ες αποφυλακισμένοι/-ες επιθυμούν να 

αποκτήσουν δική τους επιχείρηση, εν μέρει λόγω της άρνησης και της 

προκατάληψης που συναντούν στην προσπάθεια τους να βρουν εργασία. Η 

Κοιν..Επ. αποτελεί την καλύτερη λύση, διότι συγκεντρώνει πολλά 

πλεονεκτήματα για τη συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού.  

     Αποτελεί μια επιχείρηση η οποία γεννιέται μέσα από τη δική τους επιθυμία 

για ένταξη στην αγορά εργασίας, την οποία καλούνται να στήσουν οι ίδιοι 

σταδιακά μέσα από δικές τους προσπάθειες και να τη διαμορφώσουν σύμφωνα με 

τις δικές τους ιδέες, προτάσεις, ικανότητες και δυνατότητες. Επίσης, τους δίνεται 

η δυνατότητα συνεργασίας και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, έτσι ώστε 

υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Η Κοιν..Επ. αποτελεί την πιο 
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ενδεδειγμένη προσέγγιση για την ένταξη των αποφυλακισμένων, διότι λειτουργούν 

ατομικά και ομαδικά ταυτόχρονα, γεγονός βέβαια που δεν αφορά μόνο τους 

αποφυλακισμένους αλλά οποιονδήποτε θα ήθελε να εργαστεί με ανάλογο τρόπο 

στον τομέα της καθαριότητας ή του πρασίνου.  

 

3.3. Η εξέταση της ιδέας -  τα πρώτα συμπεράσματα (SWOT ANALYSIS) 

   Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, στο στάδιο της ανάλυσης και επεξεργασίας της 

επιχειρηματικής ιδέας της ομάδας, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η Ανάλυση 

SWOT, για τη μελέτη των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης, καθώς 

και των ευκαιριών και απειλών που υπάρχουν. Η ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης λειτούργησε ως ένα χρήσιμο, 

συμπληρωματικό μέσο και βοήθησε στην προκαταρτική εξέταση και στην εξαγωγή 

βασικών συμπερασμάτων. Γι‟ αυτό τον λόγο παρατίθεται αυτούσια στη συνέχεια. 

 

 

 

SWOT ANALYSIS 

 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 

ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΕ ΣΙΜΕ  Ε ΦΕΗ ΜΕ 

ΑΤΣΕ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
 

ΕΤΡΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΣΗ ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕΓΕΘΤΝΗ ΣΟΤ 

TARGET GROUP ΣΨΝ ΠΕΛΑΣΨΝ ΛΟΓΨ 

ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ  ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΟΤ 

ΠΑΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ. ΔΙΣΣΟ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΜΕ 
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ  

(ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ)  

 

 

 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ 

ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 
ΑΔΤΝΑΜΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΜΕΨ 

ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΜΙΚΡΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΨΘΗΗ) 

 
ΕΛΛΕΙΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ (ΒΑΡΕΨ) 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ ΜΕΑ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΨΝ 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ ΦΕΣΙΚΝ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΝΑΦΟΛΗΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ ΣΗ 

ΚΟΙΝ..ΕΠ. ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ (ΧΤΦΟΛΟΓΟΤ, 
ΝΟΜΙΚΟΤ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 

ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ ΣΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

 

ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ 

ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ, ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΕΙ ΣΗ 
ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΤΛΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΙΟΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ,  ΑΜΟΙΒΑΙΟ 

ΕΒΑΜΟ, ΑΤΣΟΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ  ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ 
ΜΕΛΨΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

 

ΕΝΑΦΟΛΗΗ ΜΕ ΣΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ 

ΖΗΣΗΜΑΣΑ, ΟΦΙ ΜΟΝΟ Ψ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ψ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 

ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ ΜΕΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  
 

ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΝΟΝΨΝ 

ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΣΗ ΚΟΙΝ..ΕΠ. ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ 

ΜΕΛΨΝ 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕ 

ΑΛΛΕ ΚΟΙΝ..ΕΠ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΠΕΛΑΣΨΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε ΠΟΛΛΑ 
ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

ΛΟΓΨ ΣΗ ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΗ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ 

 

ΤΠΑΡΞΗ ΣΑΘΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΨΝ ΠΕΛΑΣΨΝ ΦΨΡΙ 
ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ Ε ΣΡΙΣΟΤ 

(ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΤ) 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

 

 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 
ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ 

ΑΓΟΡΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΨ ΣΗ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΑΓΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 
 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ  ΜΕΨ 

ΙΣΟΕΛΙΔΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ, 

ΥΟΡΕΨΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ 

ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΟΤ ΔΤΝΑΝΣΑΙ 

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΤΝ Ψ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΤΝΕΡΓΑΣΕ, ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ „Η 

ΠΕΛΑΣΕ  

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ ΣΨΝ 

ΥΟΡΕΨΝ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΑΝ ΣΟ ΕΡΓΟ 

ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΕΛΑΣΨΝ 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΔΙΚΣΤΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΦΝΕΤΗ 

ΠΕΛΑΣΨΝ 
 

ΑΜΕΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤ, 

ΝΠΔΔ, ΜΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ ΥΟΡΕΙ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Ψ ΔΤΝΗΣΙΚΟΤ 

ΠΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΣΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗ ΚΟΙΝ..ΕΠ. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ BAZAAR 

ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΑ Ή Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΟΤ ΥΟΡΕΙ 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΨΝ 

ΜΗΦΑΝΙΜΨΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΣΗ ΚΟΙΝ..ΕΠ.  

 

 

ΑΠΕΙΛΕ 
ΤΠΑΡΞΗ ΑΡΚΕΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

ΜΕ ΦΕΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΨΝ  

 

ΑΣΑΘΕΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΟΤΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

(ΤΓΕΙΑ, ΝΟΜΙΚΨΝ ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΨΝ 

Κ.ΛΠ.) 
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4. Περιγραφή της επιχείρησης  

   Η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ» είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη 

ευθύνη των μελών του, διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα και 

συστάθηκε την 1η Απριλίου 2014.  

  τις 24-7-2014 έγινε η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, ακολούθως υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών στην 

αρμόδια ΔΟΤ, και στη βεβαίωση έναρξης εργασιών της (22-8-2014) περιγράφεται 

ως κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης οι Τπηρεσίες Γενικού Καθαρισμού 

Κτιρίων (ΚΑΔ. 8121000) και ως δευτερεύουσα οι Τπηρεσίες Υυσικού Σοπίου 

(ΚΑΔ. 81301000).     

   Πρόκειται για Κοιν..Επ. Ένταξης, καθώς τα 10 ιδρυτικά μέλη της ανήκουν 

στην ομάδα αποφυλακισμένων, ωφελουμένων της Α.. «ΕΠΑΝΟΔΟ». Η 

επιχείρηση διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην 

επιδίωξη συλλογικού οφέλους και στην εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 

συμφερόντων.   

Οι σκοποί και η λειτουργία της διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:  

α) Σην προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της 

παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, 

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη 

διεύρυνση των εργασιών του, 

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

  Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των 

ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της 

προώθησής τους στην απασχόληση.  
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  Η Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» εξειδικεύεται στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων:    

α) Περιβάλλον και οικολογία  

β) Πράσινη ανάπτυξη 

γ) Ανακύκλωση 

δ) Καθαριότητα & επισκευές,  

ε) Καλλιέργειες & συντήρηση πρασίνου,  

στ) Εμπόριο 

 

την παρούσα φάση, η επιχείρηση δραστηριοποιείται: 

 τον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών 

περιβαλλόντων χώρων.  

Αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και 

εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων 

πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, 

επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων.   

 τον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

Αναλαμβάνοντας υπεύθυνα αρχικούς - γενικούς καθαρισμούς ή καθαρισμούς 

αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, 

ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς.  

   Οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» παρέχουν υπηρεσίες άριστης ποιότητας, με τρόπο 

ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό, σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές. Είναι 

ικανοί να αντεπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, αναζητώντας τις εξειδικευμένες κατά 

περίπτωση λύσεις, με αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό τόσο 

στον πελάτη όσο και στο έργο τους.  
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   Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετείται από 

πλήθος αστικών συγκοινωνιών (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, λεωφορεία, τρόλεϊ), έτσι 

ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη στον δυνητικό πελάτη αλλά και να διευκολύνει 

τη μετακίνηση των εργαζομένων και των μελών της Κοιν..Επ. σε όλο το 

λεκανοπέδιο της Αττικής.  

  υγκεκριμένα η έδρα των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ» βρίσκεται στην οδό Δεριγνύ αρ. 

28-30, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα, 

συνολικής επιφάνειας κυρίων και βοηθητικών χώρων 24,00 τ.μ., που για το 

χρονικό διάστημα από 01/08/2014 έως 31/07/2017 μισθώθηκε για 

επαγγελματική/εμπορική μίσθωση. Ο χώρος βρέθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση 

και τα μέλη της Κοιν..Επ., με ιδία έξοδα και προσωπική εργασία, συνέβαλαν στη 

συντήρηση και διαμόρφωσή του. 

   Η ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων, υπό την 

εποπτεία του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

–που είναι και υντονιστής Εταίρος της «Αναπτυξιακής ύμπραξης ΕΠΑΝΟΔΟ – 

Δίκτυο για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη»-, θέλοντας να 

συμβάλει σε πρακτικό επίπεδο στα πρώτα βήματα ίδρυσης και λειτουργίας της 

Κοιν..Επ. Ένταξης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ», αποφάσισε να παρέχει ως δωρεά το 

μηνιαίο μίσθωμα της έδρας της Κοιν..Επ. για τους πέντε πρώτους μήνες. 

