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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του έτους 2012 (από 

1/1 έως 31/12) δεν σταμάτησε να παρέχει υπηρεσίες 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 επανένταξή τους ήδη 

μέσα από την δημιουργία εργαστηρίων ενόσω βρίσκονται υπό 

κράτηση.   

Επιπλέον, συμμετείχε και συντόνισε σε εθνικό επίπεδο τον 

σχεδιασμό πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη 

των αποφυλακισμένων, και παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

συμμετείχε σε fora  και επιτροπές.  

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων για το 2012 ανέρχεται σε 

613 άτομα που ωφελήθηκαν με διάφορους τρόπους (πβ. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ σελ. 57). 

Το 2012 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ακολούθησε όπως και τα προηγούμενα έτη 

την ίδια πολυεπίπεδη κατευθυντήρια γραμμή και στρατηγική, 

προκειμένου ο φορέας να λειτουργήσει εμπεριστατωμένα και να 

ολοκληρωθούν με επιτυχία τα προγράμματα και οι δράσεις που 

είχε αναλάβει και στα οποία είχε στοχεύσει προς εξυπηρέτηση των 

ωφελουμένων της. 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ανέπτυξε δράση και στήριξε το έργο της στους πέντε 

ακόλουθους άξονες που σχετίζονται με: 

 Την επιλογή και διαχείριση αρχικά του προσωπικού, δηλαδή 

τη στελέχωση του φορέα, 

 Οικονομικά ζητήματα (όπως αναζήτηση πόρων μέσω 

προγραμμάτων, χορηγιών κ.ά.), 
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 Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται 

άμεσα με το ερευνητικό υποκείμενο-τους ωφελουμένους- 

και τη συνεργασία με άλλους φορείς, όπως και την τοπική 

δικτύωση αρμόδιων φορέων, 

 Τη συμμετοχή του φορέα σε διεθνή (όπως συμμετοχή σε 

ΕΟΕF) και σε ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως GRUNDVIG 

και EXOCOP, PROGRESS, E.Π.Α.1) με σκοπό την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών, και τέλος,  

 Έδωσε βάση σε θεσμικά θέματα όπως η αναθεώρηση ή/και 

κατάργηση διατάξεων της νομοθεσίας για το ποινικό 

μητρώο, η προγραμματική σύνδεση με τον ΟΑΕΔ για ειδική 

ποσόστωση υπέρ των αποφυλακισμένων στα υλοποιούμενα 

από τον ΟΑΕΔ προγράμματα κτλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ε.Π.Α. Ο όρος αναφέρεται στο «Πρόγραμμα με τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων» και σχετίζεται με το 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις 
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χωρών Φιλοξενίας τους πβ. κεφ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

1. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα σε κάθε 

αποφυλακισμένο που προσήλθε στα γραφεία της, παρείχε 

υπηρεσίες:  

 Ψυχολογικής στήριξης, 

 Νομικής συμβουλευτικής, 

 Συμβουλευτικής απασχόλησης σε θέματα εργασίας, 

 Μέριμνας σε θέματα υγείας, και τέλος,  

 Υποστήριξης στους αποφυλακισμένους, με κατευθυντήριες 

οδηγίες  και υλικά αγαθά για την επάνοδό τους στην κοινωνία 

αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους. 

 

2. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είχε τη δυνατότητα κατά το προηγούμενο έτος να 

προσφέρει στους ωφελουμένους της τις ακόλουθες υλικές 

παροχές: 

 Στέγαση-Διαμονή σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο για κάποιο 

χρονικό διάστημα (δέκα μέρες το μέγιστο) έως ότου 

τακτοποιηθούν, 

 Εισιτήρια συγκοινωνιών, 

 Τηλεκάρτες, και  

  Σίτιση-Κουπόνια γεύματος σε συμβεβλημένο εστιατόριο για 

κάποιο χρονικό διάστημα (δέκα μέρες το μέγιστο). Η παροχή αυτή 

ας σημειωθεί ότι υπήρξε αναγκαία, διότι οι ανάγκες των 

εξυπηρετουμένων είχαν αυξηθεί λόγω οικονομικής κρίσης. 

 

3. Στο ίδιο πλαίσιο επιδιώκεται (μέσω διαμεσολάβησης ή 

παραπομπής σε αρμόδιους φορείς) η εξασφάλιση εργασίας για 

τους αποφυλακισμένους ή κατά προτεραιότητα η ένταξη των 

παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς ή σχολεία, η εξεύρεση 
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επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση και άλλες ευκαιρίες που 

τυχόν δεν γνωρίζουν.   

4. Σημαντικό κομμάτι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι η πραγματοποίηση 

επαφών και η επιδίωξη συνεργασιών με τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης, στις οποίες και έχουν 

δοθεί 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. 

5. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ υλοποίησε σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς κοινωνικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων 

με προβλήματα με τον νόμο. Το πρόγραμμα αυτό είχε τον τίτλο 

«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» και περιλάμβανε την κατάρτιση νεαρών 

ατόμων στη μηχανολογία αυτοκινήτου και στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (H/Y). Επίσης τον Δεκέμβριο του 2011 ξεκίνησε στο 

πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος κατάρτιση 

αποφυλακισμένων ατόμων στην κατασκευή χειροποίητου 

κοσμήματος (πρόγραμμα με τίτλο «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΗ»). Το εν λόγω κοινωνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ 

σημαντικά αποτελέσματα, πραγματοποιούμενο σε συνεργασία 

και με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Αρωγής μέσα στα καταστήματα κράτησης. 

6. Εκτυπώθηκαν νέα τρίπτυχα με ενημερωτικό υλικό για την 

ΕΠΑΝΟΔΟ, τα οποία και διανέμονται στο κοινό. Επιπροσθέτως, 

εκτυπώθηκαν τρίπτυχα του προαναφερθέντος κοινωνικού 

προγράμματος «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ», με σκοπό την εκμάθηση του 

προγράμματος και την προσέλευση αποφυλακισμένων.  

7. Κατά το χρονικό διάστημα ενός μήνα (Νοεμβρίου) του 2012 

προβλήθηκαν δωρεάν και με την ευγενική υποστήριξη του ΕΣΡ, 

ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα για την ΕΠΑΝΟΔΟ με σκοπό 

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη 

γνωστοποίηση ενός νέου προγράμματος (πβ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ) του οποίου στόχος ήταν η ωφέλεια των ίδιων των 

αποφυλακισμένων. 
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8. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εμπλούτισε την ιστοσελίδα της, η οποία 

λειτουργεί στο Διαδίκτυο  (www.epanodos.org.gr) με νέες 

δράσεις και πληροφορίες. Η ιστοσελίδα εξασφαλίζει την άμεση 

επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους και με το ευρύτερο κοινό. 

Στην ιστοσελίδα αυτή έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τα 

διαθέσιμα κοινοτικά και άλλα προγράμματα που αφορούν την 

εξασφάλιση ή/και επιχορήγηση εργασίας για 

αποφυλακιζομένους και συναφείς κατηγορίες, ενώ υπάρχει 

τράπεζα πληροφοριών και βάσης 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 Χρήσιμων Πληροφοριών» με διευθύνσεις, 

τηλέφωνα και άλλες πληροφορίες που βοηθούν τους 

αποφυλακιζομένους στα πρώτα τους βήματα εκτός φυλακής. Ο 

ίδιος Οδηγός έχει εκτυπωθεί και βιβλιοδετηθεί από 

κρατουμένους στο Τυπογραφείο της Δικαστικής Φυλακής 

Κορυδαλλού, ώστε να διανέμεται στους αποφυλακιζομένους, 

ενώ έχει κυκλοφορήσει ήδη από το 2009 και δίγλωσση έκδοσή 

του (Ελληνικά και Αγγλικά) από τις εκδόσεις Α. Σάκκουλα στη 

σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Ερευνών (αρ. 16). Ο Οδηγός αυτός έχει ήδη 

επικαιροποιηθεί και το 2012 και εμπλουτιστεί με νέες 

πληροφορίες, όπως είναι οι δυνατότητες εκπαίδευσης των 

αποφυλακισμένων. 

9. Δημοσιεύθηκε αρθρογραφία με θέμα το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

(τη μετασωφρονιστική μέριμνα και πολιτική) σε έγκυρα και 

εξειδικευμένα έντυπα του χώρου (π.χ. «Οιονεί...Κρατούμενος», 

«Προσπαθώντας»). 

10.  Πραγματοποιήθηκε από την ΕΠΑΝΟΔΟ επίσκεψη στο 

Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού μαζί με επιστημονικό 

προσωπικό (εταίρους) χωρών του εξωτερικού, το οποίο 

επισκέφθηκε τη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος 

GRUNTVIG. 

http://www.epanodos.org.gr/
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11.  Ακόμα, προγραμματίζονται ή και υλοποιούνται ήδη οι 

ακόλουθες δράσεις:                        

 Η ανάπτυξη στενότερης ισότιμης συνεργασίας με άλλους 

κρατικούς φορείς, όπως με τη Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το 

ΙΔΕΚΕ, τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 

Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο 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. 

 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.Σ. σε όλες τις Περιφέρειες) όσο και των 

Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης του ά. 81 παρ. 2 και 3 

Σωφρονιστικού Κώδικα (κατά Νομούς) και των Εταιρειών 

Προστασίας Ανηλίκων (ά. 18§2 ν. 2298/1995 και ά. 13 ν. 

2331/1991, τηλ. 210-6404649 & 210-64047552), ει 

δυνατόν μέσω στελέχωσής τους με έμμισθους και 

ειδικευμένους υπαλλήλους. Ειδικότερα, βλ. υποκεφάλαιο 

«Δικτύωση». 

 Η συνεργασία με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, 

ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο θεσμός της 

προστατευτικής επίβλεψης και συνδρομής των υφ' όρων 

απολυομένων (Ν. 1941/1991 και π.δ. 195/2006, ΦΕΚ Α' 

199, ιδίως ά. 10§1 για τις αρμοδιότητες των Υ.Ε.Κ.Α.). Η 

συνεργασία αυτή ήδη καταγράφει σημαντικές εξελίξεις. 

 Η περαιτέρω συγκρότηση εθελοντικών ομάδων για τη 

στήριξη των αποφυλακιζομένων.3 Ήδη έχει συγκροτηθεί 

                                                           
2 Ωστόσο, οι Εταιρείες αυτές λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη – 

πρβλ. Αγλ. Ρομπόκου – Καραγιάννη, Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα, τ. Α', 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. 143. 
3 Για την εθελοντική εργασία αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι παρατηρήσεις και 

αναπτύξεις της Αγγ. Πιτσελά στο έργο της «Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής 

δικαιοσύνης», Αθήνα/Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 169 επ. 
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εθελοντική ομάδα στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου 

Συναντήσεων Διαλόγου που υλοποιήθηκε από την 

ΕΠΑΝΟΔΟ στις αρχές Ιουνίου με θέμα: «Εθελοντισμός και 

Επανένταξη».  

 Η δημιουργία στεγών σύντομης φιλοξενίας μέχρις ότου οι 

αποφυλακιζόμενοι εξασφαλίσουν στέγη και εργασία (ά. 

82§1 Σωφρ. Κώδικα).  

 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.4 Υλοποιείται ήδη το 

πρόγραμμα Exocop σε συνεργασία με Βέλγιο, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Ισπανία, Αγγλία, Ιρλανδία και Γερμανία, με σκοπό τον 

σχεδιασμό, συντονισμό και λειτουργία ενός ερευνητικού 

δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη κοινής 

στρατηγικής στην επανένταξη των πρώην κρατουμένων 

και αποφυλακιζομένων. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αυτού η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει οργανώσει συνάντηση 

εμπειρογνωμόνων η οποία είχε πολύ θετικά 

αποτελέσματα. Επίσης υλοποιείται το πρόγραμμα 

GRUNDTVIG «Διά βίου εκπαίδευση 2007 – 2013» σε 

συνεργασία με Ιταλία και Αγγλία. Αφορά ευρωπαϊκή 

συγκριτική μελέτη και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 

πρακτικών σε σχέση με την υποστήριξη των 

αποφυλακιζομένων για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.      

                                                                                                                                                                             
 
4 Για τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση και εφαρμογή τέτοιων 
προγραμμάτων, βλ. π.χ. Σοφίας Γιοβάνογλου, Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής 
επανένταξης των αποφυλακιζόμενων, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 239 επ. 
και, ιδίως, όσον αφορά γυναίκες αποφυλακιζόμενες: Μ. Θανοπούλου κ.ά., ό.π., σελ. 214 επ., 
225 επ. Πρβλ. γενικότερα και Γ. Ζαϊμάκη/ Αγ. Κονδυλάκη, Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας, 
Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες, Αθήνα: Κριτική, 
2005. 
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 Η οργάνωση επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία 

της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά 

προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι στο πλαίσιο των 

Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και η 

παροχή σε αυτούς κινήτρων για τη δημιουργία ιδιωτικής 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης (βλ. και ά. 2 εδ. ζ΄  π.δ. 

300/2003).  

 Ο συντονισμός του έργου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 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 

Συμβούλιο της Ευρώπης ή και τις επιμέρους χώρες – μέλη 

αυτών των διακρατικών οργάνων.  

12.   Τέλος, στο έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 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.Σ. 

έχουν συγκροτηθεί δύο ομάδες εργασίας, η μία για το ποινικό 

μητρώο και η άλλη για θέματα εκσυγχρονισμού του πλαισίου 

συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

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

επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συστάθηκε υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου 

Δικαιοσύνης (και ήδη Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) το ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 

επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 8874/2007 απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ με πρόεδρο τον καθηγητή Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής 

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

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

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 

355/10) συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ που 

αποτελείται από τους: Γ. Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή, ως 

πρόεδρο, Ν. Δήμα, δικηγόρο, ως αντιπρόεδρο, Χ. Ντίκο, προïστάμενο της 

Μονάδας Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ως μέλος, Κ. Δημητρούλη, προïσταμένη του Τμήματος 

Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 

του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως 

μέλος, και Γ. Ψαράκη, κοινωνική λειτουργό στο Γ.Κ.Κ. Ελεώνα Θηβών, ως 

μέλος. Με την ΥΑ 681/2008 (ΥΑ 68173 ΦΕΚ Β’ 1998 2008) με τίτλο 

«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”» ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και 

οργάνωσης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

 

Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, 

αποτελούμενο από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη. 
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Από αυτά το ένα εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και ένα άλλο το Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (βλ. ΠΔ 300/2003). Το 

Δ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. 

 

Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. 

Φ. Μηλιώνη, δικηγόρο, Δ. Ν., επιστημονική συνεργάτιδα της 

Νομικής Αθηνών, και τους κ. Κακαέ Ι. και Βαρβατάκο Ν., 

υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παραπάνω συνεπικουρούνται από το 

επιστημονικό προσωπικό (υπαλλήλους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με 

παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ) αποτελούμενο από τους: 

κ.κ. Μ. Μαυρή, προïστάμενο της ΥΕΚΑ Πειραιά, Δ.Ν., επιστημονικό 

συνεργάτη της Νομικής Αθηνών, και Ε. Κατσιγαράκη, τμηματάρχη 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Τέλος, εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες 

παρέχουν κατά διαστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με 

τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετουμένων. 

 

Δ) ΣΚΟΠΟΣ 

Κατά το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, 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 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ μπορεί και πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις εξής 

δράσεις:  

α) την 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,  
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β) τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη της παραβατικότητας των 

κρατουμένων πριν και μετά την απόλυσή τους, καθώς και την 

προετοιμασία και την επανένταξή τους στο κοινωνικό, επαγγελματικό και 

οικογενειακό τους περιβάλλον, 

 γ) την ενημέρωση των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων, σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν τη 

νομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη και 

την ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής υπέρ αυτών και των οικογενειών τους,  

δ) την οργάνωση, εποπτεία, οικονομική στήριξη και εκτέλεση 

θεραπευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων για τους 

κρατούμενους χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών, καθώς και για τους 

αποφυλακιζομένους σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, 

 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 ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ ή άλλους 

αρμόδιους φορείς,  

ζ) την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την 

εποπτεία της Πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά 

προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι, καθώς και της δημιουργίας 

επιχειρήσεων από τους αποφυλακιζομένους,  

η) την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας στους αποφυλακιζομένους 

σε ξενώνες του Νομικού Προσώπου ή άλλων φορέων,  

θ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι, οι αποφυλακιζόμενοι 

και οι ανήλικοι παραβάτες,  

ι) την ενθάρρυνση, ενίσχυση και αξιοποίηση κάθε δράσης και 

πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 

εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα της 
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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 και οι αλλοδαποί αποφυλακιζόμενοι, 

 ιβ) τη συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης του 

άρθρου 81 παρ. 3 του Ν. 2776/1999, το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο 

Φυλακών και κάθε φορέα που ασχολείται με τη μετασωφρονιστική 

μέριμνα,  

ιγ) τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της 

προώθησης στην απασχόληση και της εν γένει κοινωνικής επανένταξης 

των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών,  

ιδ) την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο των παραπάνω 

δραστηριοτήτων, την προώθηση προτάσεων για τη λήψη θεσμικών ή 

άλλων μέτρων και την υποβολή τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

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

κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, 

προβλέπεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 

2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25/26.2.97): «Το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει 

μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η 

βελτίωση και η κοινωνική επανένταξή τους...» (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) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι διαρθρωμένη σε τέσσερεις τομείς. Ειδικότερα, 

αποτελείται από:  

http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf
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α) Οικονομικό-Διοικητικό Τομέα, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη 

μελέτη, υποστήριξη και εφαρμογή όλων των διοικητικών, λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών συστημάτων και διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επίσης 

ο τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την οργάνωση και λειτουργία 

εσωτερικού συστήματος πληροφορικής και επικοινωνιών,  

β) Τομέα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, η αρμοδιότητα του οποίου 

συνίσταται στην εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, εκτέλεση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση στην απασχόληση, τη διά βίου 

μάθηση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει κοινωνική επανένταξη 

των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών, 

 γ) Τομέα Ανάπτυξης, Έρευνας και Αξιολόγησης, ο οποίος ασχολείται 

κυρίως με την επαναξιολόγηση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, την 

εκπόνηση επαναληπτικών ερευνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 

συνόλου, την ενθάρρυνση ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα αλλά και εθελοντικών οργανώσεων που έχουν ανάλογο 

χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται στον χώρο της μετασωφρονιστικής 

μέριμνας, ενώ επίσης συνεργάζεται με τις Επιτροπές Κοινωνικής 

Υποστήριξης, τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε 

φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας, και  

δ) Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ο 

οποίος υποδέχεται, ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις 

του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο, οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί 

θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

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. 
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2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν επί του παρόντος – 

ελλείψει επαρκούς προσωπικού – τον κύριο χώρο δραστηριοποίησης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ και παρέχονται από τον Τομέα Συμβουλευτικής και 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ο τομέας αυτός 

στελεχώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες (κοινωνικό λειτουργό, 

ψυχολόγο, νομικό σύμβουλο και συμβούλους απασχόλησης) και 

προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και συμβουλευτικής απασχόλησης. Ιδιαίτερο ρόλο στην 

προσέγγιση των αποφυλακιζομένων διαδραματίζει η ενημέρωσή τους για 

τις υπηρεσίες και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, την ευθύνη του οποίου έχει 

αναλάβει η υποδοχή, στελεχωμένη από έναν υπάλληλο. Το προσωπικό της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν επιστήμονες κύρους, που αποτελούν την 

επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, συντονίζουν και 

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

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

Υποστήριξης ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) η υποδοχή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα 

προγράμματα του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο,  

β) η οργάνωση, εκτέλεση και παρακολούθηση: 1) θεραπευτικών 

προγραμμάτων, 2) προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, και 3) 

προγραμμάτων προετοιμασίας της απόλυσης των αποφυλακιζόμενων 

κρατουμένων και των ανήλικων παραβατών σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο,  

γ) η ψυχολογική αξιολόγηση των ατόμων που απευθύνονται στον 

φορέα προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο πρόγραμμα 

συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, επαγγελματικής 

κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και εισηγήσεις,  

δ) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και την κινητοποίηση των αποφυλακιζόμενων 



«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  2012 
 

 - 16 - 

ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους στην αγορά 

εργασίας,  

ε) η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων 

Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών 

Προστασίας Ανηλίκων, των Επιμελητών Ανηλίκων και των Επιμελητών 

Κοινωνικής Αρωγής, για συντονισμό ενεργειών σχετικά με τα 

προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και 

προώθησης στην αγορά εργασίας, των 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 Υποστήριξης, που 

υλοποιούν προγράμματα στήριξης, φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης, 

νομικής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών υγείας κ.λπ. σε 

αποφυλακιζομένους και παραβατικούς ανηλίκους,  

ζ) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης συζύγων, 

γονέων και οικογενειών των αποφυλακιζομένων,  

η) η συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το 

τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του φορέα,  

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

ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων, του ευρύτερου κοινού και των 

εργοδοτών,  

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

προγραμμάτων, την αξιολόγηση και την επεξεργασία στατιστικών 

στοιχείων,  

ια) η υποστήριξη των αποφυλακιζομένων και των ανήλικων 

παραβατών στην προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον 

Τομέα 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. 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε 
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συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

Η ομάδα των επωφελουμένων από τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, 

σύμφωνα με ενδεικτική καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεών τους που 

διενεργήθηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, 

παρουσιάζει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: πρόκειται για 

ανθρώπους απογοητευμένους, κλεισμένους στον εαυτό τους και, τις 

περισσότερες φορές, με έλλειψη εμπιστοσύνης προς τρίτους ανθρώπους. 

