2020

ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ

Η ΕΠΑΝΟΔΟ δημιουργόθηκε για να διευκολϑνει και να
υποςτηρύξει κϊθε προςπϊθεια για κοινωνικό και επαγγελματικό
ϋνταξη των αποφυλακιζομϋνων.
«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τισ ρυθμίςεισ
που θεςπίςτηκαν για να υποςτηρίξουν την επάνοδό τουσ ςτην
ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυςη» - Ευρωπαώκού
ωφρονιςτικού Κανϐνεσ, Κανϐνασ 33.3 ϑςταςη Rec (2006) 2
τησ Επιτροπόσ των Τπουργών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ
Η ΕΠΑΝΟΔΟ εύναι Νομικϐ Πρϐςωπο Ιδιωτικοϑ Δικαύου μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα που εποπτεϑεται απϐ το Τπουργεύο
Προςταςύασ του Πολύτη ςϑμφωνα με π.δ. 81/2019 «Σύζηαζε,
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ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Υπνπξγείσλ θαη
θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ
θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Υπνπξγείσλ» (Α΄ 119)
Αποτελεύ τον πρώτο και μοναδικϐ επύςημο φορϋα
μεταςωφρονιςτικόσ μϋριμνασ που δημιουργόθηκε ςτη χώρα
μασ. ϑμφωνα με την ιδρυτικό τησ πρϊξη (Π.Δ. 300/2003)
ςκοπϐσ τησ εύναι η «η επαγγελματική ςυμπαράςταςη και η
προετοιμαςία και προώθηςη τησ εν γένει κοινωνικήσ επανένταξησ
των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων».

ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ
που εποπτεύεται από το
Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη
ΕΙΑΓΨΓΗ
Τν έηνο 2020, έηνο παλδεκίαο κε
πνιινύο πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαθηλήζεηο
θαη ζην ζπγρξσηηζκό,
λέεο

ιύζεηο

αλαδεηήζεθαλ

ππνζηήξημεο

ησλ

σθεινύκελώλ καο. Γηα απηό θαηά ην
έηνο

2020

κεγάιν

ζπκβνπιεπηηθήο

κέξνο

ηεο

ππνζηήξημεο

πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθά. Η ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε αηνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή, νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπλαληήζεηο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο,
παξαπνκπή ζε θνξείο. Παξάιιεια ν θνξέαο καο ιεηηνύξγεζε σο έλα κηθξό Κέληξν
Κνηλόηεηαο κε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηώλ (ηειεθσληθή δηεθπεξαίσζε
ππνζέζεσλ, απνζηνιή e-mails, δηακεζνιάβεζε ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ,
πιεξνθνξίεο γηα ην 13033 θιπ) αιιά θαη ηελ θαηά νίθνλ δηαλνκή ηξνθίκσλ ζε
σθεινύκελνύο καο πνπ ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο δελ κπνξνύζαλ λα εμππεξεηεζνύλ
κόλνη ηνπο θαη λα πξνκεζεπηνύλ νη ίδηνη ηα απαξαίηεηα αγαζά..

Κατϊ την διϊρκεια του ϋτουσ 2020 (απϐ 01/01/2020 ϋωσ και 31/12/2020), η
ΕΠΑΝΟΔΟ, παρεύχε διϊ ζώςησ και εξ αποςτϊςεωσ, τισ υπηρεςύεσ τησ με
προγραμματιςμϋνεσ ςυναντόςεισ ςυνολικϊ ςε 227 Ψφελουμϋνουσ που εύτε
προςόλθαν αυτοπροςώπωσ ςτα γραφεύα τησ (ςτη διεϑθυνςη Δεριγνϑ 28-30,
Πλατεύα Βικτωρύασ) εύτε επικοινώνηςαν τηλεφωνικϊ με τουσ ςυμβοϑλουσ του
φορϋα. Απϐ αυτοϑσ οι 164 προςόλθαν ςτον φορϋα για πρώτη φορϊ μϋςα ςτο
2020 (ό όταν παλαιϐτεροι ωφελοϑμενοι του φορϋα που προςόλθαν με νϋο
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αποφυλακιςτόριο)1 και οι υπϐλοιποι 63 εύναι παλαιϐτεροι ωφελοϑμενοι του
φορϋα οι οπούοι εύτε επανόλθαν μϋςα ςτο 2020 ό ςυνϋχιςαν να λαμβϊνουν
υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ απϐ το 2019. Σαυτϐχρονα, ο Υορϋασ μερύμνηςε για
την ομαλό μετϊβαςη και την επανϋνταξό ατϐμων που εκτύουν ςτερητικϋσ τησ
ελευθερύασ ποινϋσ ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ τησ χώρασ, ενϐςω δηλαδό
βρύςκονται υπϐ καθεςτώσ κρϊτηςησ και νεαρών /ανόλικων παραβατών
υποβληθϋντων ςε αναμορφωτικϊ μϋτρα (παροχό κοινωφελοϑσ εργαςύασ ςτον
φορϋα) ό απλών παραπομπών απϐ τισ Τπηρεςύεσ Επιμελητών Ανηλύκων Αθόνασ
και Πειραιϊ για την παρακολοϑθηςη ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμϊτων.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ &
ΠΑΡΟΦΨΝ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2020
ε κϊθε ωφελοϑμενο που προςόλθε ςτα Γραφεύα τησ Επανϐδου ό ϋλαβε
υποςτόριξη εξ αποςτϊςεωσ λϐγω των ειδικών ςυνθηκών και περιοριςμών τησ
πανδημύασ του COVID 19, ο Υορϋασ παρεύχε ανελλιπώσ τισ κϊτωθι υπηρεςύεσ:


Χυχοκοινωνικόσ ςτόριξησ



Νομικόσ ςυμβουλευτικόσ



υμβουλευτικόσ απαςχϐληςησ και επιχειρηματικϐτητασ,



Μϋριμνασ ςε θϋματα υγεύασ



τόριξησ οικογϋνειασ ανόλικων παραβατών



Ενημϋρωςησ – πληροφϐρηςησ ςε θϋματα δικαιωμϊτων, επιδομϊτων,
πρϐςβαςησ ςε αγαθϊ και υπηρεςύεσ
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Σα ςτατιςτικϊ που παρατύθενται παρακϊτω αφοροϑν αυτοϑσ τουσ 164 ωφελοϑμενουσ που
αποτϋλεςαν και τισ νϋεσ ειςαγωγϋσ ςτο ςϑςτημα του φορϋα για το ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ.
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Η ΕΠΑΝΟΔΟ προςϋφερε κατϊ το ϋτοσ 2020, ϐπωσ και κατϊ τα προηγοϑμενα
ϋτη, τισ ακϐλουθεσ υλικϋσ παροχϋσ:


τϋγαςη - διαμονό ςε ςυμβεβλημϋνο ξενοδοχεύο για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα (δϋκα ημϋρεσ το μϋγιςτο) & φιλοξενύα

ςτον

ξενώνα

βραχϑχρονησ φιλοξενύασ τησ Επανϐδου.


Ειςιτόρια ςυγκοινωνιών



Σηλεκϊρτεσ



ύτιςη- Κουπϐνια (δωροεπιταγό) για τρϐφιμα ό εύδη πρώτησ ανϊγκησ ςε
ςυμβεβλημϋνο πολυκατϊςτημα,



Τλικϊ αγαθϊ για την κϊλυψη των αναγκών των αποφυλακιςμϋνων (π.χ.
ροϑχα, προώϐντα καλλωπιςμοϑ κλπ)

Κατϊ αντιςτοιχύα με τα προηγοϑμενα ϋτη, ςυνεχύςτηκε η ςυνεργαςύα του Υορϋα
με τισ Κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ των Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ, ςτισ οπούεσ
διανεμόθηκαν τϐςο ελληνϐγλωςςα ϐςο και ξενϐγλωςςα φυλλϊδια, ώςτε οι
κρατοϑμενοι να ενημερωθοϑν για το ϋργο και τισ δρϊςεισ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και
κατ’ επϋκταςη για την ςτόριξη που μπορεύ να τουσ παρϋχει ο Υορϋασ.
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Α) ΤΣΑΗ
Με το ΠΔ 300/2003 ςυςτϊθηκε το ΝΠΙΔ με την επωνυμύα ΕΠΑΝΟΔΟ υπϐ την
εποπτεύα του τϐτε Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ. τη ςυνϋχεια με τη με αρ.
8874/2007 απϐφαςη του Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ ςυγκροτόθηκε για πρώτη
φορϊ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ με τϐτε πρϐεδρο τον καθ.
Εγκληματολογύασ και ωφρονιςτικόσ τησ Νομικόσ χολόσ Αθηνών κ. Ν.
Κουρϊκη, ενώ με την ΤΑ 681/2008 (ΤΑ 68173 ΥΕΚ Β΄1998 2008) με τύτλο
"Κανονιςμϐσ Εςωτερικόσ Λειτουργύασ του Νομικοϑ Προςώπου Ιδιωτικοϑ
Δικαύου ΕΠΑΝΟΔΟ" ρυθμύςτηκαν θϋματα εςωτερικόσ λειτουργύασ και
οργϊνωςησ του φορϋα.

Β) ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΥΟΡΕΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΗ
το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη περιϋρχονται οι αρμοδιϐτητεσ των
ςυγχωνευϐμενων Τπουργεύων και των υπαγϐμενων ςε αυτϊ υπηρεςιακών
μονϊδων.