Επιπλέον, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης 

προσέφερε έναν Η/Τ, έναν εκτυπωτή, μία συσκευή τηλεφώνοu-fax, δύο γραφεία 

και οκτώ καρέκλες.  

  Η Κοιν..Επ. διαθέτει για την επικοινωνία της αριθμό σταθερού τηλεφώνου, fax, 

e-mail, και έχει δημιουργήσει δικό της blog στο διαδίκτυο και σελίδα στο 

facebook (τα οποία αναγράφονται στο εισαγωγικό κεφάλαιο, σελ. 4). 

  Η ονομασία της Κοιν..Επ. αποφασίστηκε από κοινού και το λογότυπο 

σχεδιάστηκε από μέλος της ομάδας.  
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ΛΟΓΟΣΤΠΟ  της ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

 

  Ο διττός χαρακτήρας της επιχείρησης με συμπληρωματική διάσταση (υπηρεσίες 

πρασίνου και καθαριότητας) καθώς και η εξειδίκευση των μελών της μέσα από 

την ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 

επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την ενασχόλησή τους στην Κοιν..Επ., 

συμβάλλουν καθοριστικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

  Οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» θα αξιοποιήσουν επαφές/συνεργασίες των φορέων που 

υλοποίησαν το έργο της Α.. «ΕΠΑΝΟΔΟ» για την ανίχνευση δυνητικών πελατών, 

ενώ παράλληλα θα δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

προβολή του έργου τους και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.  

  το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης προτάσσεται η ισότιμη συμμετοχή, ο 

αμοιβαίος σεβασμός, ο αυτοέλεγχος και η δημιουργική αυτενέργεια των μελών μέσα 

από την εργασία/συμμετοχή τους στην Κοιν..Επ., και η οριοθέτησή τους προκύπτει 

από το πλαίσιο κανόνων και δεοντολογίας που καθορίζεται τόσο από το 

καταστατικό όσο και από την καθημερινή συνεργασία των μελών.  Αναφορικά με 

το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, θα επιδιωχθεί η δυνατότητα 

συνεργασίας με άλλες Κοινωνικές υνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης.  

5. Σο σχέδιο μάρκετινγκ (Marketing plan) 

  Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την ανάπτυξη ενός σχεδίου marketing η 

Κοιν..Επ. μελέτησε το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά όπου θα 

δραστηριοποιηθεί, προκειμένου να εντοπίσει την αγορά-στόχο, να καθορίσει 

στόχους, να διαμορφώσει την τιμολογιακή της πολιτική και να σχεδιάσει τις 

ανάλογες προωθητικές ενέργειες. Αναλυτικότερα τα σημεία μελέτης και οι 

ληφθείσες/σχεδιαζόμενες δράσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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5.1. Οι πελάτες 

   Οι υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και συντήρησης χώρων πρασίνου τείνουν να 

έχουν μεγάλη ζήτηση τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος 

προσωπικού, αναθέτουν μέρος των υποστηρικτικών τους λειτουργιών (όπως αυτές 

του καθαρισμού) σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, τέτοιες υπηρεσίες έχουν 

σημαντική ζήτηση ακόμα και από μεμονωμένους ιδιώτες, στους οποίους θα 

συμπεριλαμβάναμε τις διαχειρίσεις πολυκατοικιών. το πελατολόγιο θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν ακόμη και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και 

άλλοι μεμονωμένοι χώροι. Η Κοιν..Επ. αρχικά θα αξιοποιήσει υφιστάμενα 

κανάλια συνεργασιών των εταίρων της Αναπτυξιακής ύμπραξης του 

προγράμματος ΣΟΠΕΚΟ, στο πλαίσιο του οποίου συνεστήθη, με φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δήμοι, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ) που εδρεύουν στο λεκανοπέδιο 

της Αττικής. Ικανοποιώντας τον πρωταρχικό της στόχο να εισέλθει στην αγορά, 

επόμενη επιδίωξή της είναι η εδραίωση σε αυτή, μέσω αύξησης του επιπέδου των 

πωλήσεών της με προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 5%. 

  ε επόμενο στάδιο η επιχείρηση μελετά και την είσοδό της σε νέες αγορές 

διευρύνοντας έτσι το πελατολόγιο και τη φήμη της, με γνώμονα την εξειδίκευση σε 

δραστηριότητες που έχουν προαναφερθεί, όπως είναι η ανακύκλωση, το εμπόριο 

κ.ά.  

5.2. Ο ανταγωνισμός 

  πως έχει αναφερθεί, η Κοιν..Επ., της οποίας το Επιχειρησιακό χέδιο 

παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση, προσφέρει υπηρεσίες «Γενικού 

Καθαρισμού» (ΚΑΔ 81211000) και «Υυσικού Σοπίου» (ΚΑΔ 81301000). ύμφωνα 

με σχετική κλαδική μελέτη της ICAP (Τπηρεσίες Καθαρισμού, 2009) και έρευνα 

του Πανεπιστημίου Πειραιά (επτ. 12), κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς στην 

οποία σχεδιάζει η δραστηριοποιηθεί η Κοιν..Επ. είναι ο μεγάλος αριθμός 

διασποράς των εταιρειών παροχής υπηρεσιών – Facility Services, σε συνδυασμό 

με τον χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά αποτελείται από 

πληθώρα επιχειρήσεων που είτε παρέχουν συνδυαστικά τις ανωτέρω υπηρεσίες 
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είτε μεμονωμένα και κατά κύριο λόγο είναι πολύ μικρές, προσωπικές ή 

οικογενειακές επιχειρήσεις. 

   Ψστόσο, δεν θα μπορούσαν να συγκριθούν άμεσα με την Κοιν..Επ., παρά το 

εξίσου μικρό της μέγεθος, λόγω της εταιρικής της σύνθεσης και γενικότερα της 

ιδιότητας και του βαθμού ενδιαφέροντος του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο 

βαθμός δέσμευσης και αφοσίωσης μιας μικρής ατομικής επιχείρησης με 2 ή 

περισσότερους εργαζόμενους δεν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο βαθμό των δέκα 

μελών της Κοιν..Επ., που λειτουργούν ταυτόχρονα ως επιχειρηματίες (ανάληψη 

ρίσκου, ευθύνη και έκθεση) αλλά και ως εργαζόμενοι (ποιότητα εργασίας και 

αφοσίωση). 

  Επιπλέον, οι πραγματικοί ανταγωνιστές της επιχείρησης περιορίζονται ακόμα 

περισσότερο, καθώς η Κοιν..Επ. χρησιμοποιεί κατά την παροχή των υπηρεσιών 

της υλικά απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον (οικολογικά απορρυπαντικά, 

βιολογικά λιπάσματα). Αυτό είναι κάτι το νέο για την Ελλάδα, αλλά και συνεχώς 

αναπτυσσόμενο. Η επιχείρηση έχει διαπιστώσει ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι 

αγορές και οι πελάτες είναι ώριμοι να δεχθούν «πράσινες» υπηρεσίες και 

προϊόντα. Οι επιτακτικές ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργούν 

μια νέα γενιά επιχειρήσεων που «κτίζεται» τώρα και θα είναι αυτή που θα 

επιβιώσει στις αλλαγές που θα έρθουν. ε αυτές θα ανήκει και η Κοιν..Επ.  Έτσι 

το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα περικλείει τις φιλικές προς το περιβάλλον 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε και αυξάνει σημαντικά το πελατολόγιό μας, την 

ποιότητα, τη συνέπεια, τις ανταγωνιστικές τιμές. 

5.3. Σο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον 

   Γνωρίζουμε ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον με δείκτες όπως πληθωρισμό, 

ανεργία, επίπεδο μισθών, διαθέσιμο εισόδημα, επιτόκια, προσφορά χρήματος 

κ.ά., επιδρά στις επιχειρήσεις. Και η ανάλυση των τρεχουσών οικονομικών 

συνθηκών για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα απογοητευτική και με 

αβέβαιες προβλέψεις. 

   Ψστόσο, εξίσου σημαντική σε αντιπαραβολή με το οικονομικό περιβάλλον είναι 

και η μελέτη του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος. Παράγοντες όπως οι 
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αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι προσδοκίες καριέρας, ο ακτιβισμός των 

καταναλωτών, το επίπεδο μόρφωσης, η κοινωνική υπευθυνότητα των 

επιχειρήσεων, η κατανομή ηλικίας του πληθυσμού, η υγειονομική περίθαλψη, 

αποτελούν ένα σύνολο κοινωνικών αξιών αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου 

αποτελεί και η υγιεινή και καθαριότητα. Η ανάγκη και το δικαίωμα των 

ανθρώπων για καθαριότητα και υγιεινή στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια αποτελεί 

μια κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της καθημερινότητάς τους. Η φροντίδα ενός 

κτιρίου (το να είναι καθαρό, φρεσκοβαμμένο, ευχάριστο, με φροντισμένους 

κοινόχρηστους χώρους) εκπέμπει σεβασμό τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους 

εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης που στεγάζει. Επιδρά θετικά στην 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, προστατεύει την υγεία των παρευρισκομένων, 

προσφέρει ελκυστική εικόνα προς τους πελάτες. Μια ιδιαίτερα αρνητική τάση που 

έχουν υιοθετήσει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια είναι η έλλειψη σεβασμού προς 

τα δημόσια κτίρια. Δυστυχώς, τα δημόσια κτίρια είναι λιγότερο καθαρά σε σχέση 

με τα ιδιωτικά. Η τάση αυτή των ανθρώπων κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

εντατικότερο καθαρισμό των δημόσιων κτιρίων και ανάθεση των υπηρεσιών 

καθαρισμού σε επιχειρήσεις που κατέχουν τεχνογνωσία και εκπαιδευμένο 

προσωπικό. 