Όταν, 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. Στην περίπτωση των αλλοδαπών, επιπλέον, θα 

πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω η έλλειψη νομιμοποιητικών 

εγγράφων. Σε αυτά τα δυσμενή χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν 

όλες οι δευτερογενείς επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στην κοινωνική, 

οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική ζωή του ατόμου. 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 
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κατεύθυνση. Στην 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. Φυσικά 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. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

δυνατότητα για παροχή στέγης και οικονομικής ενίσχυσης θα ήταν 

περισσότερο από αναγκαία. Χωρίς 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. Στις 

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. Σε αυτή την προσπάθεια η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 

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

έχει σπουδαία πρακτική σημασία. 

  

4. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Είναι το είδος της υποστήριξης που πλαισιώνει όλες τις υπόλοιπες. 

Συνίσταται στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ατόμου, προκειμένου 

να πραγματοποιήσει με επιτυχία όλα τα επιμέρους βήματα του 

προσωπικού του σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική 

αναφορικά με τις βασικές σχέσεις του ατόμου με τους οικείους του.  

Συχνά η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 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 
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του αποφυλακισμένου. Ως προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που 

εφαρμόζονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο 

επίπεδο της ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής, υπάρχει αναλυτική 

παρουσίαση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (κατωτέρω). 

 

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε αποφυλακιζομένου 

που απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως αρχή την τήρηση της 

δεοντολογίας του απορρήτου. Το στοιχείο αυτό ενυπάρχει και κατά τη 

διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον 

ενδιαφερόμενο, πρώην κρατούμενο, αλλά και εν συνεχεία κατά την 

τήρηση και ενημέρωση της προσωπικής του καρτέλας. Πρωταρχικό στόχο 

αποτελεί η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των ιδιαίτερων αναγκών του και η 

μέγιστη, κατά το εφικτό, ανταπόκριση στα νομικά του ζητήματα μέσω μιας 

απλής και κατανοητής από τον ίδιο προσέγγισης και επικοινωνίας. 

Η νομική στήριξη στην ΕΠΑΝΟΔΟ δεν επιδιώκει μόνο την ενημέρωση 

και την εν γένει συμβουλευτική αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, αλλά προσβλέπει και στην 

προσωπική τους ενεργοποίηση και κινητοποίηση για κοινωνική 

επανένταξη και ενσωμάτωση σε κοινή δράση με τις όμορες μορφές 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Για τον λόγο αυτό καταβάλλεται 

προσπάθεια να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε 

αποφυλακιζόμενο, γεγονός που ενδεχομένως επιτρέψει και την 

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

ασφαλώς δικής του συναίνεσης και συμμετοχής. 

Από το Νομικό Τμήμα αντιμετωπίζονται συστηματικά τα νομικά 

θέματα που απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε 

συμβουλευτική βάση, με την έννοια ότι προσφέρονται στους 

εξυπηρετουμένους επεξηγήσεις σε νομικά ζητήματα που δεν κατανοούν 

επαρκώς, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές 

τους. Σε περιπτώσεις άπορων αποφυλακισμένων που έχουν ανάγκη 

δικαστικών ενεργειών, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό του 

φορέα, υποβάλλεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ αίτημα παροχής δωρεάν νομικής 
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βοήθειας προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και εν συνεχεία υπάρχει 

επαφή με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση προς ενημέρωση της 

πορείας και της εξέλιξής της. 

Έχει όμως κριθεί απαραίτητη και η συνοδεία εξυπηρετουμένων στις 

αρμόδιες υπηρεσίες, όταν κάποια υπόθεσή τους δεν μπορεί να προωθηθεί 

απλώς και μόνο συμβουλευτικά ή τηλεφωνικά (π.χ. συνοδεία 

εξυπηρετουμένου στην Εισαγγελία Ανηλίκων και στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων για να αναλάβει χρηματικό ποσό που του 

κατασχέθηκε άδικα κατά την ποινική διαδικασία). 

Παράλληλα, λόγω του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών που 

προσέρχονται στην ΕΠΑΝΟΔΟ, υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τους 

αρμόδιους δημόσιους φορείς στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν για 

να επιλύσουν κατά το δυνατόν  τα μεταναστευτικά τους ζητήματα. 

Μεγάλος αριθμός αποφυλακισμένων που επισκέπτονται την ΕΠΑΝΟΔΟ 

είναι αλλοδαποί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις άδειες 

διαμονής τους, είτε διότι δεν έχουν εκδώσει ποτέ άδεια είτε διότι είχαν 

στο παρελθόν νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά  η ισχύς τους έληξε κατά τη 

διάρκεια του εγκλεισμού τους. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες Αλλοδαπών του τόπου δηλωμένης κατοικίας τους, παρέχονται 

οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τους όρους της 

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

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

Τμήμα Ομογενών της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, τα κατά τόπους 

Γραφεία Αλλοδαπών των Δήμων και τις Περιφέρειες των τόπων κατοικίας 

των αποφυλακισμένων, ώστε να υπάρχει ένα κατά το δυνατόν απτό και 

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. Τα κυριότερα από αυτά 

σχετίζονται με το ποινικό τους μητρώο, το οποίο αναχαιτίζει ενίοτε τις 
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προσπάθειές τους για εξεύρεση εργασίας (π.χ. έκδοση άδειας ταξί, 

απασχόληση σε υγειονομικά επαγγέλματα, έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, 

έκδοση λοιπών επαγγελματικών αδειών), με την αδυναμία αποπληρωμής 

των ποινών τους, αλλά και με τη γενικότερη γραφειοκρατία στις 

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

στην επαναλειτουργία παλαιότερης επιχείρησής τους). 

Κατά το τελευταίο έτος υπήρξαν αρκετά αιτήματα νομικής 

συμβουλευτικής για την τακτοποίηση - ρύθμιση χρεών των 

εξυπηρετουμένων προς πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν 3869/2010). Παράλληλα 

με την επεξήγηση των δικαιωμάτων τους, οι εξυπηρετούμενοι 

παραπέμφθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στις λοιπές αρμόδιες 

Αρχές (ΕΚΠΟΙΖΩ κ.λπ.) για απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Επίσης, νομική συνδρομή παρέχεται και στους αποφυλακισμένους 

(ημεδαπούς και αλλοδαπούς) που απολύθηκαν υπό τον όρο να 

εμφανίζονται κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, 

όμως στο μεταξύ άλλαξαν τόπο κατοικίας. Στις περιπτώσεις αυτές 

υποβλήθηκαν αιτήσεις στις κατά τόπους Εισαγγελίες για μετατροπή των 

όρων απόλυσης με έκδοση νέου βουλεύματος.  

 

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της δικτύωσης με συναφείς υπηρεσίες, φορείς και 

οργανώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με τις Υπηρεσίες 

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», τον 

Ο.Α.Ε.Δ., το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), την Εταιρεία 

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

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Παν/μίου 

Αθηνών, το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τις κατά τόπους 

Πρόνοιες των Νομαρχιών και πολλά Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία 

και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις κατά τόπους Εταιρείες Προστασίας 

Αποφυλακιζομένων, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς και τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης, ώστε να προωθηθεί η 

βέλτιστη εξυπηρέτηση των αποφυλακιζομένων. 
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Σημαντική 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. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

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 κοινωνικής ένταξης στοχεύουν: 

 

 Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, 

 Στον ρόλο που έχουν ως σύμβουλοι για επιδόματα-παροχές, 

 Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου-αγοράς 

εργασίας, 

 Στη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, 

 Στην εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασής του σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. 

 

Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στοχεύει στη διαμόρφωση της 

εργασιακής συνείδησης των επωφελουμένων, η οποία συνίσταται σε ένα 

σύνολο συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα όπως είναι η αντοχή στην 

πίεση εργασίας, η συνέπεια στις προθεσμίες εκτέλεσης ενός έργου, η 

σταθερότητα της παρουσίας στον χώρο εργασίας και η καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων για ομαδική εργασία. 

Η διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων συμβουλευτικής 

στοχεύουν:  
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α) στην πληροφόρηση των εξυπηρετουμένων για την αγορά 

εργασίας, 

 β) στη βασική εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές εργασίας, 

 γ) στην προώθησή τους στην απασχόληση μέσω του αρμόδιου 

φορέα ΟΑΕΔ. 

Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των 

αποφυλακιζομένων, πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ: 

 

 Ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας, 

 Λειτουργία job-club. Λειτουργεί ειδικός χώρος με υπολογιστή, 

τηλέφωνο για επικοινωνία και εφημερίδες με ειδικά ένθετα 

αγγελιών όπου οι επωφελούμενοι μπορούν με την υποστήριξη των 

συμβούλων να ανεύρουν εργασία, 

 Διοργάνωση εργαστηρίων εκπαίδευσης. Διοργανώνονται με την 

εποπτεία ειδικού εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας, 

νομικών και ειδικών εργατικών δικαιωμάτων κ.λπ. για τους 

αποφυλακισμένους. 

 

8.ΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Οι υλικές παροχές της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι πολύ περιορισμένες. Ειδικά 

οι οικονομικές παροχές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ούτε η φιλοσοφία ούτε 

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

σκοπό την επανένταξη των πρώην αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και 

κινητοποιώντας τους ίδιους. Η προσπάθεια πρέπει να προέρχεται και από 

τους ίδιους. Τέτοιες ενέργειες τονώνουν την αυτοπεποίθηση του 

εξυπηρετουμένου και τον εντάσσουν κοινωνικά. Πλέον των παραπάνω, και 

στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης, παρέχεται στον αποφυλακισμένο 

η δυνατότητα προσωρινής παραμονής του (για 10 ημέρες) σε ξενοδοχείο 

συμβεβλημένο με την ΕΠΑΝΟΔΟ. Επίσης παρέχονται δωρεάν (κατά 

περίπτωση και μετά από εκτίμηση των περιστάσεων) τηλεκάρτες και 
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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. 

Στις προσπάθειες του αυτές, τον εξυπηρετούμενο παροτρύνει ο 

φορέας μας μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπως είδαμε 

προηγουμένως, και τον ενισχύει με τις οπωσδήποτε λιγοστές υλικές 

παροχές, οι οποίες μεταφράζονται σε κάποια εισιτήρια, κάποιες 

τηλεκάρτες και κάποιες ημέρες στέγασης σε ξενοδοχείο. Όχι επειδή δεν 

υπάρχει θέληση, αλλά επειδή τα διαθέσιμα μέσα είναι πολύ 

περιορισμένα. 

Το 2012 υπήρξε ανάγκη και για παροχή σίτισης. Έτσι η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 

πρόσθεσε στις ήδη υπάρχουσες παροχές της κουπόνια για σίτιση σε 

συμβεβλημένο εστιατόριο. Ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετουμένου 

δόθηκαν και οι μέρες παροχής του κουπονιού.   

 

9. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, για τις ανάγκες  υλοποίησης του Προγράμματος 

ΤΟΠΕΚΟ «Δίκτυο για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη» στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης των ατόμων που ανήκουν στην ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα των αποφυλακισμένων, πρόβαλε τη μετάδοση ενός 

ραδιοφωνικού μηνύματος. Το ραδιοφωνικό μήνυμα μεταδόθηκε ΔΩΡΕΑΝ 

με απόφαση του ΕΣΡ (Αρ. Απόφ.: 305-30/10/2012) από ραδιοφωνικούς 

σταθμούς (ΝΕΤ 105,8 FM, kiss 92,9 FM, ΣΚΑΙ 100,3 FM, ΑθΗΝΑ 98,3 FM, 

ALPHA 98,9 FM, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 91,2 FM) της χώρας και για το χρονικό 

διάστημα  από την 1η-11-2012 έως και την 1η-12-2012.  

 

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δηλαδή της υλοποίησης του παραπάνω 

προγράμματος, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημοσίευσε και σε έντυπη μορφή την έναρξη 

του προγράμματος. Συγκεκριμένα, την 22α Νοεμβρίου 2012 στην 

καθημερινή εφημερίδα «6 Μέρες» και την 9η Οκτωβρίου και 11η 
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Οκτωβρίου 2012 στο «ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ». Τέλος, και ο ίδιος ο φορέας 

ανήρτησε την έναρξη του προγράμματος στην ιστοσελίδα του στο 

Διαδίκτυο (http://www.epanodos-topeko.gr/index.php/2012-10-12-10-11-06 ).  

  

  ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  

Μέσα στο 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εθελοντών. Η 

αρχική σύσταση της ομάδας αφορούσε 12 εθελοντές, όμως την 

εκπαίδευσή τους ολοκλήρωσαν τελικά 6 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. 

Στο στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης οι εθελοντές εντάχθηκαν στο 

πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 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 διήρκησε 2 

μήνες (αρχές Μαΐου με αρχές Ιουλίου) – τους απονεμήθηκε η κάρτα 

εθελοντή της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επιπλέον, οι εθελοντές συμμετείχαν στην 

οργάνωση της έκθεσης έργων αποφυλακισμένων. 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας 

εθελοντών  για το έτος 2012 είναι η κα Μαρέτα Μερόπη, Κοινωνική 

Λειτουργός του φορέα. 

Τέλος, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιείται συνάντηση της 

ομάδας εθελοντών, ώστε να μας ενημερώνουν για την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει, καθώς και για να υλοποιείται ο 

σχεδιασμός άλλων, νέων δραστηριοτήτων. 

 

 

http://www.epanodos-topeko.gr/index.php/2012-10-12-10-11-06
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 ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους οργανώνονται 

ομάδες εθελοντών δικηγόρων για την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε 

αποφυλακισμένους. 

 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

Στην ΕΠΑΝΟΔΟ λειτουργεί, σε συνεργασία με τον τομέα 

προγραμμάτων κατάρτισης και τη συμβουλευτική της απασχόλησης, 

τράπεζα εργοδοτών. Στην εν λόγω τράπεζα εγγράφονται εργοδότες οι 

οποίοι επιθυμούν να προσλάβουν στην επιχείρησή τους ανθρώπους που 

είχαν προβλήματα με τον νόμο. 

 

10. ΧΟΡΗΓΟΙ 

Οι χορηγοί της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, επώνυμοι ή ανώνυμοι, συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην κάλυψη των αναγκών των αποφυλακιζομένων. Χορηγοί της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχουν μέχρι σήμερα υπάρξει, μεταξύ άλλων, η Βουλή των 

Ελλήνων, η Τράπεζα Μαρφίν, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και πολλοί 

απλοί πολίτες. Ειδικά για το έτος 2012 προστέθηκαν στους χορηγούς ο 

«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», « P&G PROCTER & GAMBLE HELLAS S.A.» και ο 

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 
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11. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και  το 2012 συμμετείχε σε καθιερωμένο bazaar. 
Μαζί με τη ΜΚΟ ξεblogάρισμα διοργάνωσαν το Σάββατο 3 και 
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου το 4ο χριστουγεννιάτικο bazaar του, 
για την ενίσχυση των άπορων κρατουμένων και των παιδιών 
που ζουν με τις φυλακισμένες μητέρες τους στις γυναικείες 
φυλακές Ελεώνα Θήβας. Στο bazaar υπήρξαν και 
χριστουγεννιάτικα, χειροποίητα είδη δώρων, παραδοσιακά 
προϊόντα, ρούχα, βιβλία και πολλά άλλα, σε συμβολικές τιμές 
όπως: μεταχειρισμένα ρούχα με 2 ευρώ, καινούργια βρεφικά 
και παιδικά σετ με 3 ευρώ, χειροποίητα κεριά με 2 ευρώ, βιβλία 
από 1-5 ευρώ κ.ά. Στη διάρκεια του  bazaar συλλέχθηκαν είδη 
πρώτης ανάγκης για τις φυλακισμένες και τα παιδάκια, όπως: 
πάνες, είδη παιδικής περιποίησης, σαμπουάν, αφρόλουτρα, 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες, χαρτί υγείας, 
απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων, υγρό καθαρισμού χώρου, 
σαπούνια, τηλεκάρτες κ.ά. Το bazaar πραγματοποιήθηκε 
στο Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, Μεταξουργείο, και οι 
ώρες λειτουργίας ήταν το Σάββατο από τις 11.30 το πρωί ως τις 
8 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τις 5 το 
απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες ανακοινώθηκαν και 
στον ιστότοπο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (epanodos@epanodos.org.gr) 
καθώς και στης ΜΚΟ στο  xeblogarisma.blogspot.com. 

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ την Πέμπτη 19 
Ιανουαρίου διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Ποιήματα και 
Εγκλήματα». Παράλληλα, υπήρξαν και τα εγκαίνια της έκθεσης 
ζωγραφικής και κοσμημάτων κρατουμένων και 
αποφυλακισμένων γυναικών.  Την εκδήλωση προλόγισε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Γιώργος Νικολόπουλος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η 
διάρκεια της  έκθεσης ήταν από 19  έως 28  Ιανουαρίου 2012, καθημερινά  
(εκτός Κυριακής)  10:00 – 21:00. 

 H ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο 
διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής 
της Β΄ Ψυχιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο «Θέματα Ψυχικής 
Υγείας Κρατουμένων και Αποφυλακισμένων» και το οποίο 

mailto:epanodos@epanodos.org.gr
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πραγματοποιήθηκε την 16η Φεβρουαρίου 2012 στο Νοσοκομείο 
ΑΤΤΙΚΟΝ. Το σεμινάριο αφορούσε  υπαλλήλους του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
θέματα ψυχικής υγείας κρατουμένων και αποφυλακισμένων. 
 

 Επίσης, και για το καθιερωμένο πασχαλινό bazaar η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
μαζί με  τη ΜΚΟ ξεblogάρισμα διοργάνωσαν μια εκδήλωση 
προς όφελος των παιδιών που ζουν με τις φυλακισμένες 
μητέρες τους και για τις άπορες γυναίκες των φυλακών Ελεώνα 
Θήβας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο 
του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στις 20 και 21 Απριλίου 2012 
από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα.   

 Στις 15 Οκτωβρίου 2012 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δίκτυο για την Κοινωνική και Επαγγελματική 
Επανένταξη» και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων ΕΔΔΕ, συνδιοργάνωσε την ημερίδα 
με θέμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες 
Ομάδες». Στην ημερίδα εκπροσώπησε την ΕΠΑΝΟΔΟ ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Γ. Νικολόπουλος με θέμα 
εισήγησης «Παρουσίαση του έργου “Δίκτυο για την Κοινωνική 
και Επαγγελματική Επανένταξη”». 

 Στις 31 Οκτωβρίου 2012 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με 
θέμα «Το σχέδιο του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα» μέσω του 
εκπροσώπου της κ. Γ. Νικολόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και πολλοί 
διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται ερευνητικά με 
το παραπάνω θέμα. 

  
 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε μέσω της κας Φ. Μηλιώνη, 

εκτελούσας χρέη Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, στην ημερίδα 
ενημέρωσης με θέμα «Διαψεύδοντας την Κασσάνδρα: 
“Παραβατικότητα ανηλίκων και χρήση ουσιών: από τον 
αποκλεισμό στην Κοινωνική Ένταξη”» η οποία διοργανώθηκε 
από το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) στις 5 
Νοεμβρίου 2012. Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής, στο πρώτο 
της σκέλος δόθηκε βάση στην υφιστάμενη κατάσταση και στις 
καλές πρακτικές μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και 
διεθνείς τάσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και 
της ποινικής μεταχείρισης ανηλίκων και νέων, ενώ στο δεύτερο 
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σκέλος παρουσιάστηκαν από διάφορες έρευνες αποτελέσματα 
και εφαρμογές στο πεδίο μελέτης.  

 
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα «Ημέρα 

κατά των Διακρίσεων», η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στις 14 Δεκεμβρίου 2012. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν  τα αποτελέσματα 
του προγράμματος  PROGRESS, με τίτλο “The World of Work 
Against Discrimination”, στο οποίο συμμετείχε το ΝΠΙΔ 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στην εκδήλωση υπήρξε έκθεση χειροτεχνίας και 
φωτογραφίας από τα καταστήματα κράτησης.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 Πραγματοποιήθηκε για συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ  
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Συμβουλευτική της Απασχόλησης 
και Διεπιστημονική Ομάδα: Ρόλος, Αρμοδιότητα, Σύμβουλοι.   

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ 

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συγκέντρωσε ρούχα για κρατούμενους και 
αποφυλακισμένους που τα χρειάζονται. 
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12. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Με επιμέλεια και πρωτοβουλία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 
ανασυστάθηκαν οι Ε.Π.Α. και συγκροτήθηκαν τα Δ.Σ  τους. Ήδη 
υπάρχουν ενεργά Δ.Σ  σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 
Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες ένταξης των Ε.Π.Α. στο πλαίσιο της 
νέας διοικητικής διάρθρωσης του Καλλικράτη. 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

 Ο Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν. 2776/99) στο άρθρο 81 παρ. 3 
επ. προβλέπει τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Κοινωνικής 
Υποστήριξης στην έδρα κάθε 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. 

 

 ΟΑΕΔ 

Κατά το έτος 2010 αναπλαισιώθηκε η ευρείας κλίμακας και 
στενή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ τόσο για θέματα επιδοτήσεων όσο 
και για θέματα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην βάση αυτή 
αναζητήθηκαν νέοι άξονες συνεργασίας.  