π.δ. 81/2019 «ϑςταςη, ςυγχώνευςη, μετονομαςύα και κατϊργηςη
Τπουργεύων και καθοριςμϐσ των αρμοδιοτότων τουσ - Μεταφορϊ
υπηρεςιών και των αρμοδιοτότων μεταξϑ Τπουργεύων» (Α΄ 119), ϐπωσ
ιςχϑει,



π.δ. 83/2019 «Διοριςμϐσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών,
Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (Α΄ 121), ϐπωσ ιςχϑει,



αρ. 80/2019 απϐφαςησ του Πρωθυπουργοϑ και του Τπουργοϑ
Προςταςύασ του Πολύτη «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτον Τφυπουργϐ
Προςταςύασ του Πολύτη, Ελευθϋριο Οικονϐμου» (Β΄ 3058)
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Γ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοικεύται απϐ πενταμελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο, τον Πρϐεδρο, τον
Αντιπρϐεδρο και τρύα μϋλη εκ των οπούων ο ϋνασ εύναι εκπρϐςωποσ του
Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ και ϋνασ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών
Αςφαλύςεων (βλ. ΠΔ 300/2003). Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο παρϋχει τισ υπηρεςύεσ
του χωρύσ αμοιβό ό ϊλλη αποζημύωςη.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
υγκρϐτηςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Νομικοϑ Προςώπου Ιδιωτικοϑ
Δικαύου με την επωνυμύα «ΕΠΑΝΟΔΟ».
Η ΕΠΑΝΟΔΟ διοικεύται απϐ πενταμελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο, τον Πρϐεδρο, τον
Αντιπρϐεδρο και τρύα μϋλη (βλ. ΠΔ 300/2003). Πρϐεδροσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ ςόμερα
εύναι η κ. Φριςτύνα Ζαραφωνύτου του Μιχαόλ, Καθηγότρια Εγκληματολογύασ του
Παντεύου Πανεπιςτημύου, Αντιπρϐεδροσ o κ. Γεώργιοσ Φλοϑπησ του Δημητρύου,
Λϋκτορασ Ποινικοϑ Δικαύου και Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ του Ευρωπαώκοϑ
Πανεπιςτημύου Κϑπρου, και μϋλη ο κ. Λεωνύδασ Κωτοϑλασ του Νικολϊου,
Κοινωνικϐσ Λειτουργϐσ του Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Καςςαβϋτειασ, η κ. Καλλιϐπη Καςτϊνη του
Γεωργύου, Προώςταμϋνη τησ Διεϑθυνςησ Κοινωνικόσ και Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ
του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, και η κ. Μαρύα Καλδό του
Ευςτρατύου, υπϊλληλοσ του Σμόματοσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ Διεϑθυνςησ
Οργανωτικόσ και Ακαδημαώκόσ Ανϊπτυξησ του Τπουργεύου Παιδεύασ και
Θρηςκευμϊτων.
Η θητεύα των ανωτϋρω μελών εύναι τριετόσ.
Η απϐφαςη ϋχει δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ.
Η θητεύα των ανωτϋρω μελών εύναι τριετόσ.
Η απϐφαςη ϋχει δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ (βλ. αρ.
78925/17-3-2020, ΥΕΚ ΤΟΔΔ 194/17-3-2020)
Δ)ΠΡΟΨΠΙΚΟ
Σο προςωπικϐ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ αποτελεύται υπαλλόλουσ του Τπουργεύου
Προςταςύασ του Πολύτη με απϐςπαςη ό παρϊλληλα καθόκοντα ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ
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και εξωτερικοϑσ εξειδικευμϋνουσ

ςυνεργϊτεσ (Νομικοϑσ, Χυχολϐγουσ,

Κοινωνικοϑσ Λειτουργοϑσ, Κοινωνιολϐγουσ, Εκπαιδευτικοϑσ κλπ) οι οπούοι
παρϋχουν κατϊ διαςτόματα υπηρεςύεσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ
και των εξυπηρετουμϋνων.

Ε) ΠΛΑΙΙΟ ΑΡΦΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΚΑΝΟΝΨΝ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΠΑΝΟΔΟ, ΑΘΗΝΑ 2019
Σο Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμύα “ΕΠΑΝΟΔΟ” ςυςτϊθηκε με το π.δ 300/2003 το
οπούο ρυθμύζει τυπικϊ τον τρϐπο λειτουργύασ και ϑπαρξόσ του. Ακολοϑθηςε
το ΥΕΚ 1998/2008, το οπούο ρυθμύζει την Εςωτερικό Λειτουργύα του Ν.Π.Ι.Δ. Σο
π.δ 300/2003 και το ΥΕΚ 1998/2008 αποτελοϑν τισ τυπικϋσ διατϊξεισ που
ρυθμύζουν την λειτουργύα του φορϋα με ιςχϑ νϐμου. Εντοϑτοισ, ο ρϐλοσ του
παρϐντοσ Κώδικα Δεοντολογύασ ςτην εφαρμογό των νϐμων ςε φορεύσ ϐπωσ
και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα “ΕΠΑΝΟΔΟ” εύναι απαραύτητη, ώςτε το
προςωπικϐ να γνωρύζει τισ υποχρεώςεισ του και οι εξυπηρετοϑμενοι τι να
αναμϋνουν απϐ την “ΕΠΑΝΟΔΟ”. Ο παρών Κώδικασ Δεοντολογύασ μπορεύ να
ςυμβϊλει τϐςο ςτην καλϑτερη πρακτικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ ϐςο και ςτην
πιθανό ςυμπλόρωςό τησ. Επύςησ, ϐταν παρατηρεύται ϋλλειμμα ρυθμύςεων και
προςταςύασ με νομοθετικό ρϑθμιςη, ο παρών Κώδικασ, δϑναται να προςφϋρει
λϑςεισ που

προςαρμϐζονται πιο

εϑκολα ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ καθώσ

μεταβϊλλονται πιο γρόγορα, ακολουθώντασ τισ εξελύξεισ.
Πεδίο εφαρμογήσ
Ο Κώδικασ ιςχϑει για ϐλουσ τουσ ςυνεργϊτεσ του φορϋα με κϊθε μορφό
απαςχϐληςησ, τουσ εθελοντϋσ, το Ειδικϐ Προςωπικϐ, το Διοικητικϐ υμβοϑλιο,
τον Διευθυντό και τον Πρϐεδρο του φορϋα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα
“ΕΠΑΝΟΔΟ.
βλ. αναλυτικϊ ςτον κϊτωθι υπερςϑνδεςμο
https://www.epanodos.org.gr/wpcontent/uploads/2021/04/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE
%B1%CF%82%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%C
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E%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%9D%CE%A0%CE%99%CE%94-pdf.pdf

Σ) ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ
τον διοικητικϐ τομϋα κατϊ το διϊςτημα απϐ 1/1/2020 ϋωσ 31/12/2020 μετϊ
τον με οριςμϐ του νϋου Δ. με την με αρ. 78925/17-3-2020 (ΥΕΚ ΤΟΔΔ 194/173-2020) απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη αςχοληθόκαμε με
τα παρακϊτω:
 Σην οργϊνωςη τησ λειτουργύασ του φορϋα (πρϐβλεψη προκόρυξησ
θϋςεων ΙΔΑΦ, υπογραφό Πρωτοκϐλλων υνεργαςύασ με τα ΚΚρϊτηςησ
Καςςαβϋτειασ, Βϐλου, Αγιϊσ και Ωμφιςςασ, υπογραφό νϋων μιςθωτηρύων
με τουσ ιδιοκτότεσ των ακινότων που μιςθώνει η Επϊνοδοσ, οριςμϐσ
εκκαθαριςτό

ΕΑΠ,

νομιμοπούηςη

Προϋδρου

Δ..

ςτισ

Σρϊπεζεσ,

υπογραφό νϋων ςυμβολαύων για οικονομικϐτερα προγρϊμματα με
COSMOTE, την αλλαγό ςτο ϐνομα του φορϋα ςτο λογαριαςμϐ τησ ΔΕΗ
που αφορϊ τον ξενώνα) .
 Σην ανϊπτυξη και τη διεϑρυνςη των υπηρεςιών
λειτουργύα Παραρτόματοσ του φορϋα ςτο