5.4. Σιμές και τιμολογιακή πολιτική 

   Διαμορφώνοντας τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της, τα μέλη της Κοιν..Επ. 

έλαβαν υπόψη τους ότι η τιμή θα πρέπει να γίνεται εύκολα κατανοητή από τον 

πελάτη, να του προσθέτει αξία, να συμβάλλει στη διατήρηση του πελατολογίου, να 

κερδίζει την εμπιστοσύνη του και να διευκολύνει την ανάπτυξη μακροχρόνιων 

σχέσεων μαζί του. 

   Έτσι η εφαρμοζόμενη στρατηγική τιμολόγησης βασίστηκε στο κόστος, στον 

ανταγωνισμό, στην αξία που προσφέρεται. Ειδικά γι‟ αυτό το τελευταίο οι πελάτες 

θα πρέπει να «εκπαιδευτούν» και να ενημερωθούν, ώστε να καταλάβουν την αξία 

της υπηρεσίας που λαμβάνουν (όφελος σε κόστος, χρόνο, πνευματική και 

σωματική προσπάθεια κ.ά.). Έτσι οδηγούμαστε και στη διαμόρφωση των 

κατάλληλων προωθητικών ενεργειών. 
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  Αναφορικά με τα κόστη έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης, ως στοιχείων 

στη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής, αυτά ευτυχώς είναι αρκετά 

περιορισμένα και έτσι οι τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Μεγάλο μέρος των 

λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης –τουλάχιστον για το πρώτο έτος λειτουργίας 

της– καλύπτονται από δωρεές, ο μισθός τουλάχιστον ενός εκ των 

εργαζομένων θα επιχορηγείται από σχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ενώ 

αρκετά από τα εργαλεία και ο εξοπλισμός της επιχείρησης καλύφθηκαν 

ήδη ή θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον από χορηγίες.  

   Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί στον χειρισμό της συλλογής των απαιτήσεων 

από τους πελάτες προκειμένου η επιχείρηση να διατηρεί μια βιώσιμη ταμειακή 

ροή για την κάλυψη των υποχρεώσεών της. Ενδεχόμενο πρόβλημα θα προκύψει 

από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πελατών της επιχείρησης προέρχεται από 

τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου η συχνότητα πληρωμών είναι ιδιαίτερα αραιή 

και άστατη. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσλειτουργίας η επιχείρηση θα 

διατηρήσει μια αναλογία πελατών δημόσιου – ιδιωτικού τομέα τουλάχιστον 50-50. 

Με τους πελάτες δε του ιδιωτικού τομέα θα συναλλάσσεται τοις μετρητοίς ή το 

μέγιστο με πίστωση 45 ημερών. Με τον τρόπο αυτό και με δεδομένο ότι τον πρώτο 

χρόνο οι υποχρεώσεις της θα είναι αρκετά περιορισμένες, θα της εξασφαλιστεί ένα 

ικανοποιητικό ταμειακό πλεόνασμα. 

5.5. Διαφήμιση – Δημόσιες χέσεις 

  Δύο από τα δέκα μέλη της Κοιν..Επ., αφενός γιατί διακρίνονται από έντονο 

κοινωνικό/επικοινωνιακό προφίλ, αφετέρου γιατί διαθέτουν ανάλογη εργασιακή 

εμπειρία, ασχολούνται εντατικά με τις πωλήσεις. Έρχονται δηλαδή καθημερινά σε 

επικοινωνία με διαχειριστές πολυκατοικιών, διευθυντές τμήματος συντήρησης 

κτιρίων, εργοστασίων, πολυκαταστημάτων, νοσοκομείων, σχολών, τραπεζών, 

οργανισμών, υπευθύνων δημόσιων κτιρίων (δήμων, υπουργείων κ.ά.), 

προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να παρουσιάσουν δείγματα 

δουλειάς της Κοιν..Επ., να συντάξουν προσφορές.  

  το πλαίσιο της προώθησης των πωλήσεων προβλέπεται η παροχή κινήτρων 

(συνήθως βραχυχρόνιων) που σαν σκοπό έχουν την παρακίνηση στην άμεση 

αγορά μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, δύναται να εφαρμοστεί  
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- ένα «πρόγραμμα συχνότητας»: πελάτες που αγοράζουν εντατικά/ανελλιπώς τις 

υπηρεσίες μας θα λαμβάνουν extra δώρα συντήρησης, π.χ. σε προϊόντα 

καθαρισμού, γυαλιστικά, λίπανσης κ.λπ., 

- έκπτωση, π.χ. 25% στον αρχικό γενικό καθαρισμό νέων κτιρίων, αν ο διαχειριστής 

προτίθεται να υπογράψει συμβόλαιο ετήσιας συνεργασίας καθαρισμού και 

συντήρησης κήπου, 

- ειδικές τιμές για συνδυασμό πακέτων υπηρεσιών κ.ά. 

 

  Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν επίσης ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο 

προώθησης των υπηρεσιών της Κοιν..Επ. Αυτές θα περιλαμβάνουν μια σειρά 

προβολών στα ΜΜΕ –ήδη μέλη της Κοιν..Επ. έχουν μιλήσει σε δύο εκπομπές 

του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού Apha–, μια σειρά δημόσιων 

εκδηλώσεων/εκθέσεων/bazaar, καθώς και κοινωφελών δραστηριοτήτων. Σο 

μήνυμα που θέλει να περάσει η διαφήμιση για την επιχείρησή μας αφορά στην 

ποιότητα των υπηρεσιών μας συνδυαστικά με τις πολύ χαμηλές τιμές μας, στη 

χρήση προϊόντων (υλικά καθαρισμού και λιπάσματα) φιλικών για το περιβάλλον, 

στην ευγένεια & συνέπεια των συνεργατών μας και στην εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία που διαθέτουν.  

   Και, καθώς ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και του 

διαδικτύου, δεν θα μπορούσε να λείψει η προβολή της επιχείρησης με τη χρήση 

των κοινωνικών δικτύων. Ήδη η Κοιν..Επ. προβάλλει τα νέα της και τη δράση 

της στο facebook και σε blog στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/ 

https://el-gr.facebook.com/koinsepneoiorizontes. 

  Έτσι, επιδιώκει να φτάσει σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών γρήγορα, εύκολα και 

οικονομικά. Παράλληλα, θα υπάρχει προβολή με banner στην ιστοσελίδα της 

εκάστοτε επιχείρησης (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα) της οποίας η Κοιν..Επ. έχει 

αναλάβει τη συντήρηση πρασίνου και τον καθαρισμό. 

 

http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/
https://el-gr.facebook.com/koinsepneoiorizontes
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6. χέδιο Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΠ) 

   Σα μέλη της Κοιν..Επ. αποτυπώνουν στο καταστατικό ίδρυσής της μεταξύ 

άλλων και διοικητικά ζητήματα, ενώ έχουν μελετήσει ένα σχέδιο λειτουργικής 

διαχείρισής της, ώστε να ανταποκριθούν επάξια στην αποστολή, στο όραμα και 

στη στρατηγική της. τη συνέχεια αναλύεται το πλήρες χέδιο Ανθρωπίνων 

Πόρων, το χέδιο Διοίκησης & Λειτουργικής Διαχείρισης (Μanagement Plan) της 

νεοσύστατης Κοιν..Επ. και γίνεται η παρουσίαση των στελεχών/ομάδας έργου 

της, ενώ στο παράρτημα στο τέλος του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου 

βρίσκεται το Οργανόγραμμα των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ». 

6.1. Σο χέδιο Διοίκησης 

   Η Γενική υνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του υνεταιρισμού και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τον υνεταιρισμό, 

έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της διοίκησης. Ση διοίκηση του 

υνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μία 

φορά τον μήνα και εκλέγεται από τη Γενική υνέλευση. Αποτελείται από τρία 

τακτικά μέλη (Πρόεδρο – Γραμματέα – Σαμία) και ισάριθμα αναπληρωματικά, τα 

οποία είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, και το αξίωμα τους είναι 

τιμητικό και άμισθο.  Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί την 

Κοιν..Επ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην 

αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής υνέλευσης.  

6.2. Λειτουργική Διαχείριση 

  Η εσωτερική λειτουργία της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» εμπίπτει στους 

κανόνες και τους νόμους της συνεργασίας σε ομάδα. Έτσι, όλα τα μέλη λαμβάνουν 

από κοινού αποφάσεις, έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των 

υποθέσεων του υνεταιρισμού και συμμετέχουν στις δραστηριότητες λειτουργίας 

της Κοιν..Επ. 

  Σα κέρδη της Κοιν..Επ. διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για τον 

σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους 

της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για 
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τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι τουλάχιστον το 40% του προσωπικού που θα εργάζεται στην 

επιχείρηση θα προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

  Η Κοιν..Επ. αρχικά θα λειτουργήσει με 1 άτομο στη γραμματειακή υποστήριξη 

και 1 άτομο στο τμήμα προώθησης - δημοσίων σχέσεων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα 

απασχοληθούν στα δύο τμήματα παροχής υπηρεσιών: Καθαριότητας κτιρίων &  

υντήρησης χώρων πρασίνου. Για την επίτευξη της αποστολής και των αναγκών της 

Κοιν..Επ. θα παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες εξωτερικοί συνεργάτες (όπως 

λογιστής, γεωπόνος, νομικός, σύμβουλος επιχειρηματικότητας).  