 

 

 ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ομάδες συνεργασίας με 
φορείς απεξάρτησης όπως το ΚΕ.ΘΕ.Α, 18 ΑΝΩ, με σκοπό 
στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις για την ομάδα των 
αποφυλακισμένων χρηστών 

 

13. ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ. 
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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ από την αρχή της λειτουργίας της συνεργάζεται με 
τους Εμπορικούς Συλλόγους της Αθήνας και του Πειραιά, και τα 
Επιμελητήρια.  

 

14. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ-Τυπώθηκε με χρηματοδότηση της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς ενημερωτικό φυλλάδιο των 
προγραμμάτων. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΑΝΟΔΟΥ-Τυπώθηκε νέο φυλλάδιο 
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Με την ευγενική υποστήριξη της Δικαστικής 
Φυλακής Κορυδαλλού και με κάλυψη των εξόδων από την 
ΕΠΑΝΟΔΟ ανατυπώθηκε στο τυπογραφείο της φυλακής ο Οδηγός 
Χρήσιμων Πληροφοριών ο οποίος απευθύνεται στον επαγγελματία, 
τον υπό αποφυλάκιση κρατούμενο και τον αποφυλακισμένο, με 
χρήσιμες πληροφορίες για την επανένταξή του.  

 

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΟCOP 

 Υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού το 
πρόγραμμα αυτό και με στόχο τον σχεδιασμό, συντονισμό και 
λειτουργία ερευνητικού δικτύου για την ανάπτυξη κοινής 
στρατηγικής προς επανένταξη των πρώην κρατουμένων και 
αποφυλακισμένων. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Μ. 
Μαυρής, ο οποίος συμμετείχε στις συνάντησεις του προγράμματος. 
Στις συνάντησεις συμμετείχαν εταίροι από διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε  τον Ιούνιο 2012 με τη 
σύγκλιση ενός πανευρωπαϊκού «Policy Forum» στο Βερολίνο  στις 
18-19/6 2012, που κατέληξε στην πανηγυρική δημοσίευση της 
«Διακήρυξης του Βερολίνου για την επανένταξη των καταδίκων και 
αποφυλακισμένων» («The  Berlin Declaration for the reintegration 
of offenders and ex-offenders»). Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε με τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας και 
στο «Policy Forum» με τριμελή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., την εκτελούσα χρέη Διευθύντριας και την κ. 
Ε. Κατσιγαράκη, Διευθύντρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG 

 Το πρόγραμμα Grundtvig υλοποιείται έως και τον Ιούλιο του 
2012 σε συνεργασία με τους  οργανισμούς C.F.P.P (Ιταλία) και St. 
Giles (Μ. Βρετανία) με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου και 
δημιουργικού διαλόγου για θέματα επανένταξης αποφυλακισμένων 
και τη ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το 
2012 υπήρξαν οι εξής συναντήσεις βάσει του αρχικού και 
προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος του προγράμματος: 

 Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν οι άξονες συνεργασίας και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προγραμμάτων.  

Για το 2012 η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στην  4η Δράση του 
προγράμματος στις 27 - 28 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο. Σε αυτή τη 
δράση η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνομίλησε με τους St. Giles Peer Advisors, οι 
οποίοι είναι εκπαιδευμένοι ως σύμβουλοι επανεγκατάστασης του 
σωφρονιστικού συστήματος. Η Επάνοδος επισκέφθηκε επίσης, την 
κοινότητα βάσης και έλαβε πληροφορίες από τον κ. Smith για το St 
Giles ‘Εμπιστοσύνη Έργου Κοινωνική Επιχείρηση’ η οποία πρόκειται 
για την πώληση ειδών οικιακής χρήσης που κατασκευάζονται από 
τους κρατουμένους. Σημειωτέον, ότι η Επάνοδος επικρότησε την 
ιδέα του κ. Smith για να βοηθήσει να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο 
στην ελληνική πρακτική.  

Αντίστοιχα και στην  5η Δράση του προγράμματος η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
προγραμμάτισε για τους εταίρους επίσκεψη στην Αθήνα στις 2-4 
Μαΐου 2012. Οι εταίροι επισκέφθηκαν  τον ‘Ελεώνα’-την γυναικεία 
φυλακή στη Θήβα, η οποία κατέχει περίπου 400 γυναίκες, μητέρες 
και τα παιδιά και τοξικομανείς γυναίκες.  

Σε γενικές γραμμές, οι εταίροι θεωρούν ότι ο Ελεώνας ως 
φυλακή είναι πολύ πιο ευρύχωρο και ζωντανό περιβάλλον από τις 
φυλακές Κορυδαλλού. Ήταν μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
τους κοινωνικούς λειτουργούς και το προσωπικό του, που εξήγησε 
τα χαρακτηριστικά και την οργάνωση της φυλακής. Επισκέφθηκαν 
επίσης μερικά από τα εργαστήρια της φυλακής (όπως η τέχνη και το 
Μουσικό Εργαστήρι), τη μονάδα με τις μητέρες και τα μωρά, τις 
εγκαταστάσεις απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσκεψη στο σχολείο ήταν μια ανεκτίμητη 
εμπειρία καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν πιο 
ελεύθερα με τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους κρατούμενους. Ο 
επικεφαλής του σχολείου μας έδωσε πολλές πληροφορίες.  
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Το υπόλοιπο των συνεδριάσεων της ομάδας έλαβε χώρα στα 
γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Όλοι οι εταίροι εργάστηκαν σε καλή 
συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων του 
προγράμματος. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν νέες γνώσεις και την 
εμπειρία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες.  

Τέλος, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε και στη 6η Δράση στη 
Βερμπάνια στην Ιταλία στις 9-11 Ιουλίου 2012. Οι εταίροι 
επισκέφθηκαν τη Βερμπάνια φυλακή (Casa circondariale di 
Verbania), όπου ο διευθυντής των φυλακών ενημέρωσε για τις 
δραστηριότητες των φυλακών και τα εργαστήρια και οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την οργάνωσή τους για λίγο. 
Την δεύτερη ημέρα, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία εκτενώς να 
παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους σε ορισμένους 
εκπροσώπους των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν Gattabuia εστιατόριο, το οποίο 
είναι κοινωνικό εστιατόριο Casa di Carita. Αυτό σημαίνει ότι 
απασχολεί παραβάτες και πρώην παραβάτες. Την τελευταία ημέρα, 
οι εταίροι επισκέφθηκαν, επίσης, το σχολείο της Verbania και 
«Banda Biscotti" και το εργαστήριο μπισκότο που φιλοξενείται μέσα 
στο σχολείο και απασχολεί επίσης πρώην παραβάτες. 

Το υπόλοιπο των συνεδριάσεων της ομάδας έλαβε χώρα στο 
γραφείο του Casa di Carita. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή ήταν η 
τελική κινητικότητα και συζητήθηκαν πολλά θέματα. Ήταν πολύ 
χρήσιμο γιατί κάθε εταίρος έκανε χρήσιμες προτάσεις σχετικά με τις 
ενέργειες διάδοσης. Επιπλέον, συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο 
διάδοσης και κατέληξαν ε συμπεράσματα σχετικά με τα έγγραφα 
που θα δοθούν προς δημοσιότητα στις ιστοσελίδες. Συνολικά, αυτή 
ήταν μια πολύ θετική κινητικότητα για όλους κατά την οποία όλοι 
είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με το έργο και τη 
συνολική εμπειρία του έργου και να αποκτήσουν εμπειρία σε 
δραστηριότητες επανένταξης. Ο στόχος αυτός σε μεγάλο βαθμό 
επιτεύχθηκε. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESS 

Το πρόγραμμα Progress είχε ως θέμα: «Διακρίσεις: Πολιτικές-
Νομικό Πλαίσιο-Πρακτική εφαρμογή». Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είχε ως έργο 
την οργάνωση δύο σεμιναρίων  επιμόρφωσης επαγγελματιών  με 
θέμα: «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η 
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αντιμετώπισή του». Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα  
το διάστημα από τις 6 έως τις 25 Ιουνίου στην ΕΕΤΑΑ και στη 
Θεσσαλονίκη  το διάστημα από τις 22 Οκτωβρίου  έως 1 Νοεμβρίου 
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και υποστηριζόταν  από το 
πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη- Prpgress (2007-2013)  με τίτλο «The Wolrd of Work 
Without Discrimination». Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 που ακολουθεί στο 
τέλος στην σελ 33 υπάρχει ολοκληρωμένη η Έκθεση Αξιολόγησης 
του σεμιναρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.   

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥΣ» 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ανέλαβε και συμμετείχε ως partner σε ένα ακόμα 
πρόγραμμα για το έτος 2012. Το πρόγραμμα «Πρόγραμμα 
Δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων 
μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χωρών 
φιλοξενίας τους» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 «Υλοποίηση Δράσεων για 
την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική 
ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και υλοποιήθηκε το 
χρονικό διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2012 από την ΕΠΑΝΟΔΟ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας.  

Λόγω διαφόρων ζητημάτων που προέκυψαν σε κάποιες από τις ΕΠΑ, 
τελικά η υλοποίησή της κατέστη εφικτή στις περιοχές: Αθήνα, Πειραιάς, 
Σπάρτη, Ηράκλειο και Χανιά. Συγκροτήθηκαν ομάδες νέων και με τους 
συντονιστές του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα δράσης 12 
συναντήσεων. Στο τέλος της έκθεσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 που ακολουθεί 
στην σελ 83 υπάρχει η Έκθεση Πεπραγμένων του προγράμματος καθώς και 
ολοκληρωμένη η Έκθεση Αξιολόγησης.  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» 

Το τελευταίο πρόγραμμα που ανέλαβε η ΕΠΑΝΟΔΟΣ το 2012 και είναι εν’ 
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εξελίξει καθώς λήγει το 2014 περιλαμβάνει κατηγορίες δράσεων που 
χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα και κλιμακούμενη ένταση της 
παραγόμενης ωφέλειας για τους συμμετέχοντες, άμεσα και έμμεσα 
ωφελούμενους. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με τους όρους 
της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης 3: 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Βασικός 
στόχος είναι ότι η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους 
πρώην κρατούμενους και εργάζεται προς την κατεύθυνση της επανένταξής 
τους. Συγκεκριμένα, 60  ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου προβλέπεται να 
προωθηθούν στην αγορά εργασίας προκειμένου να καταστούν 
εργαζόμενοι επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, ή/ και να συστήσουν 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της 
Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην οργάνωση 
γραφείου.  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των δράσεων καθώς και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 σελ 119 μια συνολική Αξιολόγηση του Προγράμματος μέχρι 
τώρα. Σύντομη περιγραφή των δράσεων: 
Μελέτη : Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς 
εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. 

Δικτύωση : Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων 
ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων - εταίρων της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων. 

Ενέργειες ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης : Σχεδιασμός και εφαρμογή 
επικοινωνιακού σχεδίου προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης ειδικών και γενικών ομάδων του πληθυσμού. 
Κατάρτιση – Επιμόρφωση : Ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης, οι οποίες 
θα αφορούν στις εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου και στις 
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Δράσεις εντοπισμού, 
προσέγγισης, ενημέρωσης των ωφελουμένων, δράσεις δικτύωσης με 
δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, 
συμβουλευτική κατά την υποδοχή, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης, 
νομική συμβουλευτική, επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική 
επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες, μετα-
παρακολούθηση των ωφελουμένων, παρακολούθηση, συντονισμός και 
αξιολόγηση της Δράσης 



«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  2012 
 

 - 36 - 

Συμβουλευτικές διαχειριστικές υπηρεσίες : Συντονισμός και διαχείριση του 
Σχεδίου Δράσης (Σε εξέλιξη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΦ’ ΟΡΩΝ 
ΑΠΟΛΥΣΗΣ  

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εκπονεί υπό την επιστημονική ευθύνη των Ε. 
Κατσιγαράκη, Δ.Ν, Τμηματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Φ. 
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Μηλιώνη, Δ.Ν. και επιστ. Συνεργάτιδα Νομικής Αθηνών και Ε. Φασούλα, 
Δ.Ν, Δικαστική Γραφολόγο και, σε συνεργασία  με το Εργαστήριο 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών, 
τη  Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μελέτη με θέμα την καταγραφή του προφίλ 
και των αναγκών των κρατουμένων, οι οποίοι κατά το προσεχές 
οκτάμηνο δύνανται να τύχουν του ευεργετήματος της υφ’ όρoν 
απόλυσης. Τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμα και επωφελή στο  πλαίσιο σχεδιασμού της μετασωφρονιστικής 
μέριμνας που η πολιτεία πρέπει να λάβει για τα άτομα που 
αποφυλακίζονται. Η έρευνα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ενώ  έχει, ήδη, 
ολοκληρωθεί η συλλογή του υλικού στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. 
Η συλλογή των σχετικών ερευνητικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε με: 

Α)Δομημένα ερωτηματολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

Β)Μελέτη απαιτούμενων στοιχείων από τα αρχεία που κρατούνται 
για κάθε κρατούμενο από τους επιστημονικούς συνεργάτες της 
έρευνας σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της φυλακής. 

Γ)Πληροφορίες από το προσωπικό της φυλακής. 

Δ)Προσωπικές συνεντεύξεις με τους κρατούμενους για τη 
συμπλήρωση των ως άνω ερωτηματολογίων. 

Η έρευνα βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των στοιχειών. Τα 
πρώτα συμπεράσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο Διεθνές 
Συνέδριο με θέμα: ’’Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων 
Ομάδων’’ που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη 
Θεσσαλονίκη 24-26 Ιουνίου 2011 

 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Η έρευνα αυτή προς το παρόν αναβλήθηκε εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και των ανακατατάξεων στο ναυτιλιακό χώρο. 

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ‘ΠΡΟΦΙΛ’ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 
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Ο Τομέας συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
υποδέχεται, ενημερώνει και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις 
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε κάθε ενδιαφερόμενο, οργανώνει εκτελεί και 
παρακολουθεί θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, προγράμματα προετοιμασίας για την 
απόλυση, παρέχει εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
νομική συμβουλευτική, συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για 
την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων.  

Στη διάρκεια της λειτουργίας της και ιδίως κατά το έτος 2010, η 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ασχολήθηκε και ασχολείται, κυρίως, σε μεγάλο βαθμό, 
με την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής 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.5 Τα στοιχεία 
παρουσιάζονται για όλο το διάστημα καταγραφής των στοιχείων 
των αποφυλακισμένων δηλ. από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το 
Δεκέμβριο του 2010. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, με τις όποιες 
επιφυλάξεις σχετικά με τη συλλογή τους και την επεξεργασία τους -
δεδομένου ότι οι εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί και δεν 
δίνουν πάντα ακριβείς πληροφορίες, παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες ικανές να αποτελέσουν πιλότο χάραξης πολιτικών 
μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα. Από τα δεδομένα αυτά 
προκύπτει, όπως εκτίθεται αναλυτικότερα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
με τα πορίσματα αυτής της έρευνας,  ότι ο επωφελούμενος της 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ είναι κυρίως άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, 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 

                                                           
5 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν επεξεργασία των δεδομένων 

που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Τόσο η δημιουργία 

του Μητρώου όσο και η επεξεργασία του αλλά και η γραφιστική αναπαράστασή 

του ανήκουν στον κ. Ιωάννη Φαρσεδάκη, συνεργάτη της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Οι 

συνεργάτες  οι οποίοι εργάστηκαν για τη συλλογή του υλικού είναι: Α. Διακάκη, 

Π. Σαλίχος, Δ. Τσαουσίδου, Ε. Πέττα, Χ. Τριλίβα, Δ. Χιόνης, Β. Καρασιώτου, Ν. 

Μισερλής. . Τη Διεύθυνση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ την πρώτη διετία της λειτουργίας της 

είχε η κ. Π.Τσιλιμιγκάκη. 
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εγκλεισμού και της χρήσης ουσιών), χαμηλού κοινωνικού 
οικονομικού επιπέδου. Τα κύρια αιτήματά του προς την ΕΠΑΝΟΔΟ  
είναι η εξεύρεση εργασίας και οικονομικά προβλήματα. 

Από τα ίδια δεδομένα αναδεικνύονται τα ακόλουθα: 

 Παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των χρηστών των υπηρεσιών 
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.  

 Οι αποφυλακισμένοι έμαθαν για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τις υπηρεσίες 
της από την προβολή του ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος. 

 Απευθύνθηκαν στην  ΕΠΑΝΟΔΟ οι ίδιοι ζητώντας πληροφορίες και 
υπηρεσίες για τους ίδιους, 

 Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι πολύ 
αναγκαίες και έχουν μεγάλη ζήτηση αλλά και απήχηση στους 
αποφυλακισμένους. 

 Πολλή σημαντική αναδεικνύεται η παροχή οικονομικών 
διευκολύνσεων όπως προσωρινή στέγαση, παροχή τηλεκαρτών και 
εισιτηρίων στους αποφυλακισμένους η οποία, όμως, γίνεται στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης. 

 Οι αλλοδαποί έχουν προβλήματα παραμονής και η νομική 
συμβουλευτική είναι καθοριστικής σημασίας γι αυτούς. 

 Οι επωφελούμενοι της ΕΠΑΝΟΔΟΥ επανέρχονται στην ΕΠΑΝΟΔΟ 
ζητώντας και άλλη βοήθεια. 

 Το ποινικό μητρώο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επανένταξη 

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

Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει πλέον σταθεί στα 
πόδια της και έχει αρχίσει να παράγει έργο. Κυρίως στοχεύει αυτή 
την περίοδο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα 
προβλήματα των αποφυλακιζομένων και να ανατρέψει, στο μέτρο 
του εφικτού, όλες εκείνες τις συνήθεις κοινωνικές προκαταλήψεις, 
εξ αιτίας των οποίων συντηρούνται στην εφησυχασμένη κοινωνία 
μας τα αρνητικά στερεότυπα για τους αποφυλακιζόμενους ως 
"απόκληρους" και "περιθωριακούς". Η ανατροπή αυτών των 
προκαταλήψεων είναι αναγκαία για λόγους ανθρωπιστικούς και 
εγκληματοπροληπτικούς. Ωστόσο, η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας 
και η εντεύθεν στήριξη και κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακιζομένων είναι απαραίτητη μέσα σ' ένα σύγχρονο κράτος 
δικαίου πρωτίστως διότι η ίδια η κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακιζομένων αποτελεί, κατά την κρατούσα άποψη, 
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συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους και αντίστοιχη 
υποχρέωση της Πολιτείας, κυρίως με βάση τις διατάξεις του 
Συντάγματος που αφορούν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, το 
κοινωνικό κράτος και την υποχρέωση για προστασία ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων (ά.2§1, 4§1 και 25§1 εδ. α΄ Σ.) 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ  

                                                           
6 Πρβλ. Mich. Walter, Strafvollzug, Stuttgart etc.: Richard Boorberg Verlag, 19992 

παρ. 351, σελ. 339 και τις εκεί αναφερόμενες συναφείς αποφάσεις 35,202 [235] 

(5.6.1973) 45, 187 [238] (21.6.1977) και ZfStrVo 1998, 242 επ., 248 (1.7.1998) του 

Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ 

 

Οι βασικότερες κατευθύνσεις της συμβουλευτικής συνεργασίας που 

ακολουθούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι οι ακόλουθες:  

α) Ελεύθερη συναπόφαση συνεργασίας: τόσο 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. Το 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. Τα 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) Σεβασμός της προσωπικότητας του ατόμου: δεν πρόκειται 

γενικόλογα για τον σεβασμό με την κοινότοπη έννοια, αλλά για την 

ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ συμβούλου και 
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εξυπηρετουμένου βασισμένη στην αποδοχή, την κατανόηση και τον 

σεβασμό. Σε μια τέτοια σχέση την πλέον έμπρακτη απόδειξη ύπαρξης 

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 ΕΠΑΝΟΔΟΣ, 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. Στη 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. Ως μη λεκτική επικοινωνία θεωρείται η διαδικασία 

εκείνη μέσω της οποίας το άτομο επιδρά στους άλλους χρησιμοποιώντας 

μη λεκτικά μηνύματα. Τα 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 
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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, 

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 

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». Τέλος, 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. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο αποφυλακισμένος χρειάζεται μια 

τέτοιου είδους υποστήριξη ή αν ο ίδιος σαφώς διατυπώσει τέτοιο αίτημα, 

γίνεται ανάλογη παραπομπή σε θεραπευτική δομή κρατική ή  της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η παρέμβαση του συμβούλου διακρίνεται σε έξι στάδια:  
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1. Την ανάπτυξη της σχέσης, 

2. Τη συλλογή πληροφοριών, 

 3. Την εκτίμηση της κατάστασης,   

4. Την κυρίως παρέμβαση,  

5. Την αξιολόγηση και  

6. Τη διακοπή/ολοκλήρωση της συνεργασίας.  