του φορϋα

με τη

Βϐλου, τη λειτουργύα

Γραφεύων Διαςϑνδεςησ ςτα ΚΚρϊτηςησ τη ςυμμετοχό ςε Επιτροπϋσ
ϐπωσ την Επιτροπό τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ, τησ Γενικόσ Γραμματεύασ
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και Υτώχειασ του Τπουργεύου Εργαςύασ για
θϋματα ςτϋγησ.
 Σην ςυμμετοχό ςτο νομοπαραςκευαςτικϐ ϋργο θεμϊτων αρμοδιϐτητασ
του φορϋα ϐπωσ με την ςυμμετοχό ςτη διαβοϑλευςη του νομοςχεδύου
για καθώσ και το ΚΗΔΜΗ.
 Σην οικονομικό διαχεύριςη των τρϋχοντων θεμϊτων του φορϋα ϐπωσ
επιλογό λογιςτικοϑ γραφεύου, τροποπούηςη προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ
2020, την κατϊρτιςη και ϋγκριςη προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2021.
 Σην πραγματοπούηςη εκπαιδευτικών δρϊςεων ςτην Επϊνοδο και ςτο
χώρο των ΚΚρϊτηςησ που αφοροϑςαν τϐςο τουσ ωφελοϑμενουσ ϐςο και
επαγγελματύεσ, τη ςυνεργαςύα με τα Πανεπιςτόμια για την πρακτικό
ϊςκηςη φοιτητών, την απονομό βραβεύων
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 Σην ςυμμετοχό ςε ευρωπαώκϊ προγρϊμματα ςυνϋχιςη των υπαρχϐντων
και υποβολό αιτόςεων για νϋα προγρϊμματα
 Σην προβολό των δρϊςεων του φορϋα ςτο ευρϑ κοινϐ (Δελτύα τϑπου,
αναρτόςεισ ςτο F/B, δημιουργύα τηλεοπτικοϑ ςποτ κλπ)
 Σην αγαςτό ςυνεργαςύα και διαρκό ενημϋρωςη τϐςο τησ πολιτικόσ
ηγεςύασ ϐςο και των αρμοδύων υπηρεςιών του εποπτεϑοντοσ Τπουργεύου
 Σην διαρκό υποςτόριξη των αποφυλακιζομϋνων και αποφυλακιςμϋνων
(ςυμβουλευτικό,

οικονομικό

ςτόριξη,

ςτϋγαςη

κλπ

ϐπωσ

παρουςιϊζονται αναλυτικϊ παρακϊτω).

Εικόνα 1 Το Γραφεύο Διαςύνδεςησ ςτο ΚΚΚορυδαλλού

ΣΑΣΙΣΙΚΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΟΤ
20202
ΣΟΜΕΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Ο ηνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο

παξέρεη

ππεξεζίεο

ζπκβνπιεπηηθήο

ζε

απνθπιαθηζκέλνπο, σθεινύκελνπο ηνπ θνξέα καο θαη ζηειερώλεηαη από κία
ππάιιειν

κε παξάιιεια θαζήθνληα ηνπ

Υπνπξγείνπ καο ηελ θα Γ.

Θενδσξαθνπνύινπ θαη θαζώο θαη από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο δηθεγόξνπο,
ςπρνιόγνπο, ζύκβνπιν απαζρόιεζεο νη νπνίνη ζηειερώλνπλ ηνλ ηνκέα ησλ
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ο ηνκέαο ζπκβνπιεπηηθήο δηαξζξώλεηαη ζε δύν
ηκήκαηα ην ηκήκα ππνδνρήο κε ηνλ θ. Ν. Βαξβαηάθν ( ππάιιειν κε απόζπαζε) θαη

2

Σα δεδομζνα επιμελικθκε και επεξεργάςτθκε ςτατιςτικά θ επιςτθμονικι ςυνεργάτισ του φορζα
μασ, κα Μάρκα Λεμπζςθ
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ην ηκήκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε θαη ζπλεξγαζία
κεηαμύ ηνπο.
Τν έηνο 2020, έηνο παλδεκίαο κε πνιινύο πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη
ζην ζπγρξσηηζκό αλαδεηήζεθαλ λέεο ιύζεηο ππνζηήξημεο ησλ σθεινύκελώλ καο. Γηα
απηό θαηά ην έηνο 2020 κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο

ππνζηήξημεο

πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθά. Η ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε αηνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή, νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπλαληήζεηο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο,
παξαπνκπή ζε θνξείο. Παξάιιεια ν θνξέαο καο ιεηηνύξγεζε σο έλα κηθξό Κέληξν
Κνηλόηεηαο κε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηώλ (ηειεθσληθή δηεθπεξαίσζε
ππνζέζεσλ, απνζηνιή e-mails, δηακεζνιάβεζε ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ,
πιεξνθνξίεο γηα ην 13033 θιπ) αιιά θαη ηελ θαηά νίθνλ δηαλνκή ηξνθίκσλ ζε
σθεινύκελνύο καο πνπ ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο δελ κπνξνύζαλ λα εμππεξεηεζνύλ
κόλνη ηνπο θαη λα πξνκεζεπηνύλ νη ίδηνη ηα απαξαίηεηα αγαζά..
Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ατϐμων που ϋλαβαν υπηρεςύεσ απϐ την ΕΠΑΝΟΔΟ
μϋχρι 31/12/2020 ανϋρχεται ςε 227 ϊτομα. Απϐ αυτοϑσ οι 164 προςόλθαν
ςτον φορϋα για πρώτη φορϊ μϋςα ςτο 2020 (ό παλαιϐτεροι ωφελοϑμενοι του
φορϋα που προςόλθαν με νϋο αποφυλακιςτόριο) και οι υπϐλοιποι 63 εύναι
παλαιϐτεροι ωφελοϑμενοι του φορϋα οι οπούοι επανόλθαν μϋςα ςτο 2020,
ϋλαβαν

υποςτηρικτικϋσ

υπηρεςύεσ

ςε

2.264

προγραμματιςμϋνεσ

ςυναντόςεισ (πραγματοποιόθηκαν 1.490 ςυναντόςεισ) με ςυμβοϑλουσ του
Υορϋα. Σϋλοσ, ςτο ηλεκτρονικϐ portal υποδοχόσ ωφελοϑμενων του φορϋα για το
ύδιο χρονικϐ διϊςτημα εύχαμε ςυνολικϊ 141 εγγραφϋσ.
υνολικϊ ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ πραγματοποιόθηκαν 1.490 ςυμβουλευτικϋσ
ςυνεδρύεσ (ραντεβού) με αποφυλακιςμϋνουσ. Ειδικϐτερα κατεγρϊφηςαν απϐ
την γραμματεύα του φορϋα 284 ςυναντόςεισ νομικόσ ςυμβουλευτικόσ (εύχαν
προγραμματιςτεύ 460), 1.049 ςυναντόςεισ (εύχαν προγραμματιςτεύ 1.508) με
κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο για παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών
και ψυχοκοινωνικό ςτόριξη,

και τϋλοσ 157 ςυναντόςεισ με εργαςιακό

ςύμβουλο (εύχαν προγραμματιςτεύ 296).
Σο 2020 η ΕΠΑΝΟΔΟ ακολουθεύ, κατϊ αντιςτοιχύα με τα προηγοϑμενα ϋτη, την
ύδια πολυεπύπεδη κατευθυντόρια γραμμό και ςτρατηγικό, αποβλϋποντασ ςτην
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εμπεριςτατωμϋνη λειτουργύα και επιτυχό ολοκλόρωςη των προγραμμϊτων και
των δρϊςεων που εύχε αναλϊβει να εκπονόςει, προσ εξυπηρϋτηςη των
ωφελουμϋνων τησ.
Πληροφόρηςη ενημϋρωςη για θϋματα που αφοροϑν ζητόματα επιδομϊτων,
ςυμβουλευτικόσ, κατϊρτιςησ, εκπαύδευςησ, απαςχϐληςησ και γενικϊ για κϊθε θϋμα
που αφορϊ τη διευκϐλυνςη τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ.
Ψυχοκοινωνικό ςυμβουλευτικό Κατϊ τη διϊρκεια του τρϋχοντοσ ϋτουσ
πραγματοποιόθηκε ςειρϊ ατομικών ςυνεδριών ςυμβουλευτικόσ

τϐςο ςε

επωφελοϑμενουσ του Υορϋα που εξϋφραςαν προςωπικϐ αύτημα για ψυχολογικό
υποςτόριξη ϐςο και ςε ωφελοϑμενουσ οι οπούοι παραπϋμφθηκαν εςωτερικϊ
μετϊ απϐ εκτύμηςό των ςυνεργατών για εξειδικευμϋνη ψυχολογικό ςτόριξη.
Κοινϐ χαρακτηριςτικϐ των περιςςοτϋρων εξ αυτών η απουςύα ενεργοϑ και
υγιοϑσ οικογενειακοϑ / υποςτηρικτικοϑ δικτϑου, η πολυετόσ κρϊτηςη και
ςϑνοδεσ αυτόσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ (πχ. αγχώδεισ

διαταραχϋσ, διαταραχϋσ

διϊθεςησ και ϑπνου), το ιςτορικϐ υποτροπών (ςχετιζϐμενο και με ιςτορικϐ
χρόςησ ουςιών), η ϋλλειψη εμπειρύασ πρωταρχικόσ κοινωνικόσ ϋνταξησ ςτο
περιβϊλλον

τησ

χώρασ

(κυρύωσ

αλλοδαπού

αποφυλακιςμϋνοι

δύχωσ

νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα κ.α ).
Μϋςα ςτο πλαύςιο ϊμεςησ ανταπϐκριςησ του φορϋα απϋναντι ςε αιτόματα νϋοαποφυλακιςμϋνων πραγματοποιόθηκαν και πρώτα ραντεβοϑ κατϊ τα οπούα
καλϑφθηκαν ανϊγκεσ διαμονόσ (βραχϑχρονησ ό/και ςε επύπεδο ϋνταξησ ςτον
ξενώνα τησ Επανϐδου), διατροφόσ, οικονομικϊ αιτόματα, παραπομπϋσ ςε φορεύσ
υγεύασ και πρϐνοιασ, αλλϊ και αποςαφόνιςη προτεραιοτότων / ιερϊρχηςη /
διαμϐρφωςη ςχεδύου ϋνταξησ και προγραμματιςμϐσ ςυναντόςεων με ϊλλουσ
ςυμβοϑλουσ.
υναντόςεισ με ανηλύκουσ και τουσ κηδεμϐνεσ τουσ κατϊ την παραπομπό τουσ
απϐ κοινωνικοϑσ επιμελητϋσ ςτον φορϋα για παρακολοϑθηςη προγραμμϊτων
(ελληνικϊ, Η/Τ) και τακτικϊ follow up. Η πλειονϐτητα αυτών όταν