6.3. Σα μέλη της Κοιν..Επ. 

  Σα 10 ιδρυτικά μέλη της Κοιν..Επ. Ένταξης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» ανήκουν στην 

κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των αποφυλακισμένων που ωφελήθηκαν από το 

Πρόγραμμα ΣοΠεΚΟ και συγκεκριμένα την  «Α.. ΕΠΑΝΟΔΟ – Δίκτυο για την 

Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη». το πλαίσιο του προγράμματος 

υλοποιήθηκε εξατομικευμένο σχέδιο συμβουλευτικής υποστήριξης όλων των 

ατόμων και καταρτίστηκαν κατάλληλα, με κριτήρια την επιθυμία ενασχόλησης με 

το αντικείμενο αλλά και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές επαγγελματικές ικανότητες 

και δεξιότητές τους. υγκεκριμένα, τα 10 μέλη της Κοιν..Επ. παρακολούθησαν 

το, διαρκείας 100 ωρών, πρόγραμμα κατάρτισης στην «Οργάνωση & διοίκηση 

επιχειρήσεων. Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας». Επιπλέον, 1 

άτομο από αυτή την ομάδα καταρτίστηκε στον «Αυτοματισμό Γραφείου με τη 

χρήση Η/Τ» και τα άλλα 9 στη «Διαμόρφωση, συντήρηση και φύλαξη χώρων 

πρασίνου», συνολικής χρονικής διάρκειας 240 ωρών –έκαστο- θεωρητικής 

κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι 

πολλοί αποφυλακισμένοι ήταν ενεργοί επαγγελματίες πριν από τον εγκλεισμό 

τους, καθώς και εργαζόμενοι μέσα στις φυλακές στον τομέα της καθαριότητας και 

του πρασίνου.  

6.4. Η ομάδα των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ» 

   Αν και πίσω από τον όρο αποφυλακισμένος υπάρχει η έννοια της παραβίασης 

των νόμων και των κανόνων, υπάρχει επίσης και η έννοια της έκτισης της ποινής. 
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Άρα ο αποφυλακισμένος είναι ο παραβάτης ο οποίος εξέτισε την ποινή του και 

εκπλήρωσε το χρέος του ως προς την κοινωνία. Η δύσκολη εμπειρία της φυλακής 

ευαισθητοποιεί τους αποφυλακισμένους σε θέματα αξιοπιστίας και δεοντολογίας. 

Η δεοντολογία, οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους καλούνται να κινηθούν οι 

αποφυλακισμένοι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για να 

δράσουν λειτουργικά και αξιόπιστα. Εξάλλου, η ύπαρξη της ομάδας εγγυάται τον 

έλεγχο ως προς την εφαρμογή των κανόνων καθώς και την ανάληψη των 

υποχρεώσεων και ευθυνών που επιβάλλει η σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη 

και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται επιτυχώς οι 

εργαζόμενοι στην Κοιν..Επ.  

  Η ομάδα των «ΝΕΨΝ ΟΡΙΖΟΝΣΨΝ» θέλει και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 

στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Σα μέλη της ομάδας χαρακτηρίζονται από 

την επιμονή και την ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα, όχι μόνο ως 

παρατηρητές αλλά και ως παράγοντες της κοινωνικής εξέλιξης. Δεν αναμένουν 

μόνο την κρατική βοήθεια αλλά παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και 

προσπαθούν να την αλλάξουν. Αναζητούν τις ευκαιρίες, κάνουν όνειρα, είναι 

δημιουργικοί οραματιστές, στοχοθέτες και ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση 

των ιδεών τους. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια κοινωνική διαδικασία 

και αυτό βοηθά τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας να αναπτύξουν κοινωνικές 

σχέσεις, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες. 

  Σα μέλη της Κοιν..Επ. πιστεύουν και ελπίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, 

να τολμήσουν, να πάρουν αποφάσεις, να αναζητήσουν ευκαιρίες κέρδους, να 

υιοθετήσουν έξυπνες στρατηγικές, να είναι αλληλέγγυοι και να συνεργαστούν με 

άλλες Κοιν..Επ. 

 

7. Φρονοδιάγραμμα  Δράσεων  

Α/Α ΦΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΗΜΑ 

Η/Μ/Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 

1 

 

1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ 

 

1/6/2014 – 

 

 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΦΨΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΓΡΑΥΕΙΨΝ ΣΗ 

ΚΟΙΝ..ΕΠ. 
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30/9/2014  ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ, ΕΚΣΤΠΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ 

ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

 ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗ 

ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

 

 

2 

 

2Ο ΣΡΙΜΗΝΟ 

 

1/10/2014 – 

31/12/2014 

 

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΕΤΚΑΙΡΙΨΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΜΕΟΤ 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ  

 ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΨΝ ΔΤΝΗΣΙΚΨΝ ΠΕΛΑΣΨΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΙΔΕΑ ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε BAZAΑR, ΕΚΘΕΕΙ 

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΨΝ ΠΡΟΣΑΕΨΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΜΕ ΥΟΡΕΙ 

 

3 

 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 

 

1/1/2015 – 

31/6/2015 

 

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ ΥΤΛΛΑΔΙΟΤ 

 ΕΝΣΑΞΗ ΝΕΨΝ ΜΕΛΨΝ 

 ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΨΝ 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΑΛΛΕ ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

 ΠΡΟΨΘΗΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Ε ΔΗΜΟΤ, 

ΥΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

 ΕΤΡΕΗ ΠΟΡΨΝ 

 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ΕΤΡΕΙΑ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ 

ΑΘΗΝΑ 

 ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΚΟΤ ΓΕΓΟΝΟΣΟ 

 ΕΤΡΕΗ ΦΨΡΟΤ ΓΙΑ ΥΤΛΑΞΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ 
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4 

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 

 

1/7/2015 – 

31/12/2015 

 

 ΕΝΣΑΞΗ ΝΕΨΝ ΜΕΛΨΝ 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΕΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 ΠΡΟΨΘΗΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

 ΕΤΡΕΗ ΠΟΡΨΝ 

 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ  

     ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε BAZAΑR, ΕΚΘΕΕΙ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ 

 

 

5 

 

3Ο  ΕΣΟ 

 

1/1/2016 -

31/12/2016 

 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

 ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΑΙ 

ΣΨΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ 

 

 

8. Εκτίμηση Κινδύνου  

   σο αισιόδοξα και αν είναι τα μέλη της Κοιν..Επ. για τη βιωσιμότητα και το 

μέλλον της επιχείρησής τους, δεν παύουν να είναι και ρεαλιστές. Έχουν λοιπόν 

προβλέψει ενδεχόμενους κινδύνους που απειλούν την ισορροπία της 

επιχειρηματικής τους δράσης και με  ωριμότητα έχουν διαμορφώσει δράσεις 

πρόληψης (που μειώνουν την πιθανότητα να συμβούν ή τις συνέπειες που θα 

έχουν αν εντέλει συμβούν), καθώς και δράσεις θεραπείας. 

  Οι κίνδυνοι που κατεγράφησαν και η διαχείρισή τους συνοψίζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 
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Κίνδυνος Δράση Πρόληψης Δράση Θεραπείας 

1. Αποχώρηση μελών Παρά το γεγονός ότι ως Κοιν..Επ. 

ένταξης όφειλε να έχει 7 μέλη, 

σήμερα αριθμεί δέκα μέλη και 

έχει εκδηλωθεί η πρόθεση και 

από άλλους να μετάσχουν 

Σο Καταστατικό σύστασης 

προβλέπει σαφώς τη διαδικασία 

αποχώρησης, αντικατάστασης, 

νέας εισόδου μελών 

2. Πιθανές φορολογικές 
εκκρεμότητες των μελών 
ενδέχεται να καταστούν 
ληξιπρόθεσμες 

- Τποστήριξη από το υφιστάμενο 
πλαίσιο της Αναπτυξιακής 
ύμπραξης 

- Διαμόρφωση ευέλικτης 
τιμολογιακής πολιτικής που να 

διασφαλίζει μια συνεχή 
ταμειακή ροή 

- υμμετοχή σε bazaar 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων για 
άντληση πόρων  

- Αναζήτηση χορηγιών από 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων τους για 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Ρύθμιση οφειλών 

 

3. Κρίση, έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά, αδυναμία 
είσπραξης οφειλών, ένα 
ντόμινο που ενδέχεται να 

οδηγήσει σε αδυναμία 
κάλυψης υποχρεώσεων 

 

4. Υορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα με αραιή και 
γραφειοκρατική αποπληρωμή 
των υποχρεώσεών τους 

 

5. Τψηλές υποχρεώσεις και 
ανάγκες σε εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό 

(λογιστή, νομικό, χημικό, 
γεωπόνο κ.λπ.) 