Τις 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 εκφόρτωσης 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. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

α) Συνέντευξη – λήψη κοινωνικού ιστορικού 

Πρωταρχικό εργαλείο του συμβούλου στην ΕΠΑΝΟΔΟ είναι η 

συνέντευξη. Σε αυτήν παρουσιάζεται καταρχάς ο φορέας, γίνεται δηλαδή 

σαφές στον εξυπηρετούμενο ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στη συνέχεια, ο εξυπηρετούμενος εξηγεί με τη σειρά του τις 

ανάγκες του, τι ζητά και τι προσδοκά από τον φορέα. Ο σύμβουλος ζητά 

από τον εξυπηρετούμενο κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία, 

προκειμένου να συμπληρώσει το λεγόμενο κοινωνικό ιστορικό. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτό αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και λίγες πληροφορίες για τη ζωή του μέχρι εκείνη 

τη στιγμή. Ακολούθως, ο εξυπηρετούμενος με την προτροπή του 

συμβούλου περιγράφει γενικότερα την κατάσταση της ζωής του κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση και  
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διάθεση. Τέλος, ο σύμβουλος, μετά την αποχώρηση του εξυπηρετούμενου, 

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 

εξυπηρετούμενου κ.λπ. 

β) Έντυπο καταγραφής ενεργειών 

Στην ΕΠΑΝΟΔΟ, για να καταγραφεί η πορεία της συμβουλευτικής 

σχέσης, συμπληρώνεται από τον σύμβουλο ένα έντυπο το οποίο 

επισυνάπτεται στο έντυπο του κοινωνικού ιστορικού.  

γ) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

Στην 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 ΕΠΑΝΟΔΟΥ είτε 

τηλεφωνικώς από τον ίδιο είτε με τους δύο παραπάνω τρόπους από οικείο 

πρόσωπο (συνήθως συγγενή του αποφυλακιζομένου). Αποστολή του 

συμβούλου στην πρώτη συνάντηση είναι: 

-να διευκρινίσει τη φύση του αρχικά διατυπωθέντος ερωτήματος, 

-να διερευνήσει τυχόν άλλες ανάγκες και αιτήματα, 

-να διατυπώσει ένα συμβόλαιο συνεργασίας στο οποίο θα 

περιέχονται οι όροι  συνεργασίας, οι εκατέρωθεν προσδοκίες, οι 

εκατέρωθεν δεσμεύσεις (συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο) με τελικό στόχο 

τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης,  



«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  2012 
 

 - 46 - 

- να συντάξει το κοινωνικό ιστορικό. 

 

Έναρξη συνεργασίας 

Συμβόλαιο:  όροι συνεργασίας, προσδοκίες εκατέρωθεν, δεσμεύσεις 

εκατέρωθεν (συνέπεια, ειλικρίνεια, απόρρητο) με τελικό στόχο τη 

δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. 

Προσωπικό σχέδιο: πρόκειται για την οργάνωση μιας πορείας 

ενεργειών και ενός σχετικού χρονοδιαγράμματος.  

       Παραπομπές: ανάλογα με τις ανάγκες – αιτήματα (αρχικά 

διατυπωμένες ή μη από τον ίδιο): ΟΑΕΔ, φορείς απεξάρτησης, 

ψυχιατρικούς φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των νοσοκομείων, Πρόνοια, ΜΚΟ. 

   

Η σωφρονιστική συμβουλευτική 

Θα πρέπει εν πρώτοις να διευκρινισθεί ότι η επανένταξη αποτελεί μια 

σύνθετη διαδικασία στην οποία η συμβουλευτική της επανένταξης αποτελεί 

αναγκαία και ικανή συνθήκη. Στη συμβουλευτική της επανένταξης και 

αποκατάστασης  «εντάσσεται κάθε μορφής βοήθεια που παρέχεται σε 

άτομα στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από 

κάποια εμπειρία που τα έφερε σε μειονεκτική θέση ή τα περιθωριοποίησε» 

(Δημητρόπουλος, 1992: 295). Στην ολοκληρωμένη προσπάθεια επανένταξης 

των πρώην κρατουμένων εντάσσεται και η σωφρονιστική συμβουλευτική. Η 

σωφρονιστική συμβουλευτική, διαμέσου της νομικής συμβουλευτικής, της 

συμβουλευτικής επανένταξης και της συμβουλευτικής προσαρμογής, 

επιχειρεί, λαμβάνοντας υπόψη 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 
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«αλληλοσυμβουλευτικής». Οι λειτουργίες της συμβουλευτικής που 

απαιτούνται είναι η ψυχολογική στήριξη, η διευκόλυνση της ένταξης και 

προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, η επανεκπαίδευση, η επανένταξη.  

Ο τομέας συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ στελεχώνεται  από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο και 

εγκληματολόγο, και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχολογικής 

υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτική απασχόλησης, 

ενώ ιδιαίτερο ρόλο στην προσέγγιση των αποφυλακιζομένων αποτελεί η 

ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες και τον ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, την 

ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει η υποδοχή στελεχωμένη με έναν 

υπάλληλο. Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συνεπικουρούν επιστήμονες 

κύρους που αποτελούν την επιστημονική της ομάδα και που εποπτεύουν, 

συντονίζουν και οργανώνουν τις ειδικότερές της δράσεις.7 

                                                           
7 Σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 5 στον Τομέα της Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής  

Υποστήριξης 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, 

Σ.Υ.Υ., επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και εισηγήσεις, δ) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με 

σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την κινητοποίηση των 

αποφυλακιζόμενων ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση και προώθησή τους στην αγορά 

εργασίας, ε) η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης, των 

Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Εταιρειών Προστασίας  Ανηλίκων, των Επιμελητών 

Ανηλίκων και των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής για  συντονισμό ενεργειών σχετικά με τα 

προγράμματα Επαγγελματικής  Κατάρτισης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Σ.Υ.Υ 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, με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης που 

υλοποιούν προγράμματα στήριξης, φιλοξενίας, οικονομικής ενίσχυσης, νομικής υποστήριξης, 

παροχής υπηρεσιών υγείας κ.λπ. σε αποφυλακιζόμενους και παραβατικούς ανήλικους, ζ) η 
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 Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται καθημερινά λόγω της 

ιδιαιτερότητας της ομάδας στην οποία απευθύνεται η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, 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 ΕΠΑΝΟΔΟΣ 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 ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ 

Η ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 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. Το πρώτο στάδιο λοιπόν αφορά 

                                                                                                                                                                             
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 Τομέα 

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. Τα στοιχεία αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση τους διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
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αυτούς και την πρώτη επαφή που έχουν με τους ενδιαφερομένους. Αυτή 

γίνεται είτε μέσω προγραμματισμένου ραντεβού είτε χωρίς.  

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 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.8  Συμπληρώνεται μια καρτέλα είτε εκείνη τη στιγμή - κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης - είτε αμέσως μετά την αποχώρηση του 

ενδιαφερομένου, από τις σημειώσεις που έχουν κρατηθεί από τον 

υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή/και ψυχολόγο (κάποια περιστατικά 

χρήζουν την παρουσία και των δύο). Ο διαφορετικός χρόνος συμπλήρωσης 

αυτής της καρτέλας οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο 

ενδιαφερόμενος αυτή τη διαδικασία (πολλοί εξυπηρετούμενοι είναι 

επιφυλακτικοί όταν υπάρχει μια τελείως τυποποιημένη επαφή). 

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

τουλάχιστον, αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που 

δημιουργήθηκε για την ευκολότερη και λειτουργικότερη χρήση τους. Τα 

στοιχεία αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας, ενημερώνονται και διορθώνονται 

κάθε φορά που προκύπτει κάτι. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο καινούργιο 

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 

μετά από επικοινωνία 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.  

 

                                                           
8 Για τη μεθοδολογία της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, βλ. Φ. Μηλιώνη, Π. 

Σαλίχος, Α. Ταλιαδώρου, Δ. Χιόνης, Ε. Πέττα, Ν. Σταθόπουλος, Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Επανένταξης: Οδηγός Μεθοδολογίας, σε Φασούλα Ευδοξία, Μηλιώνη Φωτεινή (επιμέλεια), 

Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2012, σελ. 437 επ.  
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Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  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, μετά από 

εισήγηση του τέως Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ καθ. Εγκληματολογίας και 

Σωφρονιστικής της Νομικής Αθηνών, κ. Ν. Κουράκη, το Δ.Σ. ενέκρινε  τη 

δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, προσαρμοσμένης στις 

ανάγκες του φορέα. 

     Το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια πρακτικότερη και ευκολότερη χρήση 

του αρχείου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ από τους συνεργάτες της και συνάμα να 

επιτευχθεί η αξιοποίηση των δεδομένων τόσο για την καλύτερη και 

εύρυθμη λειτουργία των τομέων του φορέα, όσο και για τη διερεύνηση και 

αποτύπωση τυχόν δυσλειτουργιών ή προβλημάτων του τρόπου και της 

διαδικασίας της επανένταξης, όπως αυτή προβλέπεται και εφαρμόζεται 

από την ΕΠΑΝΟΔΟ.  

     Επιπλέον η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων θα μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βοηθηθούν οι 

επιστήμονες-ερευνητές και συνεργάτες στη 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 ΕΠΑΝΟΔΟΣ τόσο 

σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (αξίζει να σημειωθεί η 

συμμετοχή της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EX-O-COP, το οποίο 

και έληξε τον Ιούλιο του 2012). 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Κρίνεται σκόπιμο, λοιπόν, στο σημείο αυτό, να γίνει μια περιγραφή 

και μια συστηματικότερη παρουσίαση του εργαλείου που δημιουργήθηκε 

και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση του έργου των συνεργατών της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ, καθώς και για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Εμπνευστής 

και δημιουργός αυτής της βάσης, η οποία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για 

τον σχεδιασμό πολιτικών στον χώρο της μετασωφρονιστικής μέριμνας, 

είναι ο κ. Ιωάννης Φαρσεδάκης, εγκληματολόγος και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου στη νομική πληροφορική. 

     Ακολουθούν οι απεικονίσεις των καρτελών εισαγωγής και καταγραφής 

των στοιχείων που συμπληρώνονται από τους αρμόδιους συνεργάτες μετά 

την ή τις επαφές και συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους. Σε αυτές έγινε 

προσπάθεια για την αναλυτικότερη και ταυτόχρονα πληρέστερη δυνατή 

εισαγωγή των στοιχείων που κρίθηκαν απαραίτητα κατά τη διάρκεια της 

σύλληψης της δομής της βάσης.  

     Αν και όλοι οι συνεργάτες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλικότητα 

προς τον χρήστη αυτής της βάσης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και 

της δημιουργίας της. Επίσης, μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της, 

προέκυψε η ανάγκη για κάποιες μικρές αλλαγές και προσαρμογές. Για 

παράδειγμα εμπλουτίστηκε με κάποια καινούργια πεδία, ενώ κάποια άλλα 

υπάρχοντα, για λόγους πρακτικότητας, διασπάστηκαν σε περισσότερα, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μιας αναλυτικότερης και πληρέστερης 

εικόνας του κάθε περιστατικού.  

     Οι απεικονίσεις που ακολουθούν δεν αφορούν περιστατικά, αλλά 

φανταστικά πρόσωπα. Αυτό έγινε για λόγους δεοντολογικούς και για την 

προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σκοπός άλλωστε 

είναι η παρουσίαση του εργαλείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και όχι 

η προβολή των προσωπικών δεδομένων που αυτό περιλαμβάνει. 
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Στις πρώτες αυτές απεικονίσεις συναντάμε αρχικά την «Ημερομηνία 

Καταχώρησης». Αυτή αντιστοιχεί με την ημερομηνία που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η ήρθε σε επαφή με τον φορέα, και όχι με την 

ημερομηνία που έγινε η ηλεκτρονική καταχώρηση του περιστατικού. 

Ακολουθούν τα «Επώνυμο», «Όνομα» και «Φύλο» του ατόμου, και στη 

συνέχεια διακρίνουμε τρία (3) πεδία με τίτλο «Επιβλέπων/ουσα». Αυτά τα 

τρία πεδία αφορούν τους συνεργάτες που έχουν ασχοληθεί με το 

περιστατικό.9 Ανάλογα με τη φύση του περιστατικού μπορεί να κριθεί 

απαραίτητη η εμπλοκή παραπάνω του ενός/μίας συνεργάτη/τιδος, π.χ. 

εάν, για παράδειγμα, κριθεί απαραίτητη η νομική συνδρομή του φορέα 

μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα δύο (2) επόμενα πεδία αφορούν: το 

πρώτο στα αιτήματα, όπως αυτά εκφράζονται και κατανοούνται από 

                                                           
9 Τα ονοματεπώνυμα εδώ είναι φανταστικά. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για τους ίδιους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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τους/τις επιβλέποντες/επιβλέπουσες. Το δεύτερο αφορά στις άμεσες 

ανάγκες του περιστατικού, όπως αυτές διαπιστώνονται και γίνονται 

αντιληπτές και πάλι από τους υπευθύνους του φακέλου. Τέλος, εκτός από 

το πεδίο «follow up», το οποίο δίνει την πληροφορία για το πότε θα 

υπάρξει ξανά επικοινωνία με τον/την ενδιαφερόμενο/η για την 

παρακολούθηση του φακέλου, υπάρχει το πεδίο «Γενικές Παρατηρήσεις» 

όπου αναγράφονται και αποτυπώνονται οι πληροφορίες εκείνες που 

κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του περιστατικού χωρίς να 

χρειαστεί λεπτομερής αναδρομή σε όλο τον φάκελο. Αποτελεί ουσιαστικά 

μια τηλεγραφική περίληψη του όλου περιστατικού, διευκολύνοντας 

ουσιαστικά τη δουλειά των εμπλεκομένων σε αυτό. 

     Στις δύο επόμενες καρτέλες διακρίνουμε τα υπόλοιπα δημογραφικά 

στοιχεία του ατόμου: «Ηλικία», «Ημερομηνία Γέννησης», «Οικογενειακή 

Κατάσταση», «Παιδιά»10, «Υπηκοότητα», «Αριθμός Ταυτότητας 

/Διαβατηρίου», «Ιθαγένεια» και «Έγγραφα»11. Στη δεξιά μεριά  της 

καρτέλας έχει ενσωματωθεί ένας πίνακας στον οποίο αναγράφονται 

στοιχεία για τα παιδιά του ατόμου, εάν υπάρχουν, όπως «Φύλο», 

«Ηλικία», «Όνομα» και κάποια «Σχόλια».  

 

 

                                                           
10

 Αυτό το πεδίο αναφέρεται στον αριθμό των παιδιών. 

11
 Αυτό το πεδίο δηλώνει εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η παρουσίασε κάποια έγγραφα κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεών του στην ΕΠΑΝΟΔΟ. 
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Η παρακάτω καρτέλα είναι αυτή της «Επικοινωνίας». Σε αυτή 

καταγράφονται όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του/της, 

καθώς και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να είναι τα 

προσωπικά του/της ή κάποιων συγγενών ή και φίλων του/της.  
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«Γνώσεις / Ικανότητες» ονομάστηκε η παρακάτω καρτέλα. Σε αυτήν  

 

 

εμπεριέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στο μορφωτικό 

επίπεδο του/της αποφυλακισμένου/ης, την επαγγελματική του/της 

κατάρτιση, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κράτησης, τα ενδιαφέροντα 

και τις διάφορες ικανότητες/δεξιότητες που μπορεί να έχει, καθώς και η 

προϋπηρεσία που έχει. 

 

Η επόμενη καρτέλα αφορά στην «Κατάσταση υγείας» των ατόμων. 

Αρχικά υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του/της 

αποφυλακιζομένου/ης από τους συνεργάτες, ακολουθούμενη από μια 

περιγραφή τυχόν προβλημάτων υγείας – πάντα σε γενικό επίπεδο – και 

κάποιας ενδεχόμενης αναπηρίας. Έπεται ένας πίνακας ο οποίος 

συμπληρώνεται με τα ιατρικά συμβάντα που περιέρχονται στην αντίληψη 

των υπευθύνων του φακέλου, είτε μετά από αναφορά τους από τα ίδια τα 

άτομα είτε από προσωπική γνώση λόγω, παραδείγματος χάριν, κάποιας 

παραπομπής σε κάποιον άλλο αρμόδιο φορέα και αντίστοιχης 

ενημέρωσης από αυτόν. 
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Η επόμενη καρτέλα αποτελεί ενδεχομένως το καλύτερο βοήθημα 

για τους συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ των οποίων η βασική  αρμοδιότητα  

είναι η συμβουλευτική. Πρόκειται για την καρτέλα στην οποία 

καταγράφονται όλες οι κινήσεις που έγιναν από τον/την ενδιαφερόμενο/η 

και τους συνεργάτες για τον/την ενδιαφερόμενο/η. Τον πίνακα «Ιστορικό» 

αποτελούν δύο (2) πεδία σε κάθε καταχώριση. Το πρώτο αναφέρει το 

συμβάν (π.χ. επίσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.) που έγινε και το 

δεύτερο περιγράφει λεπτομερέστερα τις ενέργειες που έγιναν κατά τη 

διάρκεια ή και μετά το συμβάν. 

 

Η τελευταία εμφανιζόμενη καρτέλα αποτελείται από έναν πίνακα με 

πληροφορίες για το ποινικό ιστορικό του αποφυλακισμένου. Αναφέρονται 

δηλαδή ημερομηνίες, αξιόποινες πράξεις, ποινές και καταστήματα 

κράτησης. Σκοπός της δημιουργίας αυτής της καρτέλας, αρχικά και κυρίως, 

είναι η χρήση των πληροφοριών από το τμήμα επαγγελματικής 

αποκατάστασης και προώθησης στην εργασία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, και 

δευτερευόντως για επιστημονικούς ερευνητικούς λόγους.  
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Στη βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ υπάρχει μια ακόμη καρτέλα η οποία είναι 

έτοιμη, προκειμένου να συγκεντρώνονται σε αυτήν όλα τα διαθέσιμα και 

σχετικά με την κάθε περίπτωση έγγραφα σε ψηφιοποιημένη μορφή. Προς 

το παρόν αυτό το τμήμα της βάσης είναι ανενεργό. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ακόλουθο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των 

ωφελουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 2012 που 

προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων.  

Η ανάλυση των δεδομένων διαχωρίζεται σε τρείς  συγκεκριμένες 

κατηγορίες. Α) Σε ωφελουμένους που προσήλθαν στον φορέα μας ή που 

τους παρέπεμψαν άλλοι φορείς (συγκεκριμένα από τα δικαστήρια η 

Επιμέλεια Ανηλίκων και οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων) και είχαν 

ενεργό συμμετοχή, Β) Σε ωφελουμένους που ζήτησαν ενίσχυση ή 

πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά μέσω τηλεφώνου και τέλος Γ) Σε 

ωφελουμένους από τα εργαστήρια των σωφρονιστικών καταστημάτων και 

τα δημιουργικά εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

Όλα τα στοιχεία προέκυψαν από την  διπλή ηλεκτρονική βάση της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ που ενημερώνεται από τους συνεργάτες του φορέα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, τόσο για τους ενδιαφερομένους που προσήλθαν στον 

φορέα με κάποιο αίτημα, όσο και για τους ενδιαφερόμενους που 

καταγράφηκαν από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον φορέα. 

Όπως διευκρινίστηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο με τίτλο 

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ», τα στοιχεία των ωφελουμένων 

που καταγράφονται αντιστοιχούν σε πληροφορίες: α) δημογραφικές, β) 

προσωπικά στοιχεία, γ) νομικά στοιχεία, και τέλος δ) γενικές πληροφορίες 

των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα, στα δημογραφικά στοιχεία 

συγκαταλέγεται το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η υπηκοότητα και η 

ηλικία. Σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν 

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

προβλήματα υγείας. Τέλος, για τα νομικά και γενικά στοιχεία 

καταγράφονται όλες οι ενεργές διαδικασίες και το ποινικό προφίλ των 

ωφελουμένων, καθώς και τα αιτήματα που τέθηκαν κατά το έτος 2012. 

Οι παρακάτω παράγραφοι αναλύουν και παρουσιάζουν λεπτομερώς 

το προφίλ των ατόμων που απασχόλησαν τον φορέα κατά το συνολικό 

έτος 2012. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 

Για το έτος 2012, το ποσοστό των ωφελουμένων που προσήλθαν 

στον μετασωφρονιστικό φορέα που τελεί υπό την εποπτεία του 

«Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» την 

«ΕΠΑΝΟΔΟ» Ν.Π.Ι.Δ. ανέρχεται σε 613 άτομα συνολικά. Από τον συνολικό 

αριθμό των 613 ατόμων, παραπάνω από το μισό και συγκεκριμένα το 83% 

επί του συνόλου είναι άνδρες ενώ μόλις το 17% είναι γυναίκες.  

 

ΦΥΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 509 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 104 

ΣΥΝΟΛΟ 613 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

Το παραπάνω ποσοστό των εξυπηρετουμένων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: Α) Σε ωφελουμένους που προσήλθαν 

στον φορέα μας ή που τους παρέπεμψαν άλλοι φορείς (συγκεκριμένα, από 

τα Δικαστήρια, την Επιμέλεια Ανηλίκων και τις Εταιρείες Προστασίας 

Ανηλίκων) και είχαν ενεργό συμμετοχή, Β) Σε ωφελουμένους που ζήτησαν 

ενίσχυση ή πληροφορίες από την ΕΠΑΝΟΔΟ αρχικά μέσω τηλεφώνου, και 

τέλος γ) Σε ωφελουμένους από τα εργαστήρια των σωφρονιστικών 

καταστημάτων και τα δημιουργικά εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 
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Πιο εμπεριστατωμένα, οι ωφελούμενοι του φορέα μας χωρίστηκαν 

σε τρεις κατηγορίες εκ των οποίων: 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Α) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 284 

Β) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΑ 246 

Γ) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 83 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 613 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

  Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι κατηγοριοποιήσεις του φορέα έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Α)ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

Α1) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στον πίνακα 3 φαίνεται ξεκάθαρα πως για το έτος 2012 την 

πλειοψηφία κατέχει ο ανδρικός πληθυσμός με 83%. 
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ΦΥΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 250 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 34 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των αποφυλακισμένων οι 

περισσότεροι είναι άγαμοι. Ακολουθούν οι έγγαμοι και οι διαζευγμένοι. 