νεαρϊ

αγϐρια,

ό/και

ρομϊ,

αναλφϊβητα,

με

ελλιπεύσ

κοινωνικϋσ

δεξιϐτητεσ

αναπτυξιακϊ ελλεύμματα, απϐ περιβϊλλοντα ςτερημϋνα ερεθιςμϊτων και
εκτεθειμϋνα ςε ςυνθόκεσ οικονομικόσ ανϋχειασ.
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ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ υπόρξαν επύςησ θϋματα ψυχοπαθολογύασ και
εξαρτόςεων, περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ που ϋγιναν παραπομπϋσ ςε αντύςτοιχουσ
ειδικοϑσ και δομϋσ, προκειμϋνου οι ωφελοϑμενοι να λϊβουν τισ ειδικϋσ
υπηρεςύεσ που χρειϊζονταν. Επύςησ, ςτισ περιπτώςεισ κϊποιων παλαιών
ωφελουμϋνων, και με αφορμό τισ αλλαγϋσ ςτην λειτουργύα του φορϋα μασ κατϊ
την περύοδο τησ καραντύνασ, ϋγινε παραπομπό ςε ϊλλεσ δομϋσ ϐπου μποροϑςαν
να λϊβουν ψυχολογικό υποςτόριξη, ώςτε να «απεξαρτηθοϑν» απϐ την Επϊνοδο
και να μπορϋςουν να οικοδομόςουν και μια διαφορετικό κοινωνικό ταυτϐτητα
απϐ αυτόν του αποφυλακιςμϋνου.
Εργαςιακό ςυμβουλευτικό. Σο 2020 όταν μια ιδιαύτερη χρονιϊ κυρύωσ λϐγω
των περιοριςμών που επϋβαλε η πανδημύα ςε μετακινόςεισ, αλλϊ και γενικϐτερα
ςε επικοινωνύα με ςυνεργϊτεσ και λοιποϑσ φορεύσ. Οι ςυναντόςεισ εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ αφοροϑςαν ωφελοϑμενουσ που
εύτε

εξϋφραςαν οι ύδιοι το ενδιαφϋρον να λϊβουν υπηρεςύεσ εργαςιακόσ

ςυμβουλευτικόσ εύτε παραπϋμφθηκαν εςωτερικϊ απϐ ϊλλουσ ςυμβοϑλουσ για
τον ύδιο λϐγο εύτε τϋλοσ, επανόλθαν για εφαρμογό ενϐσ ολοκληρωμϋνου πλϊνου
παρϋμβαςησ.
υγκρινϐμενο με προηγοϑμενεσ χρονιϋσ το ποςοςτϐ προςϋλευςησ όταν υψηλϐ κι
αυτϐ μπορεύ να αποδοθεύ ςε τρεισ λϐγουσ:
i.

Κατϊ τισ δϑο περιϐδουσ τησ καραντύνασ, μϋροσ των ραντεβοϑ γινϐταν
τηλεφωνικϊ, απϐ την ϑμβουλο προσ τον ωφελοϑμενο που ϋχει εκδηλώςει
το ενδιαφϋρον. Ϊτςι, την ευθϑνη / ςυνϋπεια αναλϊμβανε

πλϋον η

ϑμβουλοσ κι εκμηδενύζονταν προφϊςεισ, τϑπου «το ξϋχαςα», «εύχα ϊλλο
ρ/β», «καθυςτϋρηςα», κλπ.
ii.

Σο αύτημα διατυπώθηκε απϐ την αρχό ςυνειδητϊ και ξεκϊθαρα.

iii. Οι παρουςιαζϐμενεσ ευκαιρύεσ εργαςύασ ϋτειναν να δυςκολεϑουν, οπϐτε
καλλιεργοϑνταν η ελπύδα ϐτι ο φορϋασ θα τουσ βρει δουλειϊ μϋςα απϐ
δικϐ του δύκτυο εργοδοτών.
iv. Οι

γραφειοκρατικϋσ

εργαςύεσ

που

παλαιϐτερα

αναλϊμβαναν

να

διεκπεραιώςουν οι ωφελοϑμενοι αυτοπροςώπωσ ςε υπηρεςύεσ κι
οργανιςμοϑσ

(ϋκδοςη

κϊρτασ

ανεργύασ,

αύτηςη

αποφυλακιςμϋνου, ρ/β με εφορύα, κλπ), τώρα ϋπρεπε
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επιδϐματοσ
να γύνουν

ηλεκτρονικϊ, κϊτι που δυςκολεϑονταν να φϋρουν εισ πϋρασ, εύτε λϐγω
ϊγνοιασ εύτε λϐγω ϋλλειψησ εξοπλιςμοϑ, κι ϋτςι απευθϑνονταν ςτο φορϋα
και την εργαςιακό ςϑμβουλο.

Εικόνα 2 Φωτ. Δρϊςεισ φορϋα

Οι εξυπηρετοϑμενοι όταν ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ϊνδρεσ – ϐλο το 2020 μϐνο 9
γυναύκεσ ϋκλειςαν ρ/β, αλλϊ διατόρηςαν ϋνα πρϐγραμμα επαναλαμβανϐμενων
επιςκϋψεων και προϐδου. Αναφορικϊ με την εθνοτικό τουσ καταγωγό, ςχεδϐν
το 1/3 όταν ελληνικόσ καταγωγόσ, ενώ για την ηλικιακό τουσ διαςτρωμϊτωςη
παρατηροϑμε ϐτι: οι Ϊλληνεσ εύχαν βγει απϐ την παραγωγικό τουσ φϊςη (>50
ετών), ενώ οι αλλοδαπού – ςτην πλειονϐτητϊ τουσ – όταν νϋοι 25-38 ετών, αλλϊ
με χαμηλϐ βαθμϐ επαγγελματικόσ εξειδύκευςησ. Παρατηρεύται δυςκολύα ειςϐδου
ςτην αγορϊ εργαςύασ για μεν τουσ Ϊλληνεσ λϐγω προχωρημϋνησ ηλικύασ για δε
τουσ αλλοδαποϑσ λϐγω ελλιποϑσ εξειδύκευςησ ό ανυπαρξύασ νομιμοποιητικών
εγγρϊφων. Απϐ την πλειονϐτητα των εξυπηρετοϑμενων το εκφραζϐμενο αύτημα
όταν εϑρεςη εργαςύασ και μϊλιςτα (εςφαλμϋνα) η τοποθϋτηςη απϐ το φορϋα ςε
κϊποια «οποιαδόποτε» θϋςη εργαςύασ.
Δεν ϋλειψαν

οι περιπτώςεισ που χρειϊζονταν πληροφϐρηςη αναφορικϊ με

γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, αλλϊ και την διεκπεραύωςό τουσ, ϐπωσ ϋκδοςη
κϊρτασ ανεργύασ, υποβολό αιτόματοσ λόψησ επιδϐματοσ αποφυλακιςμϋνου ό
για ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα χρηματοδϐτηςησ μιασ επιχειρηματικόσ τουσ
ιδϋασ (πχ. ΕΠΑ), καθώσ και υποςτόριξη/ προώθηςη κϊποιου αιτόματϐσ τουσ
ςτισ τοπικϋσ δημοτικϋσ αρχϋσ ό η εγγραφό κϊποιου ςε ΔΕ ό πρϐγραμμα
τεχνικόσ/επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ.
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Η ανϊγκη ωςτϐςο που ςτισ πλεύςτεσ των περιπτώςεων αναγνωρύζεται απϐ τη
ςϑμβουλο εύναι αυτό τησ ενδυνϊμωςησ, τησ ανϊδειξησ των θετικών ςτοιχεύων
προςωπικϐτητασ, η οριοθϋτηςη των ςτϐχων, η αυτο-οργϊνωςη και η διατόρηςη
τησ θετικόσ αυτοεικϐνασ ώςτε να διευκολυνθεύ ο ωφελοϑμενοσ να αναλϊβει την
ευθϑνη του εαυτοϑ του και να παύρνει αποφϊςεισ ςϑμφωνα με τισ δικϋσ του
προςωπικϋσ αξιολογόςεισ, διερευνώντασ μϐνοσ του λϑςεισ ςτα προβλόματϊ του,
η διαχεύριςη τυχϐν ϊγχουσ ό αναςφϊλειασ.
Νομικό

ςυμβουλευτικό.