Διαμόρφωση σώματος εθελοντών  

   

9. Φρηματοπιστωτικό χέδιο  

  το κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης 

και της επιχείρησης στη συνέχεια. Για τη χρηματοοικονομική ανάλυση της 

επένδυσης θα γίνει εκτίμηση για τις απαιτούμενες εισροές και συνεπώς εκτίμηση 

των εκροών που συνεπάγονται της επένδυσης. τη συνέχεια γίνεται η σχεδίαση 

της χρηματοοικονομικής δομής, έχοντας λάβει υπόψη αφενός όλες τις συνθήκες 

που υπάρχουν κατά την άντληση κεφαλαίων προς διάθεση για την επένδυση και 

αφετέρου τη σταδιακή εισροή κεφαλαίων από τη διάθεση των υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 

  Η αξιολόγηση της εν λόγω επένδυσης προσφέρει μια συνολική εικόνα μέσω της 

οποίας διευκολύνεται η διαπίστωση σχετικά με το κατά πόσο το επενδυτικό σχέδιο 

είναι εφικτό από χρηματοοικονομικής απόψεως και κατά πόσο μπορεί να 

εναρμονιστεί με το επιχειρηματικό περιβάλλον. υνεπώς γίνεται η εκτίμηση της 

βιωσιμότητας της επένδυσης και προσδιορίζεται η ελκυστικότητά της για κάθε 

πιθανό επενδυτή. 
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9.1. Ανάλυση κόστους - επένδυσης 

  Σο συνολικό κόστος επένδυσης προκύπτει από το άθροισμα του πάγιου 

ενεργητικού (πόροι, επένδυση και άλλες προπαραγωγικές δαπάνες) και του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης (πόροι για τη λειτουργία της μονάδας). 

  Αναλυτικότερα, οι πάγιες επενδύσεις αποτελούνται από το κόστος και τα έξοδα 

για τη διαμόρφωση του χώρου/έδρα της επιχείρησης, τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό λειτουργίας  και τα απαιτούμενα εργαλεία για την παροχή των 

υπηρεσιών. Ενώ σε αυτά αθροίζεται το κόστος λειτουργίας της τουλάχιστον για 

τους πρώτους 6 μήνες μέχρι την έναρξη  παροχής των υπηρεσιών της και την 

ομαλοποίηση των ταμειακών ροών της.  

  Ακολουθεί πίνακας στον οποίο γίνεται η ανάλυση του πάγιου ενεργητικού της 

Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ». 

 

Έξοδα Επένδυσης  

(Πάγια Περιουσιακά τοιχεία, Εξοπλισμός) 

 

Η/Τ Δωρεά 

Γραφεία/Ραφιέρα/Καρέκλες Δωρεά  

Αυτοκίνητο/Υορτηγάκι 3000 € 

Εργαλεία καθαρισμού (σετ σκουπίσματος, σφουγγαρίσματος 

κ.λπ.) 

200 € 

Ελαφρύς εξοπλισμός για τις εργασίες  συντήρησης πρασίνου  300 € 

  

Προπαραγωγικές δαπάνες  

Βάψιμο (προετοιμασία χώρου) Προσωπική εργασία 

τολές εργασίας 100 € 

Εξωτερική ταμπέλα 150 € 

Κάρτες/έντυπα ενημέρωσης 200 € 

  

Κεφάλαιο Κίνησης  

Ενοίκιο χώρου ( 80 € x 5 +100 € x 1) 500 € 

ΔΕΗ (50 € x 6) 300 € 

Σηλ/νίες (30 € x 6) 180 € 

Μισθοδοσία (2 x 450 € x 6)* 5400 € 

ύνολα 10.330 € 
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(*) Έχει ληφθεί υπόψη ότι 1 άτομο θα ασχολείται αποκλειστικά με 

πωλήσεις (προσέγγιση επιχειρήσεων, διαχειριστών πολυκατοικιών και 

άλλων φορέων), 1 άτομο θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη της 

επιχείρησης (επικοινωνία, υποβολή προτάσεων/προσφορών) και τα 

υπόλοιπα 8 άτομα θα σχηματίσουν δύο συνεργεία των τεσσάρων.  

 

9.2. Σρόποι χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια (10 εταιρικές μερίδες x 100 €) 1000 € 

Κρατική επιχορήγηση (π.χ. ΟΑΕΔ)* 3600 € 

Δωρεές/Φορηγίες ** 20.000 € 

  

ύνολα 24.600 

 

(*) Η Κοιν..Επ. βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξή της στο πρόγραμμα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 

ωφελούμενων των δράσεων “Σοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 

αγορών εργασίας – ΣοπΑ” και “Σοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΣοπΕΚΟ”». 

     

Παράλληλα, προσδοκά και αναμένει την έναρξη σχετικού προγράμματος επιδότησης για την αγορά νέου 

εξοπλισμού. 

(**) Η Κοιν..Επ. βρίσκεται σε αναζήτηση χορηγιών από εθνικούς ευεργέτες και ιδρύματα. Επίσης σχεδιάζει 

να διοργανώσει εκστρατείες αναζήτησης πόρων, bazaar κ.λπ., από τα οποία προσδοκά έσοδα ύψους 

τουλάχιστον 20.000 €. 

 

9.3. Προϋπολογισμός γενικών λειτουργικών εξόδων  

τοιχεία κόστους 1ο έτος (*) 2ο έτος 3ο έτος 

Ενοίκιο 400 € 1000 € 1000 € 

Μισθοδοσία (**) 4500 € 39.600 € 39.600 € 

Τπηρεσίες τρίτων (λογιστής, γεωπόνος ) Εθελοντική εργασία 

ΔΕΗ 250 € 600 € 600 € 

Σηλεπικοινωνίες 150 € 360 € 360 € 

Όδρευση 40 € 120 € 120 € 

Διαφήμιση 500 € 200 € 200 € 

Έξοδα μετακινήσεων  500 € 500 € 
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Αναλώσιμα γραφείου 50 € 150 € 150 € 

Αναλώσιμα είδη υπηρεσιών καθαρισμού  2000 € 2000 € 

Αναλώσιμα είδη υπηρεσιών πρασίνου  2000 € 2000 € 

Αποσβέσεις  1000 € 1000 € 

Διάφοροι φόροι  1000 € 1000 € 

    

ύνολα 5890 € 48.530 € 48.530 € 

(*) Σο πρώτο έτος λειτουργίας της Κοιν..Επ. έχει διάρκεια πέντε μηνών, καθώς αφορά σε περίοδο μικρότερη 

του έτους από Αύγουστο – Δεκέμβριο 2014. 

(**) Για τον υπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας ελήφθη υπόψη η απασχόληση δύο ατόμων πλήρους 

απασχόλησης (γραμματειακή υποστήριξη, πωλήσεις) και των υπόλοιπων 8 στα συνεργεία καθαρισμού και 

πρασίνου με καθεστώς μερικής απασχόλησης.   

9.4. Πωλήσεις 

Η Κοιν..Επ., αφού μελέτησε τον ανταγωνισμό, διαμόρφωσε τον τιμοκατάλογο των 

υπηρεσιών της ως ακολούθως: 

Ενδεικτικός Σιμοκατάλογος 

Τπηρεσιών Καθαριότητας Τπηρεσιών Πρασίνου 

Εργασία Σιμή Εργασία Σιμή 

Καθαρισμός χώρου 1 €/ τμ Κατασκευή δικτύου αυτόματου 

ποτίσματος 

150 € 

Καθαρισμός υαλοπινάκων 25 €/ μήνα υντήρηση δικτύου 35 € 

Καθαρισμός πολυκατοικίας 10 €/ διαμέρισμα / 

μήνα 

Μηνιαία συντήρηση κήπου 

(λίπανση, κλάδεμα) 

50 € 

Αρχικός καθαρισμός κενού 

χώρου 

2 €/ τμ τρώσιμο έτοιμου γκαζόν 6 €/ τμ  

(min. 50 €) 

  πορά γκαζόν / Προετοιμασία 

εδάφους 

2 €/ τμ  

(min. 25 €) 

  Κούρεμα γκαζόν 2 €/ τμ  

(min. 25 €) 

  Κλάδεμα δέντρων, διαμόρφωση 

φράχτη 

25 € 

  υμβουλές συντήρησης - 

Μελέτες χώρου 

15 € 

 

  Οι προσδοκίες των μελών της Κοιν..Επ. –οι οποίες βασίζονται σε γνωριμίες και 

επαφές που έχουν κάνει ήδη– είναι να ξεκινήσουν με τον καθαρισμό δύο 

πενταόροφων πολυκατοικιών, μία στο κέντρο της Αθήνας και μία στα νότια 

προάστια, ενώ έχουν υποβάλει προτάσεις  και αναμένουν την ανάληψη έργων, 
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στον τομέα καθαριότητας για ένα δημόσιο κτίριο 500 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας 

και στον τομέα συντήρησης/διαμόρφωσης χώρων πρασίνου – ανάληψη έργου για 

πάρκο ενός δήμου στην ευρύτερη διοικητική περιοχή του Πειραιά.   

 Με την πάροδο των χρόνων, η ποιότητα της δουλειάς τους και κάποιες 

στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες προώθησης αναμένεται να δίνουν σταθερά 

μια αύξηση πωλήσεων της τάξης του 50% τουλάχιστον. 

 ύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ετήσιες πωλήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως 

εξής: 

 

Έτος Τπηρεσίες Καθαριότητας Τπηρεσίες Πρασίνου υνολικά Έσοδα Πωλήσεων 

1ο έτος (*)    

2ο έτος 18.000 € 18.000 € 36.000 € 

3ο έτος 25.000 € 25.000 € 50.000 € 

4ο έτος 30.000 € 30.000 € 60.000 € 

 

(*) Σο πρώτο έτος –δηλαδή για την περίοδο Αυγ. - Δεκ. 2014– η Κοιν..Επ. δεν θα έχει έσοδα. 