Από αυτούς μόνον το 26,1% είχαν παιδιά ενώ το 74% όχι και  μόνον 1 με 2 

παιδιά, δηλαδή 11,3% και 9,5% αντίστοιχα. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΓΑΜΟΣ 188 

ΕΓΓΑΜΟΣ 40 

ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ 20 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 28 

ΧΗΡΑ/ΟΣ 3 

ΣΥΜΒΙΩΣΗ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

Κατά μέσον όρο η «Ηλικιακή ομάδα» με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμετοχής στην ΕΠΑΝΟΔΟ ήταν οι γεννημένοι κατά τα έτη 1981-2000 με 

ποσοστό 51%  και έπεται η ηλικιακή τάξη  των 1961-1980 με ποσοστό 38% 

. 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

1940-1960 30 

1961-1980 107 

1981-2000 144 

2001- 3 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η υπερεκπροσώπηση της 

ηλικιακής τάξης 1981-2000 οφείλεται στην παραπομπή ωφελουμένων 

στον φορέα μας από την συνεργασία με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τους 

Επιμελητές Ανηλίκων, καθώς και με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Πειραιά, Χανίων, Ηρακλείου και Σπάρτης που κυρίως 

συνεργάζονται με άτομα νεαρής ηλικίας και παρουσιάζουν μια 

προπαραβατική συμπεριφορά. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 

Σχετικά με την «Χώρα προέλευσής» τους οι περισσότεροι 

ωφελούμενοι προέρχονται από την Ελλάδα με ποσοστό 59%, ακολουθούν 

οι ωφελούμενοι από Αλβανία και Βουλγαρία με 6% και 5% αντίστοιχα. 

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 167 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 18 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 10 

ΙΡΑΚΙΝΗ 8 

ΑΦΓΑΝΙΚΗ  8 

ΑΛΛΟ 73 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

Α2) ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δέχθηκε κατά το έτος 2012 από τα παρακάτω 

Καταστήματα Κράτησης αποφυλακισμένους-ωφελουμένους και  όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα και γράφημα από τις Ε.Π.Α. και Επιμέλεια 

Ανηλίκων. Υπερεκπροσώπηση υπήρξε από το Κατάστημα Κράτησης 

Κορυδαλλού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 12 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗ 
ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ 13 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 23 

Ε.Π.Α. 90 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 46 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 10 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΤΙΡΥΝΘΑΣ 9 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 

ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 68 

ΣΥΝΟΛΟ 284 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7 

Σχετικά με το «Ποινικό προφίλ» του αποφυλακισμένου, οι 

περισσότεροι ωφελούμενοι είχαν κατηγορηθεί για τα ακόλουθα 

αδικήματα, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα και στο γράφημα. 

  

ΑΔΙΚΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 59 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 4 

ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΣΥΡΡΟΗ 4 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ 3 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ 32 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ 27 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 11 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΕΗ/ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 18 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ/ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ 5 

ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 121 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

Βέβαια, σχετικά με τα «Λοιπά Αδικήματα» πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και τα αδικήματα:  

 Βιαιοπραγία 

 Εμπλοκή σε καβγά και σωματικές βλάβες 

 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών 

 Μικροκλοπές και κλοπές μεγάλης αξίας καθώς και 

 Συμμετοχές σε ληστείες 

Τα  ποινικά αδικήματα αυτά παρατηρήθηκαν από την Επιμέλεια Ανηλίκων.  

 

Α3) ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 55 

ΜΑΘΗΤΕΣ 90 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 8 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ 27 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ 104 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 

Στην κατηγορία των τεχνιτών που υπερεκπροσωπεύεται ανήκουν τα 

επαγγέλματα: «ηλεκτρολόγος», «ελαιοχρωματιστής», «υδραυλικός», 

«οικοδόμος», «σιδεράς», «επισκευαστής αυτοκινήτων». 

Πολλοί από τους αποφυλακισμένους πρέπει να σημειωθεί πως 

έχουν γνώσεις «Αγγλικών», «Γαλλικών» και «Η/Υ». 

Η εικόνα που σχηματίστηκε από τα στοιχεία που αντλήθηκαν 

αναδεικνύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελουμένων είναι 

ΑΝΕΡΓΟΙ.  

Σχετικά με την «Κατάσταση Υγείας» των αποφυλακισμένων ισχύουν 

τα ακόλουθα όπως προέκυψε από την βάση δεδομένων: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΣΤΗ 157 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 45 

ΚΑΛΗ 30 

ΜΕΤΡΙΑ 34 

ΚΑΚΗ 6 

ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 12 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10 

Και σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο παρακάτω 

πίνακας τα αναφέρει αναλυτικά: 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΚΑΝΕΝΑ 157 

ΑΛΚΟΟΛ 22 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 18 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

8 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

15 

ΧΡΟΝΙΟ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

59 

ΑΛΛΟ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

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

HIV/AIDS,  το αλκοόλ, οι ουσίες και η κατάθλιψη.  
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Α5) ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

Στους επόμενους πίνακες ακολουθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει 

ο φορέας και οι οποίες συμπίπτουν με τα αιτήματα των ωφελουμένων της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 65 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 80 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 25 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΥΛΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 114 

ΣΥΝΟΛΟ 284 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 

 

Α5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, εκτός από τις καθιερωμένες και αναγκαίες υπηρεσίες 

που παρείχε στους ωφελουμένους της, παρείχε και διάφορες 

υλικοοικονομικές παροχές κατά το έτος 2012. Οι παροχές αυτές 

σχετίζονται με την χορήγηση: Α) στέγασης, Β) σίτισης, Γ) τηλεκάρτες και Δ) 

είδη ένδυσης και καθαριστικών. Όπως προκύπτει και από τους 
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ακόλουθους πίνακες και γραφήματα, οι εξυπηρετούμενοι σε ποσοστό 38% 

χρειάστηκαν στέγαση και έπειτα, με ποσοστό 36%, τηλεκάρτες. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Α) ΣΤΕΓΑΣΗ 43 

Β) 
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 41 

Γ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 114 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 13 

 

Β) ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

Και στην δεύτερη βάση καταχώρισης των ωφελουμένων της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ, αντίστοιχα, προέκυψαν τα παρακάτω  γενικά στοιχεία: 

ΦΥΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 210 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 36 

ΣΥΝΟΛΟ 246 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14 

Αναλυτικότερα και πιο εμπεριστατωμένα: 

Η «Εθνικότητα» των  περισσότερων ωφελουμένων φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 168 

ΙΡΑΝΙΚΗ-
ΙΡΑΚΙΝΗ 10 

ΑΦΓΑΝΙΚΗ 8 

ΛΟΙΠΟΙ 60 

ΣΥΝΟΛΟ  246 
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15 

 

Οι περισσότεροι ωφελούμενοι πληροφορήθηκαν για, και 

βοηθήθηκαν από, την ΕΠΑΝΟΔΟ από τα ακόλουθα σωφρονιστικά 

καταστήματα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 45 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 12 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΘΗΒΑΣ 16 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 9 

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 154 

ΣΥΝΟΛΟ 246 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16 

Επιπλέον, όπως δήλωσαν και πολλοί από του ωφελουμένους της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ έμαθαν για την ύπαρξη της από: 

 

ΜΕΣΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΑΝΟΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 21 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 11 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 38 

ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 144 

ΣΥΝΟΛΟ 214 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17 

Αναφορικά με τις άλλες πηγές πληροφόρησης την πλειοψηφία με 

27% κατέχει η πληροφόρηση από φίλους ή συγκρατουμένους, έπεται με 

25% και με μικρή διαφορά η πληροφόρηση από την Κοινωνική Υπηρεσία 

των καταστημάτων κράτησης και, τέλος, η συνεργασία με άλλους φορείς 

όπως την PRAKSIS, τον ΟΚΑΝΑ, τον «Ονήσιμο» και τους «ΞΕΝΩΝΕΣ» με 

ποσοστό 17%.   

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 15 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 21 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 12 

ΦΙΛΟΥΣ Ή ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 41 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΦΥΛΑΚΗΣ 38 

ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 26 

ΛΟΙΠΟΥΣ 93 

ΣΥΝΟΛΟ 246 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18 

Τα αιτήματα που ζήτησαν από την ΕΠΑΝΟΔΟ μέσα από την 

τηλεφωνική επικοινωνία ήταν: η πλειοψηφία σε ποσοστό 26% Νομική 

υποστήριξη και Πληροφόρηση-Ενημέρωση, έπεται σε  ποσοστό 23% 

αιτήματα Εργασίας και Οικονομικής Βοήθειας, όπως φαίνεται και από το 

γράφημα. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 11 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 24 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 62 

ΣΤΕΓΗ 24 

ΕΡΓΑΣΙΑ 55 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 60 

ΑΛΛΟ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 246 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 19 

Τέλος, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής μεταξύ ΕΠΑΝΟΔΟΥ και 

ωφελούμενου ήταν: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΕΠΑΝΟΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 197 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ 49 

ΣΥΝΟΛΟ 246 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

 

Γ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

Στα σωφρονιστικά καταστήματα (Κλειστή ανδρική φυλακή 

Κορυδαλλού, Γυναικείο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και Ψυχιατρείο 

Κορυδαλλού) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2012 λειτούργησαν 

«εργαστήρια μαγειρικής», «σεμινάρια κοσμήματος» και «εργαστήρια 

χειροτεχνίας». Ενώ,  εντός της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε διαδοχικά διαστήματα και σε 

διαφορετικές ομάδες κάθε χρονική περίοδο διεξήχθησαν εργαστήρια 

«Μαθαίνω το αυτοκίνητο», «Μαθαίνω το κόσμημα» και «Μαθαίνω τον 

υπολογιστή». 
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Στον παρακάτω πίνακα και γράφημα απεικονίζεται το ποσοστό των 

συμμετεχόντων. Πιο αναλυτικά στα εργαστήρια αυτά απασχολήθηκαν 83 

σε σύνολο άτομα. Από αυτούς το 59% είναι άνδρες και το 41% γυναίκες. 

 

ΦΥΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ 49 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 34 

ΣΥΝΟΛΟ 83 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 20 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 

Από τα ωφελούμενα εν συνόλω άτομα που επισκέφθηκαν την 

ΕΠΑΝΟΔΟ το έτος 2012 αποκομίσθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 H συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από άνδρες αλλά αξίζει να 

σημειωθεί πως υπάρχει μια ελαφρά, μικρή άνοδος που ποσοστού 

των γυναικών (κατά 1%) από το προηγούμενο έτος, 

 Η Ελλάδα αποτελεί την χώρα προέλευσης με το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής, 

 Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψηφίας αποτελείται από άγαμα  

και νεαρής ηλικίας άτομα, 

 Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που ταλανίζουν τους 

ωφελουμένους είναι ηπατίτιδα C και η χρήση τοξικών ουσιών, και 

τέλος, 

 Φαίνεται ότι για το έτος 2012 το πιο σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η 

ανάγκη για εύρεση εργασίας, η παροχή οποιασδήποτε χρηματικής 

ενίσχυσης και,  τέλος, η παροχή διατροφής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROGRESS ΣΕ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
«Έκθεση αξιολόγησης του σεμιναρίου  

σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη» 

 

Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων:  

Δήμητρα Αντωνοπούλου  

Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, 
Συνεργάτιδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

 

 

           Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ πραγματοποίησε δύο σεμινάρια επιμόρφωσης 

επαγγελματιών από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης με θέμα: 

«Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του»12. 

Συγκεκριμένα: στην Αθήνα από 6 έως 25 Ιουνίου 2012 με τη συμμετοχή 55 

επαγγελματιών & στη Θεσσαλονίκη από 22 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 

2012 με τη συμμετοχή 51 επαγγελματιών.  

Επί του συνόλου συμμετεχόντων, οι γυναίκες ήταν 71 (67%) & οι 

άντρες 35 (33%). Αναφορικά με την επαγγελματική τους ιδιότητα 

ολοκλήρωσαν την σεμιναριακή επιμόρφωση των 25 ωρών: 40 

Αστυνομικοί, 11 Δικαστικοί Υπάλληλοι,  9 Επιμελητές Ανηλίκων, 9 

Δικηγόροι, 9 Εκπαιδευτικοί (οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε Σχολείο 

                                                           
12

 Η επιμόρφωση εντάσσεται στο πρόγραμμα PROGRESS “The World of Work against Discrimination” στο 

οποίο συμμετέχουν: η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η  Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς και η ΜΚΟ Σχεδία. 
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Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών), 8 Στελέχη ΜΚΟ, 8 Στελέχη από άλλους 

φορείς, 5 Σύμβουλοι ΟΑΕΔ, 3 Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, 2 

Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι & 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι (Γράφημα Ι).    

40

11

9

9

9

8

8
5

3

2

2

0 10 20 30 40 50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤ.ΥΠΑΛ.

ΕΠΙΜ. ΚΟΙΝ. ΑΡΩΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΑΕΔ

ΣΤ.ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΠΙΜΕΛ.ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚ. ΥΠΑΛ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Γράφημα Ι 

 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, συνδέοντας θεωρία-πράξη με χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών. Η επιμόρφωση διαρθρώθηκε σε σεμιναριακούς κύκλους 

εισηγήσεων, βιωματικά εργαστήρια & στο τέλος κάθε σεμιναρίου 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων σε Σ.Δ.Ε που εδρεύει σε 

Κατάστημα Κράτησης.  

Οι τέσσερις σεμιναριακοί κύκλοι εισηγήσεων ήταν εστιασμένοι 

στους θεματικούς άξονες : -Θεσμικό πλαίσιο διακρίσεων, -Οικογένεια, -

Εκπαίδευση, -Απασχόληση και προβλήματα των νέων. Στόχος τους η 

προσέγγιση και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων προκειμένου να 

αναδειχτούν οι υπάρχουσες αδυναμίες και αγκυλώσεις, να αναζητηθούν 

λύσεις και να διατυπωθούν προτάσεις. 
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Τα βιωματικά εργαστήρια στόχο είχαν την έμπρακτη επαφή των 

συμμετεχόντων με το αντικείμενο της επιμόρφωσης, την εκμάθηση 

τεχνικών και μεθόδων επικοινωνίας που μπορούν να αναπτύξουν σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο  με τους εξυπηρετούμενους, τις τεχνικές  

προφύλαξης του επαγγελματία  από το δυσλειτουργικό τρόπο του 

«σχετίζεσθαι» και την ανάπτυξη δίαυλου επικοινωνίας των συμμετεχόντων 

ως πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες.  

Για τους συμμετέχοντες/-ουσες στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης 

Κορυδαλλού & για τον επιμορφούμενο πληθυσμό στη Θεσσαλονίκη στο 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης 

(φυλακές Διαβατών). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων έγινε ενημέρωση 

από εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται στα Καταστήματα Κράτησης 

& επιτεύχθηκε διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

  

Όπως ενδείκνυται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους/τις 

συμμετέχοντες/-ουσες με σκοπό τη γενική αλλά κι επί μέρους εκτίμηση 

των δεδομένων που θα προκύψουν από την  καταγραφή των απόψεων & 

αναγκών τους. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανώνυμο έτσι ώστε 

να διαφυλαχθεί η αντικειμενικότητα & όσο το δυνατό πιο σύντομο & 

περιεκτικό με στόχο να αναδειχθούν οι πιο αξιόπιστοι δείκτες σε καίρια 

ζητήματα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
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To Φύλλο Αξιολόγησης περιελάμβανε δείκτες προσωπικών 

στοιχείων (φύλο, ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα) καθώς και δύο τμήματα 

ερωτημάτων. Στο πρώτο μέρος υπήρχαν τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου 

με κλίμακα αξιολόγησης ( όπου 5=πλήρως, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=μερικώς 

& 1=καθόλου), για την καλύτερη ανάλυση ποσοτικών χαρακτηριστικών. 

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου, ώστε να 

διερευνηθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων/-ουσών σε ένα δυνητικό 

μελλοντικό παρόμοιο εγχείρημα, να αποτυπωθούν οι παρατηρήσεις και τα 

σχόλιά τους και απαντήθηκε συνολικά από 90 επαγγελματίες.  

Η συνολική επεξεργασία δεικτών στις τρεις ερωτήσεις κλειστού 

τύπου έδωσε κατά κύριο λόγο θετικά πρόσημα. Συγκεκριμένα, επί του 

συνόλου των 106 επαγγελματιών που συμμετείχαν σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη περίπου τα 2/5 δήλωσαν ότι το θέμα του σεμιναρίου ήταν 

πλήρως ή πολύ συμβατό με τις ανάγκες τους. Οι ενδιάμεσοι δείκτες, 

αρκετά και μερικά, επιλέχθηκαν από το 33% και 22% αντίστοιχα, ενώ ένα 

ποσοστό 5% των ερωτώμενων εκτιμά ότι δεν υπήρχε καμία συμβατότητα 

(Γράφημα ΙΙ).  

Τ ο θέμα του σ εμιναρίου ήταν σ υμβατό με τις  ανάγκες  σ ας ;

13%

27%

33%

22%

5%
ΠΛΗΡ ΩΣ

ΠΟΛΎ

ΑΡ Κ Ε ΤΑ

ΜΕ Ρ ΙΚ Α 

Κ ΑΘΟΛΟΥ

 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΙ 
 

Αναφορικά με την επάρκεια στην ανάπτυξη και παρουσίαση των 
θεμάτων σε επίπεδο γνώσεων και πληροφόρησης, απάντησε θετικά το 
66% των συμμετεχόντων, οι μεσαίοι δείκτες ανέδειξαν το 33%, ενώ 
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ποσοστό 1% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο (Γράφημα ΙΙΙ). Σχετικά με 
το αν είναι  σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και την πληροφόρηση που 
έλαβαν στο σεμινάριο στην εργασία τους, τα μεγαλύτερα ποσοστά 
εμφανίζονται στους δείκτες: πολύ (32%) και αρκετά (30%), ακολουθούν 
όσοι επέλεξαν μερικά (20%), ενώ το 12% επέλεξε πλήρως και το 6% 
καθόλου (Γράφημα ΙV) .  

Ηταν επ αρκής  η ανάπ τυξη & π αρουσ ίασ η τω ν 

θεμάτω ν 

σ ε επ ίπ εδο γνώ σ εω ν & π ληροφόρησ ης;

20%

46%

26%

7% 1%
ΠΛΗΡ ΩΣ

ΠΟΛΎ

ΑΡ Κ Ε ΤΑ

ΜΕ Ρ ΙΚ Α 

Κ ΑΘΟΛΟΥ

 

ΓΡΑΦΗΜΑ IΙΙ 

 

Ε ίστ ε σε θέση να εφαρμόσετ ε τ ις  γνώσεις  

& τ ην πληροφόρηση στ ην εργασία σας ; 

12%

32%

30%

20%

6%
Π ΛΗ Ρ ΩΣ

Π ΟΛΎ

ΑΡ Κ Ε ΤΑ

ΜΕ Ρ ΙΚ Α 

Κ ΑΘΟΛΟΥ

 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΙV 

  

Από την επεξεργασία και ανάλυση των φύλλων αξιολόγησης, όπως 

προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, -που 

παρατίθενται αυτούσιες στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού- αξίζει να 

επισημανθούν τα παρακάτω:  

 Η μοναδική επαγγελματική ομάδα που παρουσιάζει και στις δύο 

πόλεις μηδενικές τιμές στην πλήρη συμβατότητα του σεμιναρίου με 
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τις ανάγκες της είναι εκείνη των αστυνομικών, στην οποία 

εμφανίζονται και τα υψηλότερα –έναντι των άλλων επαγγελματιών- 

ποσοστά (19% στην Αθήνα και 15% στη Θεσσαλονίκη) όσων 

εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει καμία συμβατότητα.  

 Στην ίδια ερώτηση, με την οπτική του φύλου παρατηρείται ότι ο 

θετικότερος δείκτης αξιολόγησης (πλήρως) δίνεται σε ποσοστό 24% 

από τις γυναίκες επαγγελματίες του σεμιναρίου της Αθήνας έναντι 

του 6% του αντρικού πληθυσμού. Οι αντίστοιχες τιμές που δίνουν οι 

επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης είναι 9% και 0%. 

 Η ηλικιακή ομάδα που εκτιμά –σε συντριπτική πλειοψηφία, έναντι 

των άλλων- ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις και την 

πληροφόρηση που έλαβε στο σεμινάριο στην εργασία της, είναι 

εκείνη των 45+. Για τις υπόλοιπες ηλικιακά ομάδες παρατηρείται, 

και στις δύο πόλεις, ότι  οι δείκτες ικανοποίησης μειώνονται 

αντίστοιχα με τη μείωση της ηλικίας. 

 Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στο σεμινάριο της Αθήνας 

έδωσαν υψηλότερα θετικά ποσοστά στην αξιολόγηση έναντι των 

συναδέλφων τους στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδωσαν και τους 

πλήρως αρνητικούς δείκτες στις ερωτήσεις κλειστού τύπου 2 και 3.   

 Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση, «σε ποια θέματα θα θέλατε να 

αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ώστε να συμπληρώσετε τις 

γνώσεις σας» αποκτά ενδιαφέρον η περαιτέρω εκτίμηση των 

προτάσεων ανά επαγγελματική ιδιότητα, όπως έχουν καταγραφεί 

στις εκθέσεις αξιολόγησης ανά πόλη (Παράρτημα Ι – σελ: 8-9 & 18-

19) 

 Σε γενικές γραμμές τα σχόλια των συμμετεχόντων είναι θετικά και οι 

παρατηρήσεις/προτάσεις τους, που έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά, 

εκτιμούνται ως εποικοδομητικές και χρήσιμες για ένα παρόμοιο 
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μελλοντικό εγχείρημα (βλέπε εκθέσεις αξιολόγησης – Παράρτημα Ι – 

σελ: 9 & 19-20).  

 Συμπερασματικά, αξίζει να επισημανθεί, ότι κοινός τόπος όσων 

συμμετεχόντων απάντησαν, ασχέτως επαγγελματικής ιδιότητας, 

ηλικίας και φύλου, ήταν:  

 η επιθυμία  να υπάρξει συνέχεια παρόμοιων 

εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων, μεγαλύτερης 

διάρκειας και μάλιστα με συμμετοχή από τους ίδιους χώρους 

εργασίας  

  η ανάγκη για αποτελεσματική δικτύωση αρμόδιων σχετικών 

φορέων, ανταλλαγής εμπειριών & περαιτέρω συνεργασίας. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥΣ»  

Θέμα: «Συνοπτική περιγραφή των πεπραγμένων του προγράμματος 
δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων 
μεταναστών στις ΕΠΑ εκτός των χώρων φιλοξενίας τους έως σήμερα 
(30/06/2012)». 

 

Φάση 2 του προγράμματος: Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος: 
15/4/2012 – 20/6/2012. 

 

Αναλυτικότερα:  

1. Συγκρότηση των ομάδων των νέων και ενημέρωση για το 
πρόγραμμα και τις τοπικές δράσεις. Πραγματοποίηση 
προπαρασκευαστικών συναντήσεων γνωριμίας και εισαγωγή στο 
πρόγραμμα.  
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Αφού είχαν οριστεί σε κάθε ΕΠΑ που θα έτρεχε το πρόγραμμα δύο 
εμψυχωτές αυτοί ανάλαβαν και το σύνολο των ενεργειών προετοιμασίας 
για την υλοποίηση των δράσεων επιμόρφωσης. Μάλιστα οι εμψυχωτές 
από κάθε ΕΠΑ μας έστειλαν το πρόγραμμα δράσεων 12 συναντήσεων που 
είχαν σχεδιάσει βασιζόμενοι, α. στις επιστημονικές προδιαγραφές του 
προγράμματος που είχαν τεθεί ήδη από την ΕΠΑΝΟΔΟ, β. στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των νέων που αποτελούσαν την ομάδα που θα έπαιρνε μέρος στο 
πρόγραμμα και γ. στις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας ώστε να 
υπάρξει ανταπόκριση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την 
υλοποίησή του. Κάθε πρόγραμμα περιελάμβανε ποικιλία δραστηριοτήτων: 
επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα, συμμετοχή σε 
πολιτισμικά δρώμενα (θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφος), 
αθλοπαιδιές αλλά ταυτόχρονα αποφασίστηκε σε συνεργασία πάντα με 
τους εμψυχωτές και κάποιες συνεπικουρούμενες συναντήσεις καθαρά 
βιωματικού χαρακτήρα γιατί στην πλειοψηφία τους οι νέοι των ΕΠΑ 
χαρακτηρίζονταν από έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, και κοινωνικών 
βιωμάτων, δυσκολεύονταν να οραματιστούν, να θέσουν στόχους, να 
δημιουργήσουν και να αντιληφθούν τον κόσμο γύρο τους και απαξίωναν ή 
χλεύαζαν αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι, οι εμψυχωτές σε κάθε ΕΠΑ 
ήθελαν πρώτα από όλα να δημιουργήσουν μια “ομάδα” νέων τα μέλη της 
οποίας 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 συνέχεια οι νέοι αυτοί να 
λάβουν μέρος στις διάφορες δραστηριότητες επιμορφωτικού χαρακτήρα 
να τις κατανοήσουν και να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος.   

    

2. Πραγματοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος και 
πολιτιστικών επισκέψεων. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ→ Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην 
ΕΠΑ Πειραιά με τη συμμετοχή 28 νέων, με εμψυχώτριες τις κυρίες Μαρέτα 
(Κοινωνική Λειτουργός) και Φωκά, με την ενεργή συμμετοχή και πολύτιμη 
αρωγή 2 εθελοντριών από την ΕΠΑΝΟΔΟ, της κυρίας Κεσσοπούλου και της 
κυρίας Φακίνου ενώ η Κοινωνική Λειτουργός από τη Στέγη Ανηλίκων 
Πειραιά συμμετείχε με ρόλο παρατηρητή και συνοδού κατόπιν 
απαιτήσεως της ιδίας και της Στέγης. 

1η Συνάντηση 10/5/2012, Γνωριμία (βιωματικές ασκήσεις), 2η Συνάντηση 
17/5/2012, Επικοινωνία (βιωματικές ασκήσεις), 3η Συνάντηση, 22/5/2012, 
Βιωματικά δημιουργικά παιχνίδια με εργαλείο την έκφραση, 4η Συνάντηση 
24/5/2012, Επίσκεψη στο Allou Fun Park & Bowling, 5η Συνάντηση 
26/5/2012, Επίσκεψη στο Μουσείο Μοτοσικλέτας & Αυτοκινήτου, 
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παρακολούθηση προβολής για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, 6η Συνάντηση 
31/5/2012, Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 7η Συνάντηση 
1/6/2012, Δικαιώματα- Επίσκεψη στο ΚΕΠ Πειραιά, 8η Συνάντηση 
5/6/2012, Επίλυση συγκρούσεων –εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων 
(βιωματικές ασκήσεις),  9η Συνάντηση 7/6/2012, Παρακολούθηση 
θεατρικής παράστασης, 10η Συνάντηση 12/6/2012, Επίσκεψη στο 
Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, 11η Συνάντηση 14/6/2012, 
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και 12η Συνάντηση 
19/6/2012, Βιωματική άσκηση- Κλείσιμο. 

 

ΣΠΑΡΤΗ→ Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και 
με την αμέριστη συμπαράσταση της κυρίας Νικολαρέα που 
εκπροσωπούσε την ΕΠΑ Σπάρτης, με τη συμμετοχή 22 νέων, με 
εμψυχώτριες τις κυρίες Σουρλή και Μπίτσικα (αντικατέστησε την κυρία 
Αναστασοπούλου η οποία δεν μπόρεσε να συμμετέχει λόγω προσωπικού 
κωλύματος) και με την ενεργή συμμετοχή και πολύτιμη αρωγή 1 
εθελόντριας από την ΕΠΑ. Όπως αναφέρουν και οι ίδιες οι εμψυχώτριες 
επικοινωνώντας σε διαρκή βάση με τους ανήλικους, ακούγοντας με 
προσοχή τις απόψεις τους, τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους αξιοποίησαμε τη δική τους οπτική 
και τις δικές τους πραγματικές ανάγκες για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός ευέλικτου προγράμματος προσαρμοσμένου στις 
απαιτήσεις της ομάδας.  

1η Συνάντηση 16/5/2012 «Πρώτη Γνωριμία», 2η Συνάντηση 18/5/2012, 
Γνωριμία συνέχεια-Ενημέρωση-Συζήτηση, 3η Συνάντηση 23/5/2012, 
«Γνωριμία με την ιστορία της πόλης μας» επίσκεψη στο Μουσείο 
Νεότερης Σπάρτης, 4η Συνάντηση 1/6/2012, «Τα Δικαιώματά μου» 
επίσκεψη σε Δημόσια Υπηρεσία, 5η Συνάντηση 8/6/2012, «Τέχνη και 
Πολιτισμός» Επίσκεψη στη Κουμαντάρειο Πινακοθήκη της Σπάρτης, 6η 
Συνάντηση 15/6/2012, «Safe Internet», Σχετική ενημέρωση, Περιήγηση σε 
ιστοσελίδες-Διανομή έντυπου υλικού, 7η Συνάντηση 18/6/2012, 
«Διαφορετικότητα» Προβολή ταινίας μικρού μήκους-Συζήτηση-
Διαδραστικά παιχνίδια, 8η Συνάντηση 21/6/2012, “Cinema Center” 
παρακολούθηση ταινίας, 9η Συνάντηση 22/6/2012, «Βιβλίο: Ο καλύτερος 
φίλος του ανθρώπου» επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Σπάρτης, 10η Συνάντηση 23/6/2012, «Παιχνίδι & Φύση» επίσκεψη και 
παιχνίδι στο πάρκο, 11η Συνάντηση 24/6/2012, «Απολογισμός» ζωγραφική 
και δημιουργία Λευκώματος, 12η Συνάντηση 25/6/2012, 
«Αποχαιρετισμός» συζήτηση και ομαδικές δραστηριότητες (κατασκευή 
κολάζ).  
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ΧΑΝΙΑ→ Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αν και δεν έλειψαν κάποια 
προβλήματα τα οποία σχετίζονταν με την ιδιαίτερα απαιτητική και 
«δύσκολη» ομάδα 18 νέων που συγκροτήθηκε εκεί και την αδιαφορία και 
την έλλειψη στήριξης από τη Στέγη, με αποτέλεσμα να γίνουν αναγκαστικά 
αρκετές αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος των 
δραστηριοτήτων. Οι νέοι προέρχονταν από τη Στέγη κοριτσιών «Αγίου 
Νεκταρίου», το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης» και 
από την ΕΠΑ Ηρακλείου. Οι ανήλικοι από την ΕΠΑ διέμεναν στο σπίτι τους 
με την οικογένειά τους αλλά είχαν τεθεί υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας 
Ανηλίκων Χανίων. Εμψυχωτές του προγράμματος ήταν η κυρία Καστρινάκη 
(Κοινωνική Ανθρωπολόγος-Ιστορικός) και ο κύριος Μπέκος (Γυμναστής) 
ενώ από την ΕΠΑ συμμετείχε ενεργά και προσέφερε πολύτιμη αρωγή 1 
εθελόντρια η κυρία Χριστοδουλάκου. 

1η Συνάντηση 4/5/2012, Γνωριμία (ζωγραφική & παιχνίδι ψυχοκ/κης 
αγωγής), 2η Συνάντηση 7/5/2012, Γνωριμία ΙΙ – Βρίσκω διαφορές και 
ομοιότητες, 3η Συνάντηση 8/5/2012, Συμβόλαιο ομάδας (ομαδικό 
επιτραπέζιο παιχνίδι), 4η Συνάντηση 9/5/2012, Συναισθήματα, 5η 
Συνάντηση 10/5/2012, Πολιτισμός στην Ελλάδα- Επίσκεψη σε 
χοροδιδασκαλείο «ΚΡΙΤΑΓΕΝΗΣ», 6η Συνάντηση 11/5/2012, Ιστορία της 
Ελλάδας- Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, 7η Συνάντηση 
14/5/2012, Διαπροσωπικές σχέσεις- Παιχνίδι, 8η Συνάντηση 15/5/2012, 
Παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας, 9η Συνάντηση 16/5/2012, 
Δικαιώματα- Επίσκεψη σε ΚΕΠ, 10η Συνάντηση 17/5/2012, Αυτογνωσία- 
Χειροτεχνίες, 11η Συνάντηση 18/5/2012, Επίσκεψη σε στάδιο και ομαδικό 
παιχνίδι, 12η Συνάντηση 19/5/2012, Μαθαίνω να αποχαιρετώ.  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ→Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 
στην ΕΠΑ Ηρακλείου με τη συμμετοχή 10 νέων από τη Στέγη της Εταιρείας, 
με εμψυχώτριες τις κυρίες Παπαδάκη-Μπάμπουκα και Παναγιωτάκη και 
με την αμέριστη συμπαράσταση της κυρίας Στριλιγκά που εκπροσωπούσε 
την ΕΠΑ. 

1η Συνάντηση 29/5/2012 Συνάντηση γνωριμίας-Επικοινωνία, 2η Συνάντηση 
31/5/2012, Αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση –Μέρος Α, 3η Συνάντηση 
2/6/2012, Πολιτιστική Δραστηριότητα, επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο 
Ηρακλείου, 4η Συνάντηση 5/6/2012, Αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση –Μέρος 
Β (βιωματικές δράσεις), 5η Συνάντηση 7/6/2012, Αναγνώριση, έκφραση, 
διαχείριση συναισθημάτων (δημιουργία κολάζ), 6η Συνάντηση 12/6/2012, 
Σεβασμός του άλλου/διαφορετικού (απόσπασμα από λογοτεχνικό βιβλίο)- 
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Μέρος Α, 7η Συνάντηση 14/6/2012, Σεβασμός του άλλου /διαφορετικού –
Προβολή σχετικής κινηματογραφικής ταινίας, 8η Συνάντηση 16/6/2012, 
Πολιτιστική δραστηριότητα: Παρακολούθηση μαθητικής θεατρικής 
παράστασης, 9η Συνάντηση 19/6/2012, Τα δικαιώματά μου –Επίσκεψη σε 
δημόσια υπηρεσία, 10η Συνάντηση 21/6/2012, Επίλυση συγκρούσεων –
Μέρος Α, 11η Συνάντηση 26/6/2012, Επίλυση συγκρούσεων –Μέρος Β, 12η 
Συνάντηση 25/6/2012, Κλείσιμο συναντήσεων, συζήτηση-
ανατροφοδότηση.  

 

ΡΕΘΥΜΝΟ→ Το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε τελικά, παρόλο που έγιναν 
πολλές προσπάθειες από την μεριά της ΕΠΑΝΟΔΟΥ [άπειρα 
τηλεφωνήματα- αναζήτηση, διορισμός των εκεί εμψυχωτών (κυρία 
Κατσάνου & κυρία Παπαχαντζή), σχεδιασμός του προγράμματος 
παρέμβασης και κατάθεσή του στην Πρόεδρο της ΕΠΑ) προκειμένου να 
καμφθούν οι αντιρρήσεις ιδιαίτερα της Προέδρου της ΕΠΑ της 
Εισαγγελέως κυρίας Δημητριάδου με την οποία είχε συνεχή επικοινωνία η 
διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κυρία Μηλιώνη. Η μόνη εκκρεμότητα που 
απομένει είναι η αρνητική γραπτή απάντηση από την ΕΠΑ Ρεθύμνου την 
οποία δεν λάβαμε ποτέ.  

 

 

Φάση 3 του προγράμματος: Ολοκλήρωση ενεργειών –αξιολόγηση-
διάχυση των αποτελεσμάτων. 

1. Συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες ανηλίκους των 
ερωτηματολογιών αξιολόγησης 

Πειραιάς → Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την 
βοήθεια των εμψυχωτριών στην τελευταία συνάντηση της ομάδας, 
στις 19/6/2012. Οι εμψυχώτριες συνέλεξαν 17 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια (απουσίαζαν 11 παιδιά).   

Σπάρτη → Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την 
βοήθεια των εμψυχωτριών στην τελευταία συνάντηση της ομάδας, 
στις 25/6/2012. Οι εμψυχώτριες συνέλεξαν 17 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια (απουσίαζαν 5 παιδιά).   

Χανιά → Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν μπόρεσε να 
γίνει στην τελευταία συνάντηση της ομάδας οπότε και μοιράστηκαν 
τα ερωτηματολόγια στις Στέγες που πήραν μέρος στο πρόγραμμα 
και συμπληρώθηκαν από τα παιδιά λίγες μέρες αργότερα και 
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παραδόθηκαν από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Στεγών στους 
εμψυχωτές. Οι εμψυχωτές κατάφεραν να συγκεντρώσουν 12 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (δεν δέχτηκαν να συμπληρώσουν 
το ερωτηματολόγιο 6 παιδιά). 

Ηράκλειο → Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την 
βοήθεια των εμψυχωτριών στην τελευταία συνάντηση της ομάδας, 
στις 25/6/2012. Οι εμψυχώτριες συνέλεξαν 10 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια (στην τελευταία συνάντηση δεν υπήρξε καμία 
απουσία). 

 

2. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία στοιχείων των ερωτηματολογιών 
και εργαλείων παρακολούθησης και έγινε η συγγραφή της 
τελικής απολογιστικής έκθεσης του προγράμματος. 

 

3. Προώθηση ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν προκύψει δυσκολίες γιατί αλλάζει το 
Νομικό Καθεστώς λειτουργίας των ΕΠΑ, οι περισσότερες ΕΠΑ θα 
συγχωνευτούν σ’ ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο και υπάρχει 
ιδιαίτερη αναταραχή και κινητικότητα σε αυτές και στα άτομα 
που εργάζονται σε αυτές.  

- έκδοση δελτίων τύπου 
- ηλεκτρονική καταχώρηση: Στην ιστοσελίδα της «ΑΡΣΙΣ» & 

της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». 
- προώθηση αναφορών σε ΜΜΕ: Στις 11/6/2012 έγινε 

γραπτή αναφορά στο πρόγραμμα και στην επιτυχημένη 
ολοκλήρωσή του στην ΕΠΑ Χανίων, στην καθημερινή 
τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα». Στις 30/6/2012 έγινε 
γραπτή αναφορά στο πρόγραμμα και στην επιτυχημένη 
ολοκλήρωσή του στην ΕΠΑ Σπάρτης σε δύο τοπικές 
εφημερίδες της Λακωνίας, «Παρατηρητής» & «Λακωνικός 
Τύπος». Τέλος, είναι υπό έκδοση άρθρο παρουσίασης της 
δράσης σε δύο επιστημονικά περιοδικά, στο περιοδικό των 
επιμελητών κοινωνικής αρωγής «Επιμελούμαι» και στο 
επιστημονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Μελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
«The Art of Crime».   

 

4.   Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του μεθοδολογικού οδηγού. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
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Αριθμός και Τίτλος Προτεραιότητας 

 

Προτεραιότητα 1 : «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή 

των ¨Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 

 

 

Αξιολόγηση Δράσης 

 

Δράση 1.10/10: «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες 

Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας τους» 

 

 

 

 

 

 

Εταίροι Συνεργασίας: ΑΡΣΙΣ ΚΟΥΝ 

       ΕΠΑΝΟΔΟΣ
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Συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

Για την τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος: «Πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων 

μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας 

τους» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης στο πλαίσιο 

της Προτεραιότητας 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των 

¨Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση» και υλοποιήθηκε από την ΑΡΣΙΣ και την ΕΠΑΝΟΔΟ-Κέντρο 

Επανένταξης Αποφυλακιζομένων 

 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2012 

 

Περιεχόμενα 

 σελ. 

1.  Εισαγωγικό σημείωμα 4-5 

2. Ταυτότητα του προγράμματος 5-11 

3. Αξιολόγηση υλοποίησης της Δράσης βάσει Ποσοτικών 

Δεικτών 

12-16 

4. Αξιολόγηση υλοποίησης της Δράσης βάσει Ποιοτικών 

Δεικτών 

17-21 

5. Αξιολόγηση υλοποίησης του προγράμματος από τους 

Συντονιστές 

22-23 
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6. Συμπεράσματα  24-25 

Παραρτήματα 26-33 

 

 

1. Εισαγωγικό Σημείωμα 
 

Η Δράση «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός 

των χώρων φιλοξενίας τους» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης και εντάσσεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 «Υλοποίηση 

Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των ¨Κοινών Βασικών αρχών για την 

πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  

 

Σκοπός της Προτεραιότητας είναι 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 και η κοινωνική σταθερότητα, μέσω δράσεων οι οποίες προωθούν το 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και λοιπών 

ιδιαιτεροτήτων των προς ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.   

 

Στη συγκεκριμένη δράση η ΑΡΣΙΣ συνεργάστηκε με την ΕΠΑΝΟΔΟ, νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, με την οποία υπάρχει ήδη συνεργασία από άλλα πεδία κοινού 

ενδιαφέροντος.  
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Η ΑΡΣΙΣ, σε συνεργασία με την ΕΠΑΝΟΔΟ και με την υποστήριξη της 

αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία υπήρξε 

επίσης συνεργασία προετοίμασαν και υλοποίησαν επιμορφωτικά και 

πολιτιστικά προγράμματα που απευθύνθηκαν σε εφήβους και παιδιά 

μετανάστες που εξυπηρετούνται από τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων 12 

ελληνικών πόλεων, με στόχο την ενεργότερη σύνδεσή τους με την κοινωνική 

και πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι ανήλικοι αυτοί  –και των δύο φύλων- είτε 

διέμεναν σε στέγες φιλοξενίας των ΕΠΑ ή εξυπηρετούνταν από τις υπηρεσίες 

των Εταιρειών, με τις οποίες υπήρχε διαρκής συνεργασία σε όλη την διάρκεια 

της δράσης.  

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα δεδομένα και το σχεδιασμό της αρμοδίας 

Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία είχε διαμορφώσει και τις 

βασικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου 

προγράμματος, προβλεπόταν η εφαρμογή του στις παρακάτω 12 περιοχές 

όπου οι Ε.Π.Α. διαθέτουν σχετικές υποδομές είτε φιλοξενίας είτε ημερήσιας 

φροντίδας παιδιών που μειονεκτούν κοινωνικά και βρίσκονται σε κίνδυνο 

θυματοποίησης ή παραβατικότητας: Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Κατερίνη, Καρδίτσα, 

Βόλος, Σπάρτη. 