αντιμετώπιςη

νομικών

θεμϊτων

κυρύωσ

ςε

ςυμβουλευτικό βϊςη, προςφϋροντασ επεξηγόςεισ ςε νομικϊ ζητόματα, καθώσ
και οδηγύεσ για τισ περαιτϋρω ενϋργειϋσ τουσ.
Συνεργαςύα με φορεύσ. Πραγματοπούηςη ςυναντόςεων με εκπροςώπουσ των
φορϋων ϐπωσ οι Γιατρού του Κϐςμου, η Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Αθηνών, η ΜΚΟ
Κλύμακα, η Πρϊξισ κλπ
Ξενώνασ Υιλοξενόθηκαν ςυνολικϊ 8 ϊτομα εκ των οπούων ςόμερα διαμϋνουν
δϑο.
Για την καλϑτερη πλαιςύωςη των αποφυλακιςμϋνων παραςχϋθηκαν ειςιτόρια,
δωροεπιταγϋσ Super – Market, διαμονό ςε ξενοδοχεύο, οικονομικό ενύςχυςη).

Εικόνα 3 Φωτ. Σποτ ενημζρωςησ και πληροφόρηςησ
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τατιςτικϊ
το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟ» λειτουργεύ βϊςη δεδομϋνων ϐπου καταχωροϑνται
κοινωνικοδημογραφικϊ ςτοιχεύα, το κοινωνικϐ ιςτορικϐ3 (Κανδυλϊκη,2000) και
το ποινικϐ ιςτορικϐ του ωφελοϑμενου/τησ ωφελοϑμενησ του φορϋα, τα οπούα
και επικαιροποιoϑνται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. Η μηχανοργϊνωςη αυτό
δύνει τη δυνατϐτητα ευκολϐτερησ και ταχϑτερησ ανϊκληςησ των εκϊςτοτε
πληροφοριών και ιςτορικών

και

επιτρϋπει

τη

ςυςτηματικϐτερη

και

αναλυτικϐτερη ςτατιςτικό επεξεργαςύα των ςυλλεχθϋντων ςτοιχεύων. Ϊτςι,
το ϋργο του φορϋα αποτελεύ πολϑτιμο εργαλεύο για την επιςτημονικό μελϋτη
απϐ ερευνητϋσ διαφϐρων κλϊδων που εμπλϋκονται ςτη διερεϑνηςη του
πληθυςμοϑ αυτοϑ. την ηλεκτρονικό βϊςη ϋχουν καταγραφεύ και ςυνεχύζουν
να καταγρϊφονται ςυςτηματικϊ ϐλοι οι αποφυλακιςμϋνοι που προςόλθαν,
επικοινώνηςαν και ϋλαβαν υπηρεςύεσ απϐ το φορϋα.
Οι πρώτοι που εμπλϋκονται ςτην επαφό με τον αποφυλακιςμϋνο εύναι ο
κοινωνικϐσ λειτουργϐσ και ο ψυχολϐγοσ. Σο πρώτο ςτϊδιο, λοιπϐν, αφορϊ
αυτοϑσ και την πρώτη επαφό που ϋχουν με τουσ ενδιαφερϐμενουσ εύτε μϋςω
προγραμματιςμϋνου ραντεβοϑ εύτε χωρύσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ με
τον ενδιαφερϐμενο ςυντϊςςεται αναλυτικϐ ιςτορικϐ με πληροφορύεσ για τον
ύδιο, τισ ανϊγκεσ του και τα αιτόματϊ του (Μηλιώνη et al., 2012:437 επ.). ε
αυτϐ το ςημεύο αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι προςκομύζεται απϐ τον ωφελοϑμενο το
αποφυλακιςτόριϐ του και με βϊςη το ονοματεπώνυμο ό ονοματεπώνυμα που
αναγρϊφονται ςε αυτϐ γύνεται αναζότηςη ςτη βϊςη του φορϋα προκειμϋνου να
διαπιςτωθεύ εϊν ϋχει όδη διαμορφωθεύ καρτϋλα για το ςυγκεκριμϋνο
ωφελοϑμενο. την περύπτωςη αυτό, ο ςϑμβουλοσ δεν προβαύνει εκ νϋου ςτη
διαμϐρφωςη καρτϋλασ, αλλϊ επικαιροποιεύ τα ςτοιχεύα ςτην όδη υπϊρχουςα και
3

To κοινωνικό ιςτορικό είναι ζνα κείμενο (φόρμα ι ελεφκερο), δομθμζνο ζτςι ώςτε να δίνει μια
ςαφι και περιεκτικι εικόνα για το άτομο, τισ ςυνκικεσ ηωισ και το πρόβλθμα, ι τα προβλιματα για
τα οποία ζχει αιτθκεί βοικεια. Ανακεφαλαιώνει και εκκζτει με ιςτορικι ςειρά επιμζρουσ αφθγιςεισ
για γεγονότα, πράξεισ και ςυνκικεσ ηωισ και τθ νοθματοδότθςι τουσ όπωσ επιτεφχκθκε ςτισ
ςυνεδρίεσ διαγνωςτικισ εκτίμθςθσ.
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ζητϊ απϐ τον ωφελοϑμενο να δηλώςει εϊν το αποφυλακιςτόριο που
προςκομύζει εύναι νϋο ό το ύδιο που εύχε προςκομιςτεύ και παλαιϐτερα. ε κϊθε
περύπτωςη το αποφυλακιςτόριο επιςυνϊπτεται ςτην ηλεκτρονικό καρτϋλα του
ωφελοϑμενου προκειμϋνου εν ςυνεχεύα ο νομικϐσ να ςυμπληρώςει ό να
επικαιροποιόςει την καρτϋλα του ποινικοϑ ιςτορικοϑ (ανεξαρτότωσ ραντεβοϑ ό
μη για παροχό νομικών ςυμβουλών ςτον φορϋα).
την περύπτωςη που δεν υπϊρχει διαμορφωμϋνη καρτϋλα (νϋοσ ωφελοϑμενοσ
του φορϋα) ςυμπληρώνεται ηλεκτρονικό καρτϋλα εύτε κατϊ τη διϊρκεια τησ
ςυνϊντηςησ εύτε αμϋςωσ μετϊ την αποχώρηςη του ενδιαφερϐμενου ςϑμφωνα
με τισ ςημειώςεισ του υπεϑθυνου κοινωνικοϑ λειτουργοϑ ό/και ψυχολϐγου. ε
μια τϋτοια περύπτωςη ο διαφορετικϐσ χρϐνοσ ςυμπλόρωςησ τησ καρτϋλασ
οφεύλεται ςτον τρϐπο με τον οπούο ο ενδιαφερϐμενοσ αντιμετωπύζει αυτό τη
διαδικαςύα (πολλού εξυπηρετοϑμενοι εύναι επιφυλακτικού ϐταν υπϊρχει μια
τελεύωσ τυποποιημϋνη επαφό). την περύπτωςη που ο ωφελοϑμενοσ διαμϋνει
εκτϐσ Αθηνών και το ραντεβοϑ πραγματοποιεύται τηλεφωνικϊ, του ζητεύται η
αποςτολό του αποφυλακιςτηρύου. Μετϊ τη ςυλλογό αυτών των ςτοιχεύων, και
μύα φορϊ το μόνα τουλϊχιςτον, τα όδη καταχωρημϋνα ςτη βϊςη δεδομϋνων
ςτοιχεύα ελϋγχονται διαςταυρώνονται, διορθώνονται και διαγρϊφονται τυχών
διπλοεγγραφϋσ. Η τόρηςη αρχεύου με ςτοιχεύα τησ ατομικόσ, οικογενειακόσ και
κοινωνικόσ κατϊςταςησ των αποφυλακιζϐμενων και ανόλικων παραβατών ςτην
«ΕΠΑΝΟΔΟ» θεωροϑνται ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα, η δε ςυλλογό,
επεξεργαςύα και χρόςη τουσ διϋπονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα.
Ειδικϐτερα, τα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται και καταγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό
βϊςη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ,

μϋςα απϐ

την

επαφό του Υορϋα

με τουσ

ωφελοϑμενουσ/ωφελοϑμενεσ, παρϋχουν πολϑτιμεσ πληροφορύεσ, που μϋςα απϐ
την γϐνιμη αξιοπούηςη τουσ μποροϑν να ςυμβϊλουν ςτην χϊραξη πολιτικών
μεταςωφρονιςτικόσ μϋριμνασ ςτην Ελλϊδα.
Δεν θα πρϋπει, εντοϑτοισ, να παραγνωρύζεται η επιφϑλαξη που πρϋπει να
τηρεύται ϐςον αφορϊ την εγκυρϐτητα αυτών των ςτοιχεύων, καθώσ εϑλογα
κατανοοϑμε την επιφυλακτικϐτητα των αποφυλακιςμϋνων που προςϋρχονται
ςτον Υορϋα να δηλώςουν τα ακριβό τουσ ςτοιχεύα.
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Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτο παρϐν κεφϊλαιο, αντλόθηκαν απϐ την
ηλεκτρονικό βϊςη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και ακολοϑθηςε η ςτατιςτικό επεξεργαςύα
τουσ και η γραφικό τουσ αναπαρϊςταςη ςε μια προςπϊθεια αποτϑπωςησ του
κοινωνικο/δημογραφικϐ προφύλ των Ψφελουμϋνων που προςόλθαν ςτον
Υορϋα το τρϋχον ϋτοσ.
Ειδικϐτερα, παρουςιϊζονται:
•

Κοινωνικο-δημογραφικϊ τοιχεύα ϐπωσ το φϑλο, η οικογενειακό

κατϊςταςη, η εθνικϐτητα, το μορφωτικϐ τουσ επύπεδο, η κατϊςταςη υγεύασ και
τα προβλόματα υγεύασ (ςτην πλειονϐτητα τουσ αυτϋσ οι πληροφορύεσ
προκϑπτουν

μϋςα

απϐ

τη

ςϑνταξη

του

Κοινωνικοϑ

ιςτορικοϑ

του

ωφελοϑμενου/τησ ωφελοϑμενησ του φορϋα και ϊρα εύναι κατϊ δόλωςη των
ύδιων εκτϐσ απϐ εκεύνεσ τισ πληροφορύεσ που δϑναται να αντληθοϑν απϐ το
αποφυλακιςτόριϐ τουσ το ΔΑΣ/Διαβατόριο ό Κϊρτα Διεθνοϑσ Προςταςύασ).
•

Tο ποινικϐ ιςτορικϐ των ωφελουμϋνων του φορϋα (κϑρια πηγό ϊντληςησ

των πληροφοριών τα αποφυλακιςτόρια που προςκομύζουν οι ωφελοϑμενοι
ςτον φορϋα).