  Ολοκληρώνοντας την εκτίμηση του χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού και 

συνδυάζοντας όλη την πληροφορία που αναλύθηκε νωρίτερα, διαπιστώνουμε ότι η 

επιχείρηση θα φτάσει στο νεκρό της σημείο τον τρίτο χρόνο της λειτουργίας της 

και από το χρονικό αυτό σημείο και μετά θα αρχίσει ασφαλώς να διανέμει κέρδη 

στα μέλη της. 

 

 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 

Κόστος Επένδυσης 10.330 €    

Φρηματοδότηση 1000 € 13.600 € 10.000 €  

Έσοδα – Πωλήσεις   36.000 € 50.000 € 60.000 € 

Έξοδα Λειτουργίας 5890 € 48.530 € 48.530 € 48.530 € 

Αποτελέσματα Φρήσης 

(Βαθμιαία) -15.220 € 
1070 € 

-14.150 € 

11.470 € 

-2680 € 

11.470 € 

8790 € 
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ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ 

ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΚΤΙΙΩΝ 

 

ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΩΝ 

ΡΑΣΙΝΟΥ  

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΡΙΤΟΡΘ 

ΤΜΘΜΑ  ΡΟΩΘΘΣΘΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ 

(ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ) 

10. Παράρτημα 

 

Οργανόγραμμα της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σο παρόν Επιχειρηματικό χέδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Α.. 

«ΕΠΑΝΟΔΟ- Δίκτυο για την Κοινωνική & Επαγγελματική Επανένταξη» και 

εκπονήθηκε από τις: 

 

Ανδριώτη Ειρήνη,  

Οικονομολόγος/ύμβουλος ταδιοδρομίας & Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. υνεργάτιδα της «ΑΡΙ- Κοινωνικής Οργάνωσης 

Τποστήριξης Νέων». 

 

Αντωνοπούλου Δήμητρα,  

Εκπαιδευτικός/ύμβουλος Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας.  

υνεργάτιδα του ΝΠΙΔ  ΕΠΑΝΟΔΟ – Κέντρο Επανένταξης 

Αποφυλακιζομένων. 
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Δημητρούλη Καλλιόπη,  

Νομικός. υνεργάτιδα του «Δικτύου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Μέριμνας». 

 

Με τη συμβολή των: 

Υραγκιά Παναγιώτη,  

Νομίμου εκπροσώπου και Προέδρου Δ.Ε. της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

Σατσιώνα Γεωργίου,  

Αναπληρωτή Γραμματέα Δ.Ε. της Κοιν..Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

 

Κατά τη σύνταξη του Επιχειρηματικού χεδίου λήφθηκε σοβαρά υπόψη το 

Επιχειρησιακό χέδιο που προτείνεται από την Πρωτοβουλία υμβουλευτικής 

Τποστήριξης Κοινωνικών υνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Σ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων: 

http://koik.teiion.gr/ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΓΕΨΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΨΝ  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναθέτει την καθαριότητα των χώρων 

του σε Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση 

Σο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναλαμβάνοντας τη διπλή ευθύνη 

του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και προς την κοινωνία, 

αναθέτει από 9/3/2015 και για δύο μήνες την καθαριότητα των χώρων 

του ιδρύματος στην Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΣΕ». 

Η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ» 

υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ υπό την εποπτεία του 

Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και 

δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  και 

πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

http://koik.teiion.gr/
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Σο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσβλέπει στην υποστήριξη όλης 

της ακαδημαϊκής κοινότητας για μια κοινωνία και ένα πανεπιστήμιο 

χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτή την απόφαση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας στην επανένταξη των 

ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας.  ε αυτό το πνεύμα και με αυτές 

τις αρχές θα συνεχίσει, αναλαμβάνοντας και άλλες αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες. 

Πληρ.: Σμήμα Διεθνών & Δημοσίων χέσεων, τηλ. 210 529 4840-4-5, 

φαξ 210 529 4820, Public.relations@aua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  9 

 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ 

ΑΥΙΕΡΨΜΑΣΑ (ΔΕΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ) 

 ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΣΟ ΕΚΚΝ ΑΤΛΨΝΑ 

  Σο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης χρηματοδοτεί μέσω της Εθνικής 

Τπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» το Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟ Ν.Π.Ι.Δ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Εντάσσομαι και εγώ. Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης νέων 

φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην Ελληνική κοινωνία», διάρκειας 8 μηνών 

(από 01/09/2014 έως 30/04/2015). 

  Η ομάδα των άμεσα ωφελουμένων αποτελείται από εφήβους και νέους 

αλλοδαπούς κρατουμένους ή αποφυλακισμένους. τόχος του προγράμματος είναι 

μέσα από ομαδικές, κυρίως, συναντήσεις ενδυνάμωσης, επικοινωνίας και 

επιμόρφωσης, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες, να προωθηθεί η ενεργός 

συμμετοχή νέων αλλοδαπών, που είχαν κάποια εμπλοκή με το σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης, στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του 

τόπου, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. 

  το πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/3/2015 

στους χώρους του Γυμνασίου και του Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος 

Κράτησης Νέων Αυλώνα συνάντηση επιμόρφωσης και ενημέρωσης των νέων 

αλλοδαπών κρατουμένων σε νομικά ζητήματα που αφορούν την επανένταξή τους 

εν γένει και ενδεικτικά την αποφυλάκιση, τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες 

διευθέτησης των νομικών εκκρεμοτήτων τους. Η συμμετοχή στη συνάντηση ήταν 

πολύ μεγάλη, καθώς παρευρέθηκαν σε αυτή 58 κρατούμενοι, ενώ πολύτιμη ήταν 

η βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού κ. Μπούρα, του διευθυντή του Γυμνασίου 

και Λυκείου κ. Δαμιανού, των καθηγητών και της Διευθύντριας του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. 

κας Μπούκη. 

 Σην εισήγηση πραγματοποίησε ο κ. Διονύσης Φιόνης, δικηγόρος και συνεργάτης 

της ΕΠΑΝΟΔΟΤ, ενώ ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι κρατούμενοι 

μοιράστηκαν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους και ενημερώθηκαν για 

τους τρόπους επικοινωνίας τους με την ΕΠΑΝΟΔΟ, ώστε να διευκολυνθεί η 

μετάβασή τους σε καθεστώς ελευθερίας 
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 υνάντηση εργασίας στο πλαίσιο Προγράμματος Erasmus Plus 

τις 30 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

συνάντηση εργασίας, κατόπιν πρόσκλησης του οργανισμού «ΠΤΛΗ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ». Η «ΠΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» συμμετέχει ως εταίρος σε 

πρόγραμμα Erasmus Plus με τίτλο "Alternative measures to prison for young 

people", του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η ιταλική οργάνωση “Cooperativa 

Progetto H”. 

  τη συνάντηση εκ μέρους της ΕΠΑΝΟΔΟΤ συμμετείχαν η κα Υ. Μηλιώνη- 

Διευθύντρια του φορέα, ο κος Νίκος Βαρβατάκος-διοικητικός υπάλληλος, η κα 

Αγγελική ταμπουλή-  επιστημονική συνεργάτης και ο κος Υώτης Παρθενίδης-

κοινωνικός λειτουργός. Η «ΠΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» εκπροσωπήθηκε από την 

πρόεδρό της κα Tina Törrönen και τη Διευθύντρια κα Μαρία Λογαρά, καθώς και 

από τις συνεργάτιδες του οργανισμού κυρίες Α. Αγριόγιαννη, Κ. Βουτιέρου, Α.Μ. 

Αντωνοπούλου και τον εθελοντή κο Αλέξανδρο Παζάλο. Σον συντονιστή-φορέα από 

την Ιταλία εκπροσώπησαν οι κυρίες Maria Murgia, Sara Sedda, Rossana 

Salis,  Silvia Soanu και Marcella Manca. Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας 

υπήρχε μεταφράστρια στα ιταλικά. 

  Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Ιταλών εταίρων αλλά και των 

εκπροσώπων της «ΠΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» σχετικά με την κοινωφελή εργασία των 

ανηλίκων στη χώρα μας. Για την καλύτερη κατανόηση του παραπάνω θέματος 

αρχικά έγινε παρουσίαση της ΕΠΑΝΟΔΟΤ (θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, δομή, 

σκοποί κτλ.) και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του έτους 2014 (προφίλ 

ωφελουμένων, αιτήματα κτλ.). Εν συνεχεία έγινε εμπεριστατωμένη αναφορά στα 

εργαστήρια για νέους που υλοποιούνται στον φορέα μας και εκτενής ανάλυση της 

κοινωφελούς εργασίας που εκτελούν οι νέοι στην ΕΠΑΝΟΔΟ. 

  Ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με το καθεστώς της κοινωφελούς εργασίας που 

υπάρχει στην Ιταλία και η συνάντηση έκλεισε με μια ευρύτερη συζήτηση για την 

κοινωνική επανένταξη των νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο στις 

δύο χώρες. Σο κλίμα ήταν πολύ φιλικό και εποικοδομητικό και οι πληροφορίες 

που ανταλλάχθηκαν αμοιβαία επωφελείς. 
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 Έναρξη Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος Ηλεκτρονικών 

Τπηρεσιών Καταστημάτων Κράτησης 

 Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχοντας ως 

βασικούς στρατηγικούς στόχους τόσο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες όσο και την ενσωμάτωση αποτελεσματικών διαδικασιών στην Κεντρική 

Τπηρεσία και τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, θέτει σε λειτουργία ένα 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ύστημα (ΟΠ) χάρη στο οποίο προσφέρει μια 

σειρά λειτουργιών και ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς όλους τους 

εμπλεκομένους με το υπουργείο και το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας. 