 

 

 

2. Ταυτότητα του Προγράμματος 

 

Η Δράση «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός 
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των χώρων φιλοξενίας τους» υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μάρτιος – 

Ιούνιος 2012 από την ΑΡΣΙΣ και την ΕΠΑΝΟΔΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Εταιρείες 

Προστασίας Ανηλίκων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

 

Λόγω διαφόρων ζητημάτων που προέκυψαν σε κάποιες από τις ΕΠΑ, 

τελικά η υλοποίησή της κατέστη εφικτή στις περιοχές: Αθήνα, Πειραιάς, 

Σπάρτη, Ηράκλειο και Χανιά. 

 

Στην πρώτη περίοδο έγινε σχεδιασμός της μεθοδολογίας παρέμβασης της 

συγκεκριμένης δράσης, με βάση την εμπειρία από παλιότερες συναφείς 

παρεμβάσεις σε παρόμοιες ομάδες εφήβων / νέων, περιγράφηκαν οι 

επιστημονικές προδιαγραφές των επιμορφωτικών / πολιτιστικών 

προγραμμάτων και δράσεων και έγινε ειδικότερος σχεδιασμός των εργαλείων 

παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό των 

παραπάνω είχαν αφενός η πολύχρονη εμπειρία της ΑΡΣΙΣ στη δουλειά με 

νέους και ειδικότερα με νέους παραβάτες, μετανάστες και εφήβους που 

διαμένουν σε ιδρύματα, αφετέρου δε η επιστημονική κατάρτιση και 

τεχνογνωσία που διαθέτει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση 

παρεμβάσεων που απευθύνονται σε νέους με παραβατική εμπλοκή. 

 

Στη δεύτερη περίοδο έγινε η προσέγγιση των Εταιρειών Προστασίας 

Ανηλίκων στις πόλεις όπου προβλεπόταν να αναπτυχθεί η δράση και υπήρξε 

αναλυτική συνεργασία με τα στελέχη και τις διοικήσεις τους, προκειμένου να 

προσδιοριστεί το κοινό πεδίο δράσης που έπρεπε να ακολουθηθεί και να γίνει 
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η επιλογή των εφήβων, στους οποίους προτάθηκε η συμμετοχή στη δράση. 

Είχε συμφωνηθεί ότι την υλοποίηση στην Αθήνα θα αναλάμβανε η ΑΡΣΙΣ και 

στις πόλεις Πειραιάς, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Σπάρτη η ΕΠΑΝΟΔΟΣ. 

Τελικά, η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε τη δράση στην Αθήνα και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ σε όλες τις 

περιοχές που είχαν προβλεφθεί εκτός του Ρεθύμνου. 

 

Στην περίοδο αυτή έγινε επίσης η επιλογή των εμψυχωτών που ανέλαβαν 

το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας των 

ομάδων σε περιφερειακό επίπεδο. Σε συνεργασία με τους εμψυχωτές 

προσδιορίσθηκαν συγκεκριμένα τα πακέτα εργασίας για την κάθε 

πόλη/περιοχή. 

 

Στην τρίτη περίοδο συγκροτήθηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν οι 

ομάδες των ανηλίκων μεταναστών στις 5 πόλεις. Οι ομάδες συναντιόνταν 

τακτικά, μία με δύο φορές την εβδομάδα, και αφού έθεσαν τους στόχους τους 

και εντόπισαν τα θέματα ενδιαφέροντός τους, χαρτογράφησαν τις 

επιμορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονταν στην πόλη τους 

και προγραμμάτισαν εξόδους σε εκδηλώσεις αλλά και σε κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και επιμορφωτικούς χώρους και γεγονότα. Επίσης, επέλεξαν 

θέματα συζήτησης από το πεδίο των δικαιωμάτων και των ενδιαφερόντων 

τους και δημιουργικής απασχόλησης. 

 

Η τέταρτη περίοδος περιελάμβανε την ολοκλήρωση των δράσεων και την 

αξιολόγησή τους, με συμμετοχή των ίδιων των νέων, αλλά και των 

εμψυχωτών, συντονιστών και αξιολογητών. 
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Τέλος, η πέμπτη περίοδος περιελάμβανε τη συγγραφή εκθέσεων 

απολογισμού της δράσης συνολικά, προκειμένου η εμπειρία και το υλικό της 

δράσης να συμβάλλουν στη σύνταξη ενός μεθοδολογικού οδηγού για 

επόμενες παρόμοιες δραστηριότητες που μπορούν να αναληφθούν είτε από 

τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων όλης  της χώρας είτε από άλλους φορείς 

και οργανώσεις με συναφές αντικείμενο, που εργάζονται με νέους μετανάστες 

με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής τους ένταξης. 

 

Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη δράση 

ήταν η μέθοδος κοινωνικής εργασίας με νέους (youth work) που εστιάζει με 

ευχάριστο, δημιουργικό και βιωματικό τρόπο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 

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

τις δεξιότητές τους για την σύνδεσή τους με τους κοινωνικούς χώρους που 

τους περιβάλλουν και τους αφορούν.  

 

Επειδή η δράση αυτή εστιάζει σε εφήβους μετανάστες, πολλοί από τους 

οποίους είχαν ήδη βιώματα σύγκρουσης με το 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 
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αίσθηση της στενότερης σύνδεσης με την κοινότητα της περιοχής όπου 

διαμένουν. 

 

Το αντικείμενο του πακέτου-προγράμματος δράσης της κάθε ομάδας, που 

προσδιορίστηκε κατ’ αρχάς σε συνεργασία με τον εμψυχωτή και ακολούθως 

με τη συμμετοχή των ίδιων των εφήβων – μελών των ομάδων περιελάμβανε 

σε γενικές γραμμές τα εξής:  

- Συναντήσεις επικοινωνίας που εστίασαν σε θέματα ταυτότητας, 

συμφωνία κανόνων συνεργασίας, κατανομή ευθυνών, προγραμματισμό 

δράσεων, εκπόνηση και αξιολόγηση στόχων και επίλυση δυσκολιών και 

συγκρούσεων 

- Συναντήσεις επιμόρφωσης και συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα 

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

τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων επιβίωσης, κλπ καθώς και την επεξεργασία εμπειριών και 

βιωμάτων και δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης των ανηλίκων στο 

υφιστάμενο πολιτισμικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον 

- Ασκήσεις και παιχνίδια βελτίωσης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως 

παιχνίδια ρόλων, διαγωνισμούς, κ.α. 

- Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενασχόλησης, σε πεδία 

ενδιαφέροντος που επελέγησαν από τους ίδιους τους εφήβους. 

- Επισκέψεις σε φορείς και υπηρεσίες, όπως κέντρα εξυπηρέτησης 

μεταναστών, ΟΑΕΔ, δικηγορικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς, κ.α. 

- Επισκέψεις σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως μουσεία, 

θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, κλπ. 
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Μέσα από τις δράσεις αυτές επιδιώχθηκαν:  

α) η καλύτερη ενημέρωση και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και 

ευθυνών που σχετίζονται με το ρόλο του ενεργού πολίτη, δίνοντας έμφαση 

στα θέματα που αφορούν τους ανήλικους μετανάστες 

 β) η στενότερη σύνδεση των ανηλίκων με την πολιτιστική ζωή του τόπου στον 

οποίο διαμένουν και η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων τους για τα θέματα 

κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής και το ξεπέρασμα προκαταλήψεων και 

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 την  δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη 

τους, ανταλλάσσοντας απόψεις με άλλους εφήβους, να εκφραστούν και να 

δημιουργήσουν μέσα από τις τέχνες και μέσα επικοινωνίας, να ασχοληθούν 

με πολιτιστικά δρώμενα και να δουν 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 

ενθαρρύνουν τους νεαρούς μετανάστες στην 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, κλπ.   

στ) η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα προβλήματα και τις 

ανάγκες των ανηλίκων μεταναστών με στόχο την διαμόρφωση μιας θετικής 

και αλληλέγγυας «στάσης»   
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Στόχος της αξιολόγησης ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο 

επιτεύχθηκαν οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην αρχική πρόταση του έργου. Συνολικά η αξιολόγηση της 

δράσης και των συμπεριλαμβανόμενων δραστηριοτήτων αφορά δύο 

βασικούς άξονες: την αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης βάσει 1) των 

ποσοτικών δεικτών και 2) βάσει των ποιοτικών δεικτών για την εκτίμηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων του έργου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. Οι ποιοτικοί και οι ποσοτικοί δείκτες είναι 

καταρχήν αυτοί που αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης αλλά 

υπάρχουν και επιπλέον δείκτες (τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί) που 

τέθηκαν εκ των υστέρων από την ομάδα υλοποίησης της Δράσης.  

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται αντίστοιχα στις δύο 

διακριτές ενότητες που ακολουθούν με τίτλους: αξιολόγηση διαδικασίας 

υλοποίησης βάσει ποσοτικών δεικτών και αξιολόγηση υλοποίησης βάσει 

ποιοτικών δεικτών. .  

 

Σε μια τρίτη ενότητα καταγράφονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

από την πλευρά των συντονιστών του προγράμματος. Αυτοί μαζί με τους 

ανήλικους ωφελούμενους αποτέλεσαν τους δύο βασικότερους συντελεστές 

υλοποίησής του και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σωστό να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην αξιολόγηση της Δράσης εκ μέρους τους.  
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Στην τελευταία ενότητα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης υπάρχουν 

τα συμπεράσματα, όπου ουσιαστικά εστιάζουμε σε μια γενικότερη αποτίμηση 

του προγράμματος βασιζόμενοι στα σημαντικότερα σημεία της αξιολόγησης 

έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επιμέρους αναλύσεις των 

ερωτηματολογίων όλων όσοι με οποιοδήποτε τρόπο είχαν κάποια συμμετοχή 

στη Δράση. Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα να δοθεί μια περιεκτική 

και συνολική εικόνα του αντίκτυπου του προγράμματος.  

 

 Τέλος, υπάρχουν τα παραρτήματα στα οποία βρίσκονται τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 

Προγράμματος, στα αποτελέσματα των οποίων βασίστηκε η παρούσα έκθεση 

αξιολόγησης. 
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3. Αξιολόγηση υλοποίησης της Δράσης βάσει Ποσοτικών Δεικτών 
 

Στο κείμενο της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης ορίζονται οι δείκτες 

αξιολόγησης της, ποσοτικοί και ποιοτικοί. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

για την κατασκευή των δεικτών διασφαλίζει ότι οι δείκτες που προτάθηκαν 

είναι καταρχάς μετρήσιμοι, εξατομικευμένοι για τη Δράση και ικανοποιούν τις 

ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με 

τις οδηγίες της ΕΕ. 

 

Μεταξύ των κύριων πηγών για τη συγκέντρωση των δεδομένων που 

απαιτούνται για την εκτίμηση των δεικτών είναι ο υπεύθυνος φορέας 

υλοποίησης κάθε έργου, στην προκειμένη περίπτωση η ΑΡΣΙΣ και η 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από τα τεχνικά δελτία του 

έργου, τα δελτία παρακολούθησης και τις διαδικασίες αξιολόγησης που 

ενσωματώθηκαν στις δραστηριότητες του έργου αποτελούν εισροές για τη 

μέτρηση των συγκεκριμένων δεικτών που αφορούν τη Δράση 1.10/10 (βλ. 

Πίνακα 1).  

 

Πίνακας 1. Ποσοτικοί Δείκτες βάσει του Τεχνικού Δελτίου 

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 

Μέτρησης 

Αρχικ

ήΤιμή  

Στόχο

ς 

Πραγμ

ατοποι

ηθείσα 

Τιμή 
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1 Προγράμματα δραστηριοτήτων 
επιμορφωτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

αριθμός 6 6 

2 Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων που θα 
συμμετέχουν στα 

προγράμματα δραστηριοτήτων. 

 

Αριθμός 

ΕΠΑ 

6 5 

3 Αριθμός επωφελούμενων 

 

Ανήλικοι  95 90 

4 Εμψυχωτές - Σύμβουλοι Εμψυχωτές - 

Σύμβουλοι 

12 10 

5 Εθελοντές που θα συμπράξουν 

συνολικά στο πρόγραμμα  

 

Νέοι 

επιστήμονες 

10 10 

   6 

 

Μέλη των Ε.Π.Α. Προσωπικό 

η  

μέλη του 

Δ.Σ. των 

Ε.Π.Α. 

6 5 

 

 

Ποσοτικός Δείκτης 1 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το σύνολο των 

προγραμμάτων δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιήθηκαν 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου προγραμμάτων 
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δραστηριοτήτων (όπως είχε προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον 

τελικό αριθμό των προγραμμάτων που καταρτίστηκαν 

Αρχικός αριθμός-στόχος προγραμμάτων: 6 

Τελικός αριθμός προγραμμάτων: 6 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 100% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 

 

Ποσοτικός Δείκτης 2 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το σύνολο των 

Ε.Π.Α. που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου των Ε.Π.Α. (όπως είχε 

προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον τελικό αριθμό των Ε.Π.Α που 

συμμετείχαν 

Αρχικός αριθμός-στόχος προγραμμάτων: 6 

Τελικός αριθμός προγραμμάτων: 5 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 83% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 
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Ποσοτικός Δείκτης 3 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το σύνολο των 

ανηλίκων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του προγράμματος. 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου των ωφελούμενων ανηλίκων 

(όπως είχε προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον τελικό αριθμό των 

ανηλίκων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Αρχικός αριθμός ωφελούμενων ανηλίκων: 95 

Τελικός αριθμός ωφελούμενων ανηλίκων: 90 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 95% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 

 

Ποσοτικός Δείκτης 4 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά τους εμψυχωτές-

συμβούλους που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του προγράμματος σε κάθε Ε.Π.Α. 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου των συνοδών σε κάθε Ε.Π.Α. 

(όπως είχε προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον τελικό αριθμό των 

συνοδών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Αρχικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α.: 12 
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Τελικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α : 10 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 83% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 

 

Ποσοτικός Δείκτης 5 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το σύνολο των 

εθελοντών που συνέπραξαν συνολικά στο πρόγραμμα 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου του συνόλου των εθελοντών 

(όπως είχε προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον τελικό αριθμό των 

εθελοντών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Αρχικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α.: 10 

Τελικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α : 10 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 100% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 

 

Ποσοτικός Δείκτης 6 

Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός  
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Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το σύνολο των 

μελών των Ε.Π.Α. που ενεπλάκησαν με το πρόγραμμα 

Μέθοδος Υπολογισμού: Σύγκριση του αριθμού-στόχου του συνόλου των μελών των 

Ε.Π.Α. (όπως είχε προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της Δράσης) με τον τελικό αριθμό 

των μελών που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα 

Αρχικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α.: 6 

Τελικός αριθμός συνοδών κάθε Ε.Π.Α : 5 

Ποσοστό επίτευξης στόχου: 83% 

Πηγές Δεδομένων: Αρχική τιμή (στόχος): Όπως προκύπτει από το τεχνικό δελτίο της 

Δράσης.  

Τελική τιμή: Όπως προκύπτει από τον απολογισμό των προγραμμάτων. 

 

 

Ποσοτικός Δείκτης 7: Ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα βάσει παρουσιολογίων 

(αυτός ο ποσοτικός δείκτης τέθηκε εκ των υστέρων από την ομάδα υλοποίησης της 

δράσης) 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό%  

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το ποσοστό 

συμμετοχής των ανηλίκων στο πρόγραμμα της κάθε ΕΠΑ 

Μέθοδος Υπολογισμού: Ο αριθμός παρουσιών των ανηλίκων στις 12 συναντήσεις που 

πραγματοποίησε κάθε ΕΠΑ. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Ποσοτικός Δείκτης: Ποσοστό Συμμετοχής Ανηλίκων στις 12 Συναντήσεις 

κάθε ΕΠΑ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 7 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 12 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΕΠΑ 

Ποσοστό 

Συμμετοχ

ής 

1 ΑΘΗΝΑ 81 % 

2 ΧΑΝΙΑ 67 % 

3 ΣΠΑΡΤΗ 68 % 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 90 % 

5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

73% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 109 - 

4. Αξιολόγηση υλοποίησης της Δράσης βάσει Ποιοτικών Δεικτών 

 

Οι κύριες πηγές για τη συγκέντρωση των δεδομένων που απαιτούνταν για την 

αξιολόγηση των ποιοτικών δεικτών είναι οι υπεύθυνοι φορείς υλοποίησης της 

Δράσης, δηλαδή η ΑΡΣΙΣ και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από 

τα τεχνικά δελτία του έργου, τα δελτία παρακολούθησης και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης που ενσωματώθηκαν στις δραστηριότητες του έργου αποτελούν εισροές 

για τη μέτρηση των συγκεκριμένων δεικτών που αφορούν τη Δράση 1.10/10 (βλ. 

Πίνακα 3).  

 

Πίνακας 3. Ποιοτικοί Δείκτες βάσει του Τεχνικού Δελτίου                                                        

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α Τίτλος Δείκτη  Αρχική 

Τιμή  

Στόχος 

Πραγμ

ατοποι

ηθείσα 

Τιμή 

1 Βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των 
ανηλίκων 

μεταναστών κατά τη διαδικασία ένταξης. 

 

80% 71% 

2 Ποσοστό επωφελουμένων που δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από τα υλοποιηθέντα 
προγράμματα. 

 

80% 79% 

3 Ποσοστό επωφελουμένων που επιθυμούν τη 

συνέχιση της δράσης 

80% 82% 
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4 Θετική αξιολόγηση από τις ΕΠΑ και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

 

80% 100% 

5 Θετική αξιολόγηση από τους εθελοντές και άλλους 

εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας 

 

80% 100% 

 

Ποιοτικός Δείκτης 1 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά τη βελτίωση των 

γνώσεων και ικανοτήτων των ανηλίκων μεταναστών κατά τη διαδικασία ένταξης. Ο 

δείκτης αυτός μετρήθηκε βάσει των ερωτήσεων 3,4 και 5 του ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης που δόθηκε προς συμπλήρωση στους ανήλικους που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης 

(Παράρτημα 1). 

Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 3,4 και 5 του 

Παραρτήματος 1. 

Ερώτηση 3: Μέσα στην ομάδα οι νέοι μαθαίνουν τα δικαιώματά τους 

Ερώτηση 4: Μέσα στην ομάδα οι νέοι μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους 

Ερώτηση 5: Μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας έμαθα κάτι καινούριο 

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 71% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 89% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανηλίκων (Παράρτημα 1) 
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Ποιοτικός Δείκτης 2 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το ποσοστό 

επωφελούμενων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα υλοποιηθέντα προγράμματα. 

Ο δείκτης αυτός μετρήθηκε βάσει των ερωτήσεων 1,2,6 και 7 του ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης που δόθηκε προς συμπλήρωση στους ανήλικους που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης 

(Παράρτημα 1). 

Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 1,2,6 και 7 του 

Παραρτήματος 1. 

Ερώτηση 1: Η ομάδα βοηθάει τους νέους να αισθάνονται άνετα 

Ερώτηση 2: Η ομάδα βοηθάει τους νέους να μοιράζονται τις σκέψεις τους 

Ερώτηση 6: Οι δραστηριότητες που κάναμε μέσα στην ομάδα ήταν εύκολες στην 

κατανόηση 

Ερώτηση 7: Οι δραστηριότητες που κάναμε μέσα στην ομάδα ήταν 

ευχάριστες/διασκεδαστικές 

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 79% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 99% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανηλίκων (Παράρτημα 1) 

 

Ποιοτικός Δείκτης 3 
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Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το ποσοστό 

επωφελούμενων που δηλώνουν ότι θα ήθελαν τη συνέχιση της δράσης. Ο δείκτης 

αυτός μετρήθηκε βάσει της ερώτησης 14 του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που 

δόθηκε προς συμπλήρωση στους ανήλικους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 

υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης (Παράρτημα 1). 

Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερώτησης 14 του 

Παραρτήματος 1. 

Ερώτηση 14: Αν είχες τη δυνατότητα θα συμμετείχες σε μία παρόμοια ομάδα στο 

μέλλον 

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 82% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 102,5% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανηλίκων (Παράρτημα 1) 

 

 

Ποιοτικός Δείκτης 4 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το ποσοστό των 

προσώπων-συνδέσμων των ΕΠΑ που έκριναν θετικά την υλοποίηση της Δράσης. Ο 

δείκτης αυτός μετρήθηκε βάσει των ερωτήσεων 1 και 3  του ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης που δόθηκε προς συμπλήρωση στα πρόσωπα-συνδέσμους των ΕΠΑ  (ή 

των Στεγών) και υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης 

(Παράρτημα 2). 
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Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερώτησης 1 και 3 του 

Παραρτήματος 2. 

Ερώτηση 1: Πώς θα χαρακτηρίζατε το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Επιμορφωτικού & 

Πολιτιστικού Χαρακτήρα  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ    ΑΔΙΑΦΟΡΟ   ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι η επιρροή του Προγράμματος Δραστηριοτήτων  

Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Χαρακτήρα ήταν 

ΘΕΤΙΚΗ      ΟΥΔΕΤΕΡΗ  ΑΡΝΗΤΙΚΗ  

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 100% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 125% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Συνδέσμων ΕΠΑ (Παράρτημα 2) 

Ποιοτικός Δείκτης 5 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το ποσοστό των 

εθελοντών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Προγράμματος και έκριναν θετικά 

την υλοποίηση της Δράσης. Ο δείκτης αυτός μετρήθηκε βάσει των ερωτήσεων 1 και 3  

του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που δόθηκε προς συμπλήρωση στους εθελοντές 

και υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης (Παράρτημα 3).  

Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερώτησης 1 και 3 του 

Παραρτήματος 3. 

Ερώτηση 1: Πώς θα χαρακτηρίζατε το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Επιμορφωτικού & 

Πολιτιστικού Χαρακτήρα  
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Ποιοτικός Δείκτης 6 Ποσοστό ανηλίκων που δήλωσαν ικανοποιημένοι από 

το συντονισμό της ομάδας, δηλαδή από τους συντονιστές (αυτός ο ποιοτικός 

δείκτης τέθηκε εκ των υστέρων από την ομάδα υλοποίησης της δράσης)- 

Πίνακας 4 

Μονάδα Μέτρησης: Ποσοστό % 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ο δείκτης αφορά το 

ποσοστό επωφελούμενων που δήλωσαν ικανοποιημένοι από το συντονισμό 

της ομάδας και τους συντονιστές. Ο δείκτης αυτός μετρήθηκε βάσει των 

ερωτήσεων 8,9 και 10 του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που δόθηκε προς 

συμπλήρωση στους ανήλικους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και υπάρχει 

στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης (Παράρτημα 1). 

Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 8,9 και 

10 του Παραρτήματος 1. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ    ΑΔΙΑΦΟΡΟ   ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ   

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι η επιρροή του Προγράμματος Δραστηριοτήτων 

Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Χαρακτήρα ήταν 

ΘΕΤΙΚΗ      ΟΥΔΕΤΕΡΗ  ΑΡΝΗΤΙΚΗ  

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 100% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 125% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Εθελοντών (Παράρτημα 3) 
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Ερώτηση 8: Οι συντονιστές της ομάδας ήταν φιλικοί 

Ερώτηση 9: Οι συντονιστές της ομάδας μας έδιναν χρήσιμες συμβουλές 

Ερώτηση 10: Οι συντονιστές βοήθησαν όλα τα παιδιά στην ομάδα 

Αρχική Τιμή: 80% 

Πραγματοποιηθείσα Τιμή: 85% 

Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 106% 

Πηγές Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανηλίκων (Παράρτημα 1) 

 

 

 

Πίνακας 4. Ποιοτικοί Δείκτες – Πρόσθετοι από την Ομάδα Έργου 

 

 

 

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α Τίτλος Δείκτη  Αρχικ

ήΤιμή  

Στόχο

ς 

Πραγμ

ατοποι

ηθείσα 

Τιμή 

6 Αξιολόγηση Συντονιστών Δράσης- Ποσοστό 
ανηλίκων που δήλωσαν ικανοποιημένοι από το 
συντονισμό της ομάδας 

 

80% 85% 
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5. Αξιολόγηση υλοποίησης της Δράσης από τους Συντονιστές 
 

Θεωρούμε ότι μια πολύ σημαντική παράμετρος αξιολόγησης του παρόντος 

Προγράμματος είναι αυτή που έγινε από τους ίδιους τους εμψυχωτές. Ο 

λόγος είναι ότι τα άτομα αυτά είναι ουσιαστικά εκείνα που ήρθαν σε επαφή 

με την κάθε ομάδα, αξιολόγησαν τις ιδιαίτερες ανάγκες της, είχαν άποψη των 

τοπικών ιδιαιτεροτήτων, διαμόρφωσαν το τελικό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, το υλοποίησαν και διαπίστωσαν εκ του σύνεγγυς την 

αποτελεσματικότητα του.  

 

 Τα δεδομένα της αξιολόγησης των εμψυχωτών προήλθαν από την 

ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που 

τους δόθηκε από την ομάδα υλοποίησης της Δράσης (Παράρτημα 4). Τα 

ερωτηματολόγια απάντησαν και οι 10 συντονιστές που έλαβαν μέρος στο 

Πρόγραμμα.  

 

 Συγκεκριμένα στην ερώτηση του πώς θα χαρακτήριζαν το Πρόγραμμα 

Δραστηριοτήτων Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Χαρακτήρα το οποίο 

υλοποίησαν, το 80% το αξιολόγησε ως απαραίτητο και το 20% ως πολύ καλή 

πρωτοβουλία. Επίσης, το συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 100% θεώρησε 

ότι το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες 

των ανηλίκων της κάθε ΕΠΑ/Στέγης.  

 

Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία που είχαν οι 

εμψυχωτές με την ΕΠΑ της περιοχής τους, 70% απάντησε ότι είχαν άριστη 



 

 - 117 - 

συνεργασία, 20% ότι η συνεργασία τους ήταν καλή και 10% ότι ήταν κακή. Σε 

σχέση με τη συνεργασία τους με τους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης της 

Δράσης – την ΑΡΣΙΣ και την ΕΠΑΝΟΔΟ- όλοι οι ερωτώμενοι (ποσοστό 100%) 

απάντησαν ότι ήταν άριστη.  

 

Επίσης, όλοι οι συντονιστές απάντησαν ότι συνάντησαν δυσκολίες κατά 

τη διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης του προγράμματος. Οι 

περισσότερες από αυτές επικεντρώνονταν γύρω από το σύντομο χρονικό 

διάστημα υλοποίησης του προγράμματος και επιπλέον ότι αυτό το διάστημα 

συνέπιπτε με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και επομένως συνεπαγόταν 

αυξημένες υποχρεώσεις εκ μέρους των παιδιών. Άλλες δυσκολίες υπήρχαν ως 

προς τον εντοπισμό οικογενειών μεταναστών και ως προς την προσπάθεια 

των συντονιστών της Δράσης να πείσουν τις οικογένειες και τα παιδιά ως προς 

τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος. Κάποιοι συντονιστές 

ανέφεραν ως δυσκολία το δέσιμο της ομάδας (κυρίως στις περιπτώσεις που 

τα παιδιά προέρχονταν εκτός Στέγης και άρα δε γνωρίζονταν μεταξύ τους) η 

οποία αρκετές φορές ήταν ετερόκλητη ως προς το μορφωτικό-εκπαιδευτικό 

επίπεδό της. Τέλος, στην περίπτωση μιας ομάδας υπήρξε δυσκολία στη 

συνεργασία των συντονιστών με τη Στέγη ενώ ως πρόβλημα αναφέρθηκε και 

αυτό των μετακινήσεων για τις δραστηριότητες εκτός του συγκεκριμένου 

χώρου όπου λάμβαναν χώρα οι ομάδες.  

 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που 

αφορούσε το κατά πόσο πρέπει να αναληφθούν ανάλογες με το Πρόγραμμα 
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πρωτοβουλίες στο μέλλον, όλοι οι συντονιστές απάντησαν θετικά (ποσοστό 

100%).  

  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η αξιολόγηση του «Προγράμματος δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας 

Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας τους» που ανέλαβαν η ΑΡΣΙΣ με την 

ΕΠΑΝΟΔΟ, πιστεύουμε ότι κατέδειξε την επιτυχία της υλοποίησής του. Οι 

πραγματοποιηθείσες τιμές τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών 

δεικτών που είχαν τεθεί στο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης δεν απέκλιναν πολύ 

από τις αρχικές τιμές-στόχους ενώ σε κάποιους δείκτες το ποσοστό επίτευξης 

ήταν μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί.  

 

 Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους ποσοτικούς δείκτες οι όποιες 

αποκλίσεις από τις αρχικές τιμές-στόχους προήλθαν τελικά λόγω της μη 

συμμετοχής της ΕΠΑ Ρεθύμνου στο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει 

όλη η προετοιμασία εκ μέρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (εντοπισμός και συνεργασία με 

συντονιστές, κατάρτιση προγράμματος συναντήσεων, εξεύρεση χώρου). Οι 

λόγοι αναφέρονται αναλυτικά σε άλλο έγγραφο που θα παραδοθεί στην 

αρμόδια αρχή ελέγχου υλοποίησης της Δράσης. Όσον αφορά τον ποσοτικό 

δείκτη της συμμετοχής των ανηλίκων στις συναντήσεις της ομάδας, ο οποίος 

τέθηκε εκ των υστέρων ως δείκτης αξιολόγησης από την ομάδα υλοποίησης 

της Δράσης, αυτός ανήλθε σε ένα ποσοστό της τάξεως του 73%, ποσοστό που 

θεωρούμε ιδιαίτερα ικανοποιητικό δεδομένης της σύνθεσης των 

συγκεκριμένων ομάδων και της χρονικής περιόδου που αυτή υλοποιήθηκε. 
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 Η αξιολόγηση των ποιοτικών δεικτών επίσης ανήλθε σε ποσοστά που 

προσέγγισαν σε μεγάλο βαθμό αυτά που είχαν τεθεί ως στόχος στο Τεχνικό 

Δελτίο της Δράσης, ενώ σε κάποιους δείκτες τα ξεπέρασαν. Συγκεκριμένα 

όσον αφορά το δείκτη της θετικής αξιολόγησης από τις ΕΠΑ και από τους 

εθελοντές, αυτή ανήλθε στο ποσοστό του 100%. Πολύ σημαντικό στοιχείο 

θεωρούμε επίσης το ποσοστό των ανηλίκων που δήλωσαν ικανοποιημένοι 

από τους συντελεστές της ομάδας τους, το οποίο ανήλθε στο 85% και αφορά 

έναν ποιοτικό δείκτη που τέθηκε εκ των υστέρων από την ομάδα υλοποίησης 

της Δράσης. Τέλος, πολύ καλό και με μικρή απόκλιση από την τιμή-στόχο ήταν 

το ποσοστό της βελτίωσης των δεξιοτήτων των ανήλικων μεταναστών (71%) 

και το ποσοστό των ωφελούμενων που δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα 

υλοποιηθέντα προγράμματα (79%).  

 

 Τα υψηλά ποσοστά επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της 

Δράσης σε συνδυασμό με την αξιολόγηση εκ μέρους των συντονιστών 

κατέδειξε με ενάργεια την επιτυχία του προγράμματος. Η προσέγγιση μιας 

τόσο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και η συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων της χώρας διαμονής τους θεωρούμε ότι 

αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών. Ο 

συγχρωτισμός των ανήλικων μεταναστών με αντίστοιχης ηλικίας παιδιά 

ελληνικής καταγωγής τα οποία επίσης αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά 

προβλήματα, η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα 

αλλά και η εκπαίδευσή τους σχετικά με θέματα ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων, βελτίωσης των γνώσεων τους, εκμάθησης των δικαιωμάτων τους, 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους, αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια 

η οποία αξίζει να έχει μια ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Η επιθυμία αλλά και 
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η αναγκαιότητα συνέχισης παρόμοιων δράσεων καταδεικνύεται εξάλλου και 

από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης τόσο των ανηλίκων που συμμετείχαν 

στο παρόν πρόγραμμα όσο και από αυτά των συντονιστών, που σε ποσοστό 

82% και 100% αντίστοιχα απάντησαν θετικά στη συμμετοχή τους σε παρόμοια 

προγράμματα και στην αναγκαιότητα λήψης ανάλογων πρωτοβουλιών στο 

μέλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΕΚΟ 
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

Στο παρόν έντυπο, όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν 

στην Α.Σ. «Επάνοδος» καλούνται να καταγράψουν αναλυτικά όλες τις 

ενέργειες τις οποίες υλοποίησαν και τα παραδοτέα αυτών, κατά τη 

χρονική περίοδο αναφοράς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 

εγκεκριμένο Σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης 

«Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη».  

 

Επωνυμία εταίρου ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. 

Συντάκτης/-τρια Εντύπου  

Ημερομηνία συμπλήρωσης 6/12/2012 

Χρονική περίοδο στη οποία 

αναφέρεται  

1/7/2012-30/11/2012 

 

 

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες: 

Δράση 3: Ενημέρωση-Δημοσιότητα 

2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί: 

Έχουν υλοποιηθεί οι ενέργειες: 
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- Σχεδιασμός, Δημιουργία και Συντήρηση/Ενημέρωση Ιστοσελίδας 

του ‘Έργου 

Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το Έργο και την πορεία 

υλοποίησής του στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ενημερώνεται 

συνεχώς με νέες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξή του.  

- Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος ευαισθητοποίησης 

To ραδιοφωνικό μήνυμα εστάλη στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης για να εγκρίνει την δωρεάν μετάδοση του 

στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από 1-11-2012 έως 

και την 1-12-2012. Το ΕΣΡ απάντησε εγγράφως στις 1-11-2012 με 

εγκριτική απόφαση υπ. Αριθμ. 305-30.10.2012 και εν συνεχεία 

μπορέσαμε να στείλουμε το ραδιοφωνικό μήνυμα στους κάτωθι 

ραδιοφωνικούς σταθμούς: ΝΕΤ 105,8 FM, Cosmos FM, Flash 96,0, 

Kiss Fm 92,9, Σκάϊ 100,3, Antenna Fm 97,2, Αθήνα 98,3, Εκκλησία 

της Ελλάδος 89,5 Fm, Alpha 98,9 Fm, Βήμα Fm, Real Fm και 

Πειραϊκή Εκκλησία 91,2. οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο αίτημα 

μας προχώρησαν στην άμεση μετάδοση του. 

 

2.1. Παραδοτέα / προϊόντα / αποτελέσματα από την 

υλοποίηση κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρήσεων 

στον τύπο, σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων,  

κλπ) 

- Ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση http://epanodos-

topeko.gr/ 

- Ραδιοφωνικό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε αρχείο σε CD 

επίσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

www.epanodos-topeko.gr. 

2.2. Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας 

 

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες: 

Δράση 8 : Πληροφόρηση– Συμβουλευτική –Υποστήριξη  

http://epanodos-topeko.gr/
http://epanodos-topeko.gr/
http://www.epanodos-topeko.gr/
http://www.epanodos-topeko.gr/index.php/2012-10-12-10-52-42/8
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2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί: 

- Εντοπισμός, προσέγγιση, ενημέρωση και ενεργοποίησης της 

ομάδας- στόχου και των οικογενειών της 

Συγκεκριμένα: σύνταξη ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 

οποία στάλθηκε σε όλα τα ΚΠΑ Αττικής, στον ΟΑΕΔ Ειδικών 

Κοινωνικών Ομάδων, σε αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, σε συνεργαζόμενες  ΜΚΟ που εξυπηρετούν την ομάδα-

στόχο, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Αθηναίων και 

Κορυδαλλού. Επειδή πολλοί από την ομάδα-στόχο αποφυλακίζονται 

με όρους και έχουν ως υποχρέωση να δίνουν το παρόν στα τμήματα 

ασφαλείας της περιοχής όπου διαμένουν, έγινε πρώτα τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διοικητές των τμημάτων και στη συνέχεια τους 

στάλθηκε η ανακοίνωση. Σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό 

της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ενημερώθηκαν όλοι οι εξυπηρετούμενοι που 

πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. 

Επίσης, επειδή πολλοί από τους αποφυλακισμένους αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ουσιοεξάρτησης υπήρξε ειδική συνεργασία με τον 

ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και το 18ΑΝΩ για παραπομπές ατόμων που 

μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τέλος, εστάλη η 

ανακοίνωση σε καταστήματα κράτησης όλης της χώρας και 

ενημερώθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες ενώ έγιναν 

επισκέψεις στα καταστήματα κράτησης Αυλώνα, Ελεώνα Θηβών και 

Κορυδαλλού, τα οποία είναι πλησίον του Νομού Αττικής.  

 

- Ενέργειες για την προσέλκυση της ομάδας των δυνητικά 

ωφελούμενων 

Συγκεκριμένα: έγινε καταχώρηση στην Εφημερίδα «Το Έθνος» και 

συγκεκριμένα στο ένθετο «Εργασία» στις 09/10/2012 που 

ενημέρωνε για το Έργο και καλούσε τους δυνητικά ωφελούμενους 

για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν αίτηση.  

Επίσης συντάχθηκε ένα έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο 

περιείχε αναλυτικά τον τίτλο του Έργου, τους στόχους του, το 
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περιεχόμενό του, τα κριτήρια επιλογής των εν δυνάμει 

ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο υλοποίησης του 

έργου, τις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος όπως επίσης 

και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τόπο υποβολής αιτήσεων. 

 

- Επιλογή των ωφελούμενων   

Συγκεκριμένα: Προκειμένου να γίνει η επιλογή των ωφελούμενων 

έπρεπε να προηγηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους 

τους και κατόπιν συνέντευξης από ειδική επιτροπή. Η διαδικασία της 

αίτησης περιελάμβανε έντυπο αίτησης στο οποίο ζητούνταν 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο του αιτούντα, 

έντυπο συγκατάθεσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία 

του από την Α.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟ και την προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. Η διαδικασία της συνέντευξης περιελάμβανε τη 

συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων από την 

πλευρά των ωφελούμενων και κατόπιν τη συνάντησή τους με την 

ειδική επιτροπή προκειμένου να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να 

σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες, τα προβλήματα, τη διαθεσιμότητά τους και να υπάρξει μια 

εξατομικευμένη προσέγγιση τους. Για την τελική επιλογή των 

ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλεία το δελτίο συνέντευξης, 

το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων και το έντυπο μοριοδότησης.  

 

 

2.1  Παραδοτέα / προϊόντα / αποτελέσματα από την υλοποίηση 

κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρήσεων στον 

τύπο, σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων,  

κλπ) 

- Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διακινήθηκε σε 

όλους τους φορείς και υπηρεσίες που περιγράψαμε παραπάνω 

- Καταχώρηση στον τύπο  

- Αίτηση υποψηφίου 
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- Συγκατάθεση ωφελούμενου 

- Δελτίο συνέντευξης 

- Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων 

- Έντυπο μοριοδότησης 

- Πρακτικό επιλογής ωφελούμενων 

- Πίνακας με τους επιλεγέντες και τους αναπληρωματικούς 

ωφελούμενους της Δράσης 

 

2.2 Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας 

 

 

1. Τίτλος Δράσης στην οποία εντάσσονται οι Ενέργειες: 

Δράση 8: Δικτύωση 

 

2. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί: 

- Δικτύωση με ειδικούς φορείς που συνδέονται με την ομάδα-

στόχο 

Συγκεκριμένα: Εν πρώτοις έγινε η σύσταση της ομάδας 

αποτελούμενη από τα εξής άτομα: Χαρά Παλαιολόγου, Κώστας 

Σαββίδης , Αγγελική Σταμπουλή, Ανδριανή Φίλη (Επάνοδος), 

Βαγγέλης Χαινάς. Εν συνεχεία αποφασίστηκαν οι 3 άξονες δράσης, 

δηλαδή α) τα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού, Αυλώνα, 

Ελαιώνα μαζί με τα ΣΔΕ τους (εξαιρούνται τα Κέντρα Απεξάρτησης 

που έχουν οι μονάδες αυτές), β) η τοπική κοινωνία (ΜΚΟ, 

πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ιατρικοί, εκκλησιαστικοί φορείς, κοινωνικές 

υπηρεσίες, ΟΑΕΔ, κτλ) Δήμων Αθηναίων και Κορυδαλλού. Ρόλο σε 

αυτόν τον τομέα θα έχουν ΔΗΚΕΚΟ και ΠΕΣΥΔΑΠ και ΕΕΔΕ, γ) λοιπές 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Ορίστηκε ημερολόγιο συναντήσεων 

εργασίας της ομάδας, στάλθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό στα 

καταστήματα κράτησης Κορυδαλλού, Αυλώνα και Ελεώνα Θηβών, 

πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τα παραπάνω 
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καταστήματα και στάλθηκε αίτημα για την πραγματοποίηση 

προγραμματισμένων συναντήσεων από μέλη της ομάδας, το οποίο 

κοινοποιήθηκε και στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, για την παραχώρηση σχετικών αδειών. Έχουν 

πραγματοποιηθεί ήδη οι πρώτες συναντήσεις της Ομάδας 

Δικτύωσης στα καταστήματα κράτησης και τα ΣΔΕ και έχει υπάρξει 

ενημέρωση για το περιεχόμενο του Έργου και μια πρώτη συζήτηση 

σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα των καταστημάτων όπως 

επίσης και του ρόλου της ομάδας σε αυτά.  

- Δημιουργία «Τοπικών Συμμαχιών κατά του κοινωνικού 

αποκλεισμού» 

Συγκεκριμένα: Έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός καταλόγου 

κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, ΜΚΟ, 

συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων κ.α. που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου.  

 

2.1 Παραδοτέα / προϊόντα / αποτελέσματα από την υλοποίηση 

κάθε ενέργειας (αριθμός ημερίδων, καταχωρήσεων στον 

τύπο, σποτ, αριθμός αιτήσεων δυνητικών ωφελουμένων,  

κλπ) 

- Ημερολόγιο συναντήσεων εργασίας ομάδας 

- Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό 

- Emails/fax 

- Αίτημα για άδεια επισκέψεων στα Καταστήματα Κράτησης 

Κορυδαλλού, Ελεώνα Θηβών και Αυλώνα 

- Συναντήσεις εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης 

-    Κατάλογος κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών 

οργανώσεων, ΜΚΟ, συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων 

κ.α. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου 

2.2 Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ‘ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ’ 

 

 

Φωτογραφία από την εκδήλωσης του προγράμματος ‘Exocop’ 
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Φωτογραφίες από τις ημερίδες των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων που συμμετείχε η ‘ΕΠΑΝΟΔΟΣ’.  
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Πρόσκληση εκδήλωσης της ‘ΕΠΑΝΟΔΟΥ’ 
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Πρόγραμμα καθιερωμένου Χριστουγεννιάτικου bazaar 
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