1. Κοινωνικο-δημογραφικϊ
Εργαςύα, Υγεύα, Διαμονό)

ΥΤΛΟ
Ωνδρασ
Γυναύκα

ςτοιχεύα

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων
136
28

Missing Values

0
164

ΤΝΟΛΟ
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(Εκπαύδευςη,

Ποςοςτϐ
83%
17%
0
100

ΦΤΛΟ
17%

Άνδρασ
Γυναίκα
83%

ΗΛΙΚΙΑ

Αριθμϐσ Ψφελοϑμενων
2
4
10
33
41
36
23

<18
19-21 ετών
22-25 ετών
26-35 ετών
36-45 ετών
46-60 ετών
61 ετών και ϊνω
Missing Values

Ποςοςτϐ (%)

1%
3%
6%
20%
25%
22%
14%
9%
100
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ΤΝΟΛΟ

164

ΗΛΙΚΙΑ
50
40
30
20
10
0

33
2

4

10

41

36
23
15

18

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ

Ωγαμοσ/η
Ϊγγαμοσ/η
Διαζευγμϋνοσ/η
Φόροσ/α
υμβιεύ
Εν διαςτϊςει
Missing Values

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων
93
32
20
4
6
7

ΤΝΟΛΟ

Ποςοςτϐ
(%)

57,0%
20,0%
12,0%
2,0%
4,0%
4,0%
1,0%
100

2
164

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
2% 4%

4% 1%
Άγαμοσ/θ
Ζγγαμοσ/θ

12%

Διαηευγμζνοσ/θ
57%

20%

Χιροσ/α
υμβιεί
Εν διαςτάςει
Missing Values

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ

Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Ψφελοϑμενων (%)

Ημεδαπόσ/ό
Αλλοδαπϐσ/ό (εκτϐσ
ΕΕ)
Πολύτησ ΕΕ
Missing Values
ΤΝΟΛΟ

19

84

51%

70
10
0
164

43%
6%
0%
100%

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ
0%
6%
Ημεδαπόσ/ι
51%

43%

Αλλοδαπόσ/ι (εκτόσ ΕΕ)
Πολίτθσ ΕΕ
Missing Values

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

ΦΨΡΑ ΚΑΣΑΓΨΓΗ

Ελλϊδα
υρύα
Αλβανύα
Αφγανιςτϊν

Πακιςτϊν
Αλγερύα
Μπαγκλαντϋσ
Νιγηρύα
Ιρϊκ
Ιρϊν
Βουλγαρύα
Γεωργύα
Σουρκύα
Βενεζουϋλα
Μαρϐκο
Γερμανύα
Ρουμανύα
Ρωςύα
Ουκρανύα
Ωλλη (Λεττονύα, Κοϑβα, Καμεροϑν, Γουινϋα
κ.α.)
Missing Values
ΤΝΟΛΟ

20

84
7
8
6
8
3
2
9
2
2
6
3
2
1
3
1
2
1
2
12
0
164

Ποςοςτϐ
(%)

51%
4%
5%
4%
5%
2%
1%
5%
1%
1%
4%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
7%
0%
100%

ΧΩΡΑ ΚΑΣΑΓΩΓΗ
84

1

2

Ρουμανία

Ρωςία

Ουκρανία

0

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Αναλφϊβητοσ/η
Κϊποιεσ Σϊξεισ Δημοτικοϑ
Απόφοιτοσ/η Δημοτικού
Κϊποιεσ τϊξεισ Γυμναςύου
Απϐφοιτοσ/η Γυμναςύου
Κϊποιεσ τϊξεισ Λυκεύου
Απόφοιτοσ/η Λυκεύου
Απϐφοιτοσ/η Σεχνικόσ-Επαγγελματικόσ
Εκπαύδευςησ
Απϐφοιτοσ/η ΔΕ
Απϐφοιτοσ/η ΠΕ
Απϐφοιτοσ/η ΣΕ
Απϐφοιτοσ/η ΙΕΚ
Ωλλο
Missing Values
ΤΝΟΛΟ

21

Missing Values

2

Άλλθ…

1
Γερμανία

1

3
Μαρόκο

2

Βενεηουζλα

Ιράν

3

Σουρκία

2

Βουλγαρία

2
Ιράκ

Μπαγκλαντζσ

Νιγθρία

2

6

Γεωργία

12

9
3
Αλγερία

8

Πακιςτάν

6

Αφγανιςτάν

8

Αλβανία

υρία

Ελλάδα

7

Ποςοςτϐ
(%)

20
10
23
24
14
10
23

12%
6%
14%
15%
8%
6%
14%

4
2
11
2
6
1
14
164

2%
1%
7%
1%
4%
1%
9%
100%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αναλφάβθτοσ/θ
Κάποιεσ Σάξεισ Δθμοτικοφ
4%
7%

1%

Απόφοιτοσ/θ Δθμοτικοφ

1%

9%

6%

12%

Κάποιεσ τάξεισ Γυμναςίου

1%
2%

14%
14%
6%

8%

Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου
Κάποιεσ τάξεισ Λυκείου

15%

Απόφοιτοσ/θ Λυκείου
Απόφοιτοσ/θ ΣεχνικισΕπαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
Απόφοιτοσ/θ ΔΕ
Απόφοιτοσ/θ ΠΕ

ΤΝΘΗΚΕ
ΔΙΑΒΙΨΗ

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

Υιλοξενούμενοσ/η
Ωςτεγοσ/η
Ενοικιαζόμενη
Κατοικύα
Ιδιϐκτητη Κατοικύα
Διαμονό ςε
Ξενοδοχεύο
Δομό τϋγαςησ
Ωλλο
Missing Values
ΤΝΟΛΟ

Ποςοςτϐ
(%)

68
24

41%
15%

27
15

16%
9%

5
6
6
13

3%
4%
4%
8%
100%

164

22

ΤΝΘΗΚΕ ΔΙΑΒΙΩΗ

3%

4%

Φιλοξενοφμενοσ/θ

4%
8%

Άςτεγοσ/θ
41%

9%

Ενοικιαηόμενθ Κατοικία
Ιδιόκτθτθ Κατοικία

16%

Διαμονι ςε Ξενοδοχείο
15%

Δομι τζγαςθσ
Άλλο
Missing Values

Προβλόματα
Τγεύασ

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

ΝΑΙ
ΟΦΙ
Missing
Values
ΤΝΟΛΟ

Ποςοςτϐ
(%)

64
95

39%
58%

5
164

3%
100%

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΕΙΑ
Προβλήματα Τγείασ

60%
50%
58%

40%
30%

39%

20%
10%

3%

0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing Values

Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Ψφελοϑμενων (%)

Προβλόματα υγεύασ

Νϐςοσ τησ ανθρώπινησ ανοςολογικόσ ανεπϊρκειασ απϐ
τον ιϐ HIV
Ηπατύτιδα
23

3
6

5%
9%

Ενδοκρινικϊ και μεταβολικϊ νοςόματα, διαταραχϋσ
θρϋψεωσ και ανοςολογικϋσ διαταραχϋσ
Νεοπλϊςματα
Νοςόματα δϋρματοσ και υποδορύου ιςτοϑ
Νοςόματα μυοςκελετικοϑ ςυςτόματοσ
Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα νευρικοϑ ςυςτόματοσ και
των αιςθητηρύων οργϊνων
Κατϊςταςη υγεύασ: Νοςόματα του Ουρολογεννητικοϑ
ςυςτόματοσ
Νοςόματα του αύματοσ και των αιμοποιητικών οργϊνων
Νοςόματα του αναπνευςτικοϑ ςυςτόματοσ
Νοςόματα του κυκλοφορικοϑ ςυςτόματοσ
Νοςόματα του πεπτικοϑ ςυςτόματοσ
Νοςόματα τησ καρδύασ
Φρόςη ψυχοτρόπων ουςιών/εξαρτόςεισ
Χυχικϋσ διαταραχϋσ
ΔΑ
ΤΝΟΛΟ

3
2
1
3

5%
3%
2%
5%

3

5%

0
1
2
5
0
5
14
6
10
64

0%
2%
3%
8%
0%
8%
22%
9%
16%
100

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΕΙΑ
Προβλήματα Τγείασ
22%

25%

16%

20%
15%
10%
5%

9%
5%

5%

3% 2%

8%

5% 5%
0%

0%

24

2% 3%

8%
0%

9%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ
Αριθμϐσ
ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ Ψφελοϑμενων