 Σο ΟΠ «Ηλεκτρονικές Τπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης» συμβάλλει τόσο στη 

συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών του ελληνικού 

σωφρονιστικού συστήματος όσο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ουσιαστική παροχή εξελιγμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκομένους. 

 Σο ύστημα περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος λειτουργιών με κυριότερες τη 

Διαχείριση Υακέλου Κρατουμένων, την Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση, τη 

Διαχείριση Αποθήκης, τη Διαχείριση Προσωπικού, το Τποσύστημα Ηλεκτρονικού 

Πρωτοκόλλου, τη Διαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας, τη Διαχείριση τόλου 

Οχημάτων και το ύστημα Διαχείρισης Πληροφορίας (MIS). 

  Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται είναι ενδεικτικά η αίτηση και έκδοση 

πιστοποιητικών κράτησης, η αίτηση και έκδοση βεβαιώσεων ηθικού/πειθαρχικού 

ελέγχου, η αίτηση και έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων, ο προγραμματισμός 

επισκεπτηρίων, η επαλήθευση ηλεκτρονικών εγγράφων και η πληροφόρηση 

ενδιαφερομένων.   

  Ενισχύοντας τα συνολικά οφέλη, παρέχοντας ακόμα πιο αποτελεσματικές 

υπηρεσίες, το σύστημα διαλειτουργεί με την Ελληνική Αστυνομία, την ΕΠΑΝΟΔΟ, 

τα ελληνικά Δικαστήρια, την Ελληνική τατιστική Αρχή και το Ποινικό Μητρώο. 
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«Η Σέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη 

φυλακή»  

 

12-13 Ιουνίου 2015 

Η ΕΠΑΝΟΔΟ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 

από το Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

διοργανώνει στη τέγη Γραμμάτων και Σεχνών του Ιδρύματος Ψνάση ένα 

καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό αφιέρωμα.  

 

 Σο πολύμορφο αυτό αφιέρωμα, που συνδυάζει το θέατρο, τον λόγο, την 

εκπαίδευση και την επιστημονική προσέγγιση, στοχεύει να αναδείξει τη σημασία 

της τέχνης στην επανένταξη των κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των 

ενηλίκων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Περιλαμβάνει βιωματικά 

εργαστήρια για επαγγελματίες, δρώμενα από τις θεατρικές ομάδες των 

συνεργαζόμενων φορέων και επιστημονικό συνέδριο γύρω από τη συμβολή της 

τέχνης του θεάτρου στην κοινωνική επανένταξη.  

υνεργάζονται το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΕΙ, το 18 ΑΝΨ, το ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ και η 

ΕΠΑΝΟΔΟ.  υμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό (περισσότερες πληροφορίες 

σεhttp://www.sgt.gr/gre/SPG1299/. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 
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10:00-16:00 | Αίθουσα δοκιμών +4 

Η επίδραση της τέχνης στην επανένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

 

Διάρκεια: 6 ώρες | Γλώσσα: ελληνικά - αγγλικά 

Βιωματικό σεμινάριο - masterclass με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων που 

εξειδικεύονται στη θεατρική έκφραση μέσα στη φυλακή. 

 

 υντονιστές: 

 τάθης Γράψας (Ελλάδα και Αυστραλία): Ηθοποιός, υπεύθυνος θεατρικών 

ομάδων 

 κρατούμενων ανηλίκων και ενηλίκων. 

 Michalis Traitsis (Ιταλία, Λατινική Αμερική): κηνοθέτης και θεατρικός 

παιδαγωγός, ιδρυτής 

 και συντονιστής των δράσεων του Balamòs Teatro. 

 Joanna Lewicka (Πολωνία, Γερμανία): Εμψυχώτρια δράματος, διευθύντρια 

θεατρικών 

οργανισμών στην Πολωνία και τη Γερμανία. 

 

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

ΕΠΑΝΟΔΟ, 

τηλ. 210 8815904, 210 8815498, e-

mail: grammateia@epanodos.org.gr, epanodos@epanodos.org.gr 

 

«Δρώντας θεατρικά» 

21:00-23:00 | Μικρή κηνή 

Θεατρικά δρώμενα από τις ομάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΕΙ, του ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ, 

του 18 ΑΝΨ και της ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

 

Παρουσίαση δρώμενων από την καλλιτεχνική δημιουργία θεατρικών ομάδων 

αποφυλακισμένων και θεραπευόμενων χρηστών. Διάλογος με κρατουμένους μέσα 

από την προβολή της δικής τους δημιουργίας στη φυλακή. 

 

21:00-21:30 

Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού: «Υτερά Αγγέλου». 

Δημιουργία video: Παναγιώτης Γούμπουρος και Σάσος Γεωργακόπουλος  με τη 

συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΕΙ. 

 

21:30-22:00 

Θεατρική ομάδα του ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ: 

«-Κ*- : Μια σύνοψη του έργου *πως Κ.όσμος πως Κ.ορυδαλλός» του Σσιμάρα 

Σζανάτου. 

κηνοθεσία: Φρύσα Καψούλη-DameBlanche. 

Βοηθός σκηνοθέτη - θεατρολόγος: Ζωή Μαντά. 

Μουσική: Νίκος Νικολακόπουλος. 

Ενδυματολόγος: Άση Δημητρολοπούλου. 

χεδιασμός Υωτισμών: Βαλεντίνα Σαμιωλάκη. 

Video: COM.ODD.OR, οφία Παπαδοπούλου, Διονύσης ιδηροκαστρίτης. 

mailto:grammateia@epanodos.org.gr
http://www.sgt.gr/gr/programme/event/epanodos@epanodos.org.gr
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Τπεύθυνος Παραγωγής:  Γιάννης Νικολόπουλος ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ. 

 

Ερμηνεύουν: Adrian Frieling, Μάνος Καρατζογιάννης, Σσιμάρας 

Σζανάτος, Δέσποινα Φατζηπαυλίδου,Michele Valley, Βασίλης 

Μπατσακούτσας, Λευτέρης Παπακώστας, Θανάσης Πατριαρχέας, πύρος 

Βάρελης, Πολυξένη Θάνου, Θάνος Κυριακίδης, Κωνσταντίνος 

Μπαλακατσούνης, Μορφέας Παπουτσάκης, Μηνάς πανάκης, Γιάννης 

Σσαπαρέγκας και η «Εύρηκα» 

 

22:00-22:30 

Θεατρική ομάδα του 18 ΑΝΨ: 

Απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές» του Μαξ 

Υρις. 

Μετάφραση: Νάσος Βαγενάς. 

Διασκευή: Η ομάδα. 

κηνοθεσία - συντονισμός: Παναγιώτης Ζαγανιάρης.   

Κοστούμια: Βάσω Σσουμελέα.  

Κίνηση: Γιάννης Γιουβανάκης. 

Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Ραμπαούνη. 

Video Projections: Ιωάννα 

Σσουκαλά.                                                                                  

Βοηθός συντονισμού: ταυρούλα Βιδάλη. 

Τποστηρικτές διοργάνωσης: Δήμητρα Πανταζοπούλου, πύρος Κονιδάρης. 

Ερμηνεύουν: Γιώργος Φριστοφοράκης, Παναγιώτης 

Υραγκιάς, Φριστόδουλος Καρναβάς, Θωμάς αλταούρας, Γιάννης 

Γκιουλόγλου, πύρος Γεωργόπουλος, Δημήτρης Φαραλάμπους, Νίκος 

Μπίτσικας, Παναγιώτης Μελέτης, Έφη Κουτσουλιάνου, Γαλίνα 

Σαρασίου, Δήμητρα Ασπιώτη, Ίρις Ραντοσνίκι, Θανάσης 

Καράπετσας, Γιάννης Γκιουλόγλου, Αλέξανδρος Λυκούρης, Παναγιώτης 

Κρητικός, Θεόφιλος Καρασαβίδης, Νατάσα Αγγελάκη, Κώστας 

Γεμελιάρης, ωτήρης Ντζουγάνης, Έλλη Σάσια.   

 

22:30-23:00   

Θεατρική ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΤ: 

«Διάλογος ανάμεσα στο έξω και το μέσα», μια παραγωγή της θεατρικής ομάδας. 

κηνοθεσία - Διδασκαλία: Γιώργος Δάμπασης, οφία Ιωαννίδη. 

Διδασκαλία tango: Εύα Ηλιοπούλου. 

Κινησιολογία: Νικολέτα Ξεναρίου. 

Video Production: Μιχάλης  Κλουκίνας, τάθης Αθανασίου. 

 

Θεατρική ομάδα ΕΠΑΝΟΔΟΤ: 

Ρόκας, Κριστιάν, Παναγιώτης, Λευτέρης, Φοσεΐν, Αλέξανδρς, Γιάννης, Mou

safir 

και οι εθελόντριες Εύη Φαραλάμπους, Νένα Δημοπούλου και Λίζα 

Γρηγοριάδου. 

 

Θεατρική ομάδα Αυλώνα: 
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Δήμος Α., Γιάννης Α., υμεών Κ., Βαγγέλης Κ., Γιώργος Μ., Κωνσταντίνος 

., Παναγιώτης ., Husain M., 

Sadiq S., Ozer T.,  Hamis A.,  Μαρίνος Λ., Ευάγγελος Κ., Δήμος Κ.. 