Ωνεργοι
Εργαζϐμενοι
Missing Values

Ποςοςτϐ
(%)

158
4
2
164

ΤΝΟΛΟ

96%
3%
1%
100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ
3% 1%

Άνεργοι
Εργαηόμενοι
Missing Values

96%

ΚΑΡΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΟΑΕΔ

Αριθμϐσ Ψφελοϑμενων

ΝΑΙ
ΟΦΙ
Missing Values

Ποςοςτϐ (%)

27
133
4
164

ΤΝΟΛΟ

16%
83%
1%
100

[1] την ςχετικό ερώτηςη μελετϊται η κατοχό Κϊρτασ ΟΑΕΔ μϐνο απϐ ϐςουσ δόλωςαν Ωνεργοι
ςτο προηγοϑμενο ερώτημα.
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ΚΑΡΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ
2%
17%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Missing Values

81%

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

Πρόςθετεσ Γνώςεισ/Ικανότητεσ

Ξϋνεσ γλώςςεσ
Φειριςμϐσ Η/Τ
υμμετοχό ςε επιδοτοϑμενα προγρϊμματα (π.χ.
ΟΑΕΔ)

51
21
1

Πρόςθετεσ Γνώςεισ/Ικανότητεσ

υμμετοχι ςε επιδοτοφμενα
προγράμματα (π.χ. ΟΑΕΔ)

Χειριςμόσ Η/Τ

1

21

51

Ξζνεσ γλώςςεσ

26

Ποςοςτϐ
(%)

31%
13%
1%

2. Ποινικό ιςτορικό

ΣΤΠΟ
Αριθμϐσ
ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ/Η Ψφελοϑμενων
Κατϊδικοσ/η
Τπϐδικοσ/η
Αδειοϑχοι
Νεαρού
ωφελοϑμενοι*

Missing Values
ΤΝΟΛΟ
*Τπϐδικοι και
ανόλικοι
υποβληθϋντεσ ςε
αναμορφωτικϊ,
θεραπευτικϊ μϋτρα ό
ςωφρονιςτικϐ
περιοριςμϐ

Ποςοςτϐ
(%)

137
19
0

83%
12%
0%

2
6
164

1%
4%
100%

ΣΤΠΟ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ/Η
137
19
0

2

6

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων Ποςοςτϐ
(κατϊδικοι)
(%)

ΑΔΙΚΗΜΑ- ΚΑΣΑΔΙΚΟΙ

Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ
Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (διακεκριμϋνη κλοπό,
ληςτεύα, φθορϊ ξϋνησ ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη)
Εγκλόματα κατϊ των περιουςιακών δικαιωμϊτων (απϊτη,
εκβύαςη)
27

7

5%

34

23%

7

5%

Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ και εγκλόματα
οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ (αποπλϊνηςη
παιδιών, βιαςμϐσ)
Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ (αρπαγό, ακοϑςια
απαγωγό)
Εγκλόματα ςχετικϊ με τα υπομνόματα (πλαςτογραφύα)
ΠΡΟΒΟΛΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΗ ΕΞΟΤΙΑ (απεύθεια,
αντύςταςη)
ωματικϋσ βλϊβεσ
Κοινώσ επικύνδυνα εγκλόματα (εμπρηςμϐσ)
Επιβουλό τησ δημϐςια τϊξησ (ϊ. 187 Εγκληματικό οργϊνωςη)
Εγκλόματα ςχετικϊ με το νϐμιςμα
Ν. Περύ αλλοδαπών (Μεταφορϊ προώθηςη αλλοδαπών που
δεν ϋχει δικαύωμα ειςόδου, Διευκόλυνςη παρϊνομησ
ειςόδου, διαμονόσ ό εξόδου κ.α.)
Ν. περύ Ναρκωτικών Ουςιών (Διακύνηςη ναρκωτικών κ.α.)
Υοροδιαφυγό/Φρϋη προσ το δημϐςιο
Ν. 3500/2006 Περύ Ενδοοικογενειακόσ Βύασ.
Λοιπϊ αδικόματα (λαθρεμπορύα)
Missing Values*
ΤΝΟΛΟ

11

8%

4

3%

3

2%

1

1%

5

3%

0

0%

3

2%

1

1%

15
40

10%
28%

2

1%

0

0%

0

0%

6

8%

139

100%

*Ψφελοϑμενοι νεαρού/ανόλικοι, ό αδειοϑχοι για τουσ οπούουσ δεν ϋχουμε εικϐνα περύ του αδικόματοσ, ό ϋχει
χαθεύ το αποφυλακιςτόριο τουσ

ΑΔΙΚΗΜΑ - ΚΑΣΑΔΙΚΟΙ
40
34

15
11
7

7

4

3

5
1

28

0

3

6
1

2

0

0

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων Ποςοςτϐ
(υπϐδικοι)
(%)

ΑΔΙΚΗΜΑ - ΤΠΟΔΙΚΟΙ

Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ
Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (διακεκριμϋνη κλοπό,
ληςτεύα, φθορϊ ξϋνησ ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη)
Εγκλόματα κατϊ των περιουςιακών δικαιωμϊτων (απϊτη,
εκβύαςη)
Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ και εγκλόματα
οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ (αποπλϊνηςη
παιδιών, βιαςμϐσ)
Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ (αρπαγό, ακοϑςια
απαγωγό)
Εγκλόματα ςχετικϊ με τα υπομνόματα (πλαςτογραφύα)
ΠΡΟΒΟΛΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΗ ΕΞΟΤΙΑ (απεύθεια,
αντύςταςη)
ωματικϋσ βλϊβεσ
Κοινώσ επικύνδυνα εγκλόματα (εμπρηςμϐσ)
Επιβουλό τησ δημόςια τϊξησ (ϊ. 187 Εγκληματικό οργϊνωςη)
Εγκλόματα ςχετικϊ με το νϐμιςμα
Ν. Περύ αλλοδαπών (Μεταφορϊ προώθηςη αλλοδαπών που δεν ϋχει
δικαύωμα ειςϐδου, Διευκϐλυνςη παρϊνομησ ειςϐδου, διαμονόσ ό
εξϐδου κ.α.)
Ν. περύ Ναρκωτικών Ουςιών (Διακύνηςη ναρκωτικών κ.α.)
Υοροδιαφυγό/Φρϋη προσ το δημϐςιο
Ν. 3500/2006 Περύ Ενδοοικογενειακόσ Βύασ.
Λοιπϊ αδικόματα (λαθρεμπορύα)
Missing Values*
ΤΝΟΛΟ

29

2

11%

2

11%

2

11%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

5%

3

16%

0

0%

0

0%

5

26%

0

0%

0

0%

1

5%

3

16%

19

100%

ΑΔΙΚΗΜΑ - ΤΠΟΔΙΚΟΙ
5

3
2

2

3

2
1
0

0

0

0

0

1
0

ΚΤΡΙΑ ΠΟΙΝΗ

Υυλϊκιςη 1-6 μόνεσ
Υυλϊκιςη 7-12 μόνεσ
Υυλϊκιςη 1- 3 ϋτη
Υυλϊκιςη 3 ϋτη και πλϋον (4 - 5 ϋτη)
υνολικό ποινό φυλϊκιςησ
Πρϐςκαιρη κϊθειρξη (5 -20 ϋτη)
Ιςϐβια κϊθειρξη
υνολικό ποινό κϊθειρξησ
Ποινικϐσ ςωφρονιςμϐσ
Κοινωφελό εργαςύα
Ωλλο (Αναμορφωτικϊ Μϋτρα, Επιμϋλεια Επιμελητών
Ανηλύκων κ.α.)
Missing Values*
ΤΝΟΛΟ**
*Τπολογύςτηκαν και οι Αδειοϑχοι.
**Δεν ςυμπεριλόφθηςαν οι 19 Τπϐδικοι με προςωρινό κρϊτηςη

30

0

0

0

Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Ψφελοϑμενων (%)
3
2%
6

4%

6

4%

9

6%

13

9%

47

33%

2

2%

44

32%

2

1%

1

1%

0

0%

6
139

6%
100%

19

ΚΤΡΙΑ ΠΟΙΝΗ
47

3

6

9

6

Πρόςκαιρη
κϊθειρξη (5 20 ϋτη)

44

13
2

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων
30
8
2
3
3

5>9 ϋτη
10>15 ϋτη
16>17 ϋτη
18>19 ϋτη
20 ϋτη
Missing
Values

1

0

6

Ποςοςτϐ
(%)

64%
17%
4%
7%
6%
2%
100

1

ΤΝΟΛΟ

2

47

Πρόςκαιρη κάθειρξη
7%
4%

2%
6%

5>9 ζτθ
10>15 ζτθ

17%

16>17 ζτθ
64%

18>19 ζτθ
20 ζτθ
Missing Values

31

υνολικό ποινό
κϊθειρξησ

5>9 ϋτη
10>15 ϋτη
16>17 ϋτη
18>19 ϋτη
>20 ϋτη (εκτιτϋα 20
ϋτη)
>20 ϋτη (εκτιτϋα 25
ϋτη)
Missing Values

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων
21
10
1
0

Ποςοςτϐ
(%)