 

Η σύνδεση μεταξύ των δρώμενων θα γίνει από τον ζογκλέρ "Jojo", καλλιτεχνικό 

όνομα του Μουσταφά Μουσταφά: 

1.Eating fruits (έναρξη ) 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΕΙ 

2.Swing με τις πολύχρωμες μπάλες 

Σεχνοδρομώ 

3. Νούμερο με τους κρίκους 

18 ANΨ 

4.Νούμερο με τις κορίνες 

ΕΠΑΝΟΔΟ 

 

το φουαγιέ του 5ου ορόφου προβάλλονται φωτογραφίες και βίντεο από την 

καλλιτεχνική διαδρομή των ομάδων και βίντεο από τις παραστάσεις και τα 

θεατρικά δρώμενα κρατουμένων, παραγωγές του Balamòs Teatro στην Ιταλία. 

 

άββατο 13 Ιουνίου 2015 

11: 00-17: 00 | Μικρή κηνή 

Διάλογος με το κοινό: «Η Σέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη 

φυλακή». 

 

υμμετέχουν και συζητούν σκηνοθέτες και θεατρικοί παιδαγωγοί με διεθνή 

εμπειρία, εμψυχωτές των ομάδων, θεωρητικοί του «Θεάτρου του Καταπιεσμένου», 

σκηνοθέτες και καθηγητές εγκληματολογίας, ψυχολόγοι,  κοινωνικοί επιστήμονες, 

εκπαιδευτικοί, φοιτητές και ευρύτερο κοινό· καταθέτουν τη γνώμη και την 

επιστημονική τους άποψη για την επίδραση του θεάτρου και της τέχνης στη 

διαχείριση των προβλημάτων και των συναισθημάτων τόσο των κρατουμένων όσο 

και των αποφυλακισμένων μέσα από την ανταλλαγή σχετικών γνώσεων και 

εμπειριών. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

11:00-11:30 | Φαιρετισμοί 

11:30-13:00 | Α΄ Μέρος: Παιδαγωγική και επανένταξη στη θεατρική πράξη 

 

«Η κοινωνική επανένταξη μέσα από το θέατρο»             

Καλλιόπη Δημητρούλη, νομικός, π. μέλος Δ.. ΕΠΑΝΟΔΟΤ: «Η αφήγηση μιας 

ιστορίας… Με αφορμή το θέατρο».   

Φριστίνα Ζώνιου, εμψυχώτρια «Θεάτρου του Καταπιεσμένου», διδάσκουσα στο 

Σμήμα Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Εμπειρία από το 

θέατρο του καταπιεσμένου στη φυλακή». 

Σάκης Σζαμαργιάς, σκηνοθέτης, διδάσκων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών: «Ο ρόλος και η ενσυναίσθηση στην κοινωνική επανένταξη». 

Μιχάλης Σραΐτσης, σκηνοθέτης, θεατρικός παιδαγωγός:  «Σο θεατρικό project 
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"Passi Sospesi" του Balamòs Teatro στις Ανδρικές και Γυναικείες Υυλακές της 

Βενετίας: Εμπειρίες, μεθοδολογίες, παρατηρήσεις». 

Ειρήνη Σσαλέρα, εμψυχώτρια θεάτρου, ηθοποιός, υπεύθυνη εκπαίδευσης 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΕΙ, «Κρατούμενος, δημιουργός, πολιτικό ον».   

Παναγιώτης Ζαγανιάρης, δραματοθεραπευτής, σκηνοθέτης, ηθοποιός: 

«Αυτογνωσία μέσω θεάτρου». 

Σσιμάρας Σζανάτος, συγγραφέας, ηθοποιός.   

Γιάννης Νικολόπουλος, ηθοποιός, πρόεδρος ΣΕΦΝΟΔΡΟΜΨ: «Θέατρο στη 

φυλακή: Από τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ψυχική απελευθέρωση». 

 

υντονισμός: Καλλιόπη Δημητρούλη 

 

13:30-15:00 | Β΄ ΜΕΡΟ: Η τέχνη του θεάτρου… 

Σο θέατρο στην κοινωνική επανένταξη 

                 

τάθης Γράψας, ηθοποιός, υπεύθυνος θεατρικών ομάδων κρατουμένων 

ανηλίκων και ενηλίκων: «Υωνές από μέσα». 

Chris Cooper, καλλιτεχνικός διευθυντής του Big Brum Theatre in Education 

Company: «Η ανάγκη για “δράμα”». 

Joanna Lewicka, εμψυχώτρια δράματος: «Μπορεί το θέατρο να γεννήσει το 

ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη μέσα στη φυλακή;». 

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου 

του Νέου Κόσμου: «Με αφορμή την εμπειρία μιας παράστασης: Σα παράσιτα». 

λια Λαζαρίδου, ηθοποιός, σκηνοθέτης: «Σο θέατρο ως πρόβα ζωής». 

Μενέλαος Καραμαγγιώλης, σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής: «Πέρα από τα 

όρια». 

 

15: 00-16: 00 | Προβολή κινηματογραφικού υλικού του Μενέλαου 

Καραμαγγιώλη. 

 

16:00-17:00 | υζήτηση 

υντονισμός: Υωτεινή Μηλιώνη: Δρ Νομικής, διευθύντρια ΕΠΑΝΟΔΟΤ. 

 

 Παρουσίαση Προγράμματος ΕΠΑΝΟΔΟΤ "Pebble-Prison 

Education Basic Skills Blended Learning" στο 4ο Διεθνές 

Επιστημονικό υνέδριο: «Ε-Life»  2015 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 

Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. 
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τις 7 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στον ΔΑΝΑΟ το 4οΔιεθνές 

Επιστημονικό υνέδριο «Ε-Life» 2015 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 

Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Η ΕΠΑΝΟΔΟ συμμετείχε στις εργασίες 

του συνεδρίου στο ειδικό πάνελ  που είχε ως θεματική «Σο Διαδίκτυο στην 

εκπαίδευση της Σεχνολογίας και στην πρόληψη του εγκλήματος». τη 

συνεδρία  αυτή,  στην  οποία προήδρευσε η Καθ. Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου κ. Φρ. Ζαραφωνίτου, οι δύο συνεργάτιδες της ΕΠΑΝΟΔΟΤ 

κκ. Μ. Λεμπέση-Κοινωνιολόγος/ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Τπ. Δρ. στο Σμήμα 

Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και Α. Καστρινάκη-

Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ, Τπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου, συμμετείχαν ως ομιλήτριες με θέμα: «Κατάρτιση στη φυλακή μέσω 

Διαδικτύου. Προκλήσεις και περιορισμοί ή δημιουργικές λύσεις;». 

  Αντικείμενο της  ομιλίας τους ήταν η ενημέρωση για την εκπαίδευση σε 

συνθήκες εγκλεισμού, την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στη φυλακή, τις 

συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα μας για την ηλεκτρονική 

τηλεκπαίδευση/E-Learning, καθώς και τα καινοτόμα παραδείγματα χρήσης της 

τηλεκπαίδευσης   εντός των καταστημάτων κράτησης. Eπίσης, αναφέρθηκαν  οι 

προκλήσεις και οι περιορισμοί του συγκεκριμένου εργαλείου. Εν συνεχεία έγινε 

εμπεριστατωμένη αναφορά στο πρόγραμμα “Pebble-Prison Education Basic 

Skills Blended Learning”, ένα διετές πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης της Ε.Ε. που 

υλοποιήθηκε  από την ΕΠΑΝΟΔΟ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ -ήταν ο 

συντονιστής  φορέας–, κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεγάλα 

σωφρονιστικά καταστήματα στην Ευρώπη. λοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι του 

προγράμματος συμπράττουν με σκοπό να συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης των κρατουμένων στις φυλακές με τη νέα μεθοδολογία της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Ακολούθησε εκτενής ανάλυση της δομής του 

προγράμματος με πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκαν  τα τέσσερα πεδία του αντικειμένου του έργου, δηλαδή: α) Ο 

αλφαβητισμός, β) οι μαθηματικές γνώσεις, γ) οι  ψηφιακές δεξιότητες – ΣΠΕ, 

και  δ) οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες  στις οποίες  εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές-

κρατούμενοι, ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένοι  προκειμένου  να 

αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους μετά την αποφυλάκιση.  τη 

συνέχεια οι ομιλήτριες έδωσαν  λεπτομέρειες της ελληνικής εφαρμογής του 

προγράμματος που έγινε στο χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος 

Κράτησης Κορυδαλλού. Σέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα να αποτελεί η 
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εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για την αξιολόγηση 

και την επίλυση των πραγματικών αναγκών των κρατουμένων. 

  το τέλος του συνεδρίου ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με ζητήματα και 

απορίες που προέκυψαν για την ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση και  την εφαρμογή 

του προγράμματος, και το συνέδριο έκλεισε με την ευχή να υπάρξουν στο μέλλον 

περισσότερες πρωτοβουλίες με τέτοιου είδους προγράμματα στα καταστήματα 

κράτησης, που προάγουν τη γνώση και βοηθούν στην ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  10 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΑ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΡΑΕΙ 

ΣΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ 
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Χριζηοσγεννιάηικο  Bazaar

Με τειροποίηηες δημιοσργίες

ΣΡΙΣΗ  22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015  

10:00 – 15:00
το ιςόγειο του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ

(Λ. Μεςογείων 96, Αμπελόκθποι)

τισ 12.00 κα πραγματοποιθκεί μουςικι 
εκδιλωςθ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: ΕΠΑΝΟΔΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΑΝΣΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

υμμετζχει το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ 
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