48%
23%
2%
0%

5

11%

7

16%
0%
100

0

ΤΝΟΛΟ

44

υνολική ποινή κάθειρξησ
0%

5>9 ζτθ

16%

10>15 ζτθ
48%

11%

18>19 ζτθ

0%
2%

16>17 ζτθ

23%

>20 ζτθ (εκτιτζα 20 ζτθ)
>20 ζτθ (εκτιτζα 25 ζτθ)
Missing Values

υνολικό
ποινό
φυλϊκιςησ

1>4 ϋτη
5>9 ϋτη
10>14 ϋτη
>15 ϋτη
Missing
Values
ΤΝΟΛΟ

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων
5
5
1
2
0
13

32

Ποςοςτϐ
(%)

39%
38%
8%
15%
0%
100

υνολική ποινή φυλάκιςησ
0%
15%
39%

8%

1>4 ζτθ
5>9 ζτθ
10>14 ζτθ
>15 ζτθ

38%

Missing Values

ΕΣΟ
Αριθμϐσ
ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ Ψφελοϑμενων

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Παλιϐτερη
Ημ/νύα
Missing Values
ΤΝΟΛΟ*

71
40
8
3
1
2
2
4
8
139

Ποςοςτϐ
(%)

49%
28%
5%
2%
1%
1%
1%
3%
10%
100%

*Δεν ςυμπεριλόφθηςαν οι 19 Τπϐδικοι με προςωρινό κρϊτηςη
ΔΕΝ Τπολογύςτηκαν και οι Αδειοϑχοι.

33

ΕΣΟ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ
80
60
40
20
0

71
40
8

3

1

2

2

4

8

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

ΚΚ αποφυλϊκιςησ

ΑΚΚ ΑΓΙΑ
ΑΚΚ ΣΙΡΤΝΘΑ
ΑΚΚ ΚΑΑΝΔΡΑ
ΚΚ ΝΑΤΠΛΙΟΤ
ΕΑΚΚΝ ΚΑΑΒΕΣΕΙΑ
ΕΚΚΝ ΑΤΛΨΝΑ
ΕΚΚΝ ΒΟΛΟΤ
ΚΚ ΓΤΝΑΙΚΨΝ ΕΛΕΨΝΑ ΘΗΒΨΝ
ΚΚ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΚΚ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ Ι
ΚΚ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΙΙ
ΚΑΤΥ
ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ ΣΟΞΙΚΟΜΑΝΨΝ ΚΡΑΣ/ΝΨΝ
ΕΛΑΙΨΝΑ ΘΗΒΨΝ
ΚΚ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ
ΚΚ ΑΜΥΙΑ
ΚΚ ΓΡΕΒΕΝΨΝ
ΚΚ ΔΟΜΟΚΟΤ
ΚΚ ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΚΚ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ
ΚΚ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΚ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΚΚ ΚΨ
34

Ποςοςτϐ
(%)

9
2
8
4
4
3
1
20
2
24
8
3

5%
1%
5%
2%
2%
2%
1%
12%
1%
15%
5%
2%

2
2
4
9
4
0
5
3
0
0

1%
1%
2%
5%
2%
0
3%
2%
0
0

ΚΚ ΛΑΡΙΑ
ΚΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ
ΚΚ ΝΑΤΠΛΙΟΤ
ΚΚ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΚΚ ΝΙΓΡΙΣΑ ΕΡΡΨΝ
ΚΚ ΠΑΣΡΑ
ΚΚ ΣΡΙΚΑΛΨΝ
ΚΚ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΚΚ ΦΑΛΚΙΔΑ
ΚΚ ΦΑΝΙΨΝ
ΚΚ ΦΙΟΤ
Ειδικϐ Κϋντρο Τγεύασ Κρατουμϋνων Κορυδαλλοϑ
ΧΤΦΙΑΣΡΕΙΟ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΨΝ
Missing Values

6
2
3
1
2
3
5
2
6
3
2
2
2
8
164

ΤΝΟΛΟ

4%
1%
2%
1%
1%
2%
3%
1%
4%
2%
1%
1%
1%
5%
100%

ΚΚ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ
24
20
9

8
2

9

8
4 4 3

1

2

3 2 2

4

5

4
0

3

6
0 0

2 3 1 2 3

5

6
2

8
3 2 2 2

Αριθμϐσ
Ψφελοϑμενων

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ - ΚΑΣΑΔΙΚΟΙ

Ϊκτιςη τησ Επιβληθεύςασ Ποινόσ
Μετατροπό ό Εξαγορϊ τησ ποινόσ
Απόλυςη με όρουσ (υπό τον όρο τησ
ανϊκληςησ)
Αθώωςη
Ακϑρωςη τησ απϐφαςησ
35

Ποςοςτϐ
(%)

3
5

2%
4%

113
4
1

81%
3%
1%

Ωςκηςη ϋφεςησ
Αναςτολό
Ωλλη νϐμιμη αιτύα
Missing Values

10
2
1
0
139

ΤΝΟΛΟ*

7%
1%
1%
0%
100%

*Δεν ςυμπεριλόφθηςαν οι 19 Τπϐδικοι με προςωρινό κρϊτηςη
ΔΕΝ Τπολογύςτηκαν και οι Αδειοϑχοι.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ - ΚΑΣΑΔΙΚΟΙ
113

3

5

4

1

10

2

1

0

Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Ψφελοϑμενων (%)

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΥΤΛΑΚΙΗ - ΤΠΟΔΙΚΟΙ

Αντικατϊςταςη προςωρινόσ κρϊτηςησ με περιοριςτικοϑσ
ϐρουσ
Καταβολό χρηματικόσ εγγϑηςησ
Αναςτολό
Αθώωςη
Απϋλαςη
Ωςκηςη ϋφεςησ
Ωλλη νϐμιμη αιτύα (ϋληξε η προφυλϊκιςη)
Missing Values
ΤΝΟΛΟ

36

11

58%

1

5%

1

5%

2

11%

0

0%

0

0%

1

5%

3

16%

19

100%

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ - ΤΠΟΔΙΚΟΙ
11

1

3

2

1

0

1

0

Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Ψφελοϑμενων (%)

Απόλυςη με όρουσ (Όροι)

Τποχρϋωςη εμφϊνιςησ ςτισ αςτυνομικϋσ αρχϋσ τϐπου διαμονόσ
Απαγϐρευςη απομϊκρυνςησ απϐ τϐπο διαμονόσ
Αφαύρεςη διαβατηρύου και απαγϐρευςη εξϐδου απϐ τη χώρα
Τποβολό ςε ειδικό μεταχεύριςη, θεραπεύα
Ωλλο: Τποχρϋωςη διαμονόσ ςτον Ξενώνα Χυχοκοινωνικόσ
Τποςτόριξησ του ΚΕΕΛΠΝΟ
Επιτόρηςη ΕΚΑ/Ανϊθεςη τησ επιμϋλειασ του ανηλύκου ςτην ΤΕΑ
Απαγϐρευςη προςϋγγιςησ ςυγκεκριμϋνου προςώπου
Προςφορϊ ποςοϑ ςε κοινωφελϋσ ύδρυμα

ΑΠΟΛΤΗ ΜΕ ΟΡΟΤ - ΟΡΟΙ
114

33
7

4

37

0

7

0

0

114
7
33
4

82%
5%
29%
3,50%

0
7
0
0

0,00%
6,00%
0,00%
0,00%

ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα που ςυλλϋχθηκαν και παρουςιϊςτηκαν γραφικϊ
παραπϊνω και αναγνωρύζοντασ του ςημαντικοϑσ μεθοδολογικοϑσ περιοριςμοϑσ
(η

Επϊνοδοσ

βρύςκεται

μϐνο

ςτην

Αθόνα,

ϋνασ

μικρϐσ

αριθμϐσ

αποφυλακιςμϋνων την επιςκϋπτεται κ.α.) διαπιςτώνεται ϐτι ωφελοϑμενοι τησ
ΕΠΑΝΟΔΟΤ εύναι ςτην πλειονϐτητα τουσ ϊνδρεσ (83%), Ϊλληνεσ (51%),
ϊγαμοι (57%), ηλικύασ 26-45 ετών (45%), κατϊδικοι (83%) και ϋχουν
καταδικαςθεύ κυρύωσ για Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (διακεκριμϋνη
κλοπό, ληςτεύα, φθορϊ ξϋνησ ιδιοκτηςύασ, υπεξαύρεςη) 23%, παραβϊςεισ του
Νόμου περύ Ναρκωτικών Ουςιών (Διακύνηςη ναρκωτικών κ.α.) 28% και για
παραβϊςεισ ειδικών ποινικών νϐμων και πιο ςυγκεκριμϋνα παραβϊςεισ του Ν.
Περύ αλλοδαπών (Μεταφορϊ προώθηςη αλλοδαπών που δεν ϋχει δικαύωμα
ειςϐδου, Διευκϐλυνςη παρϊνομησ ειςϐδου, διαμονόσ ό εξϐδου κ.α.) 10%. Επύςησ,
ςϑμφωνα πϊντα με το τελευταύο αποφυλακιςτόριο που προςκϐμιςαν ςτον
φορϋα φαύνεται να ϋχουν αποφυλακιςτεύ μϋςα ςτο ϋτοσ 2020 (ςε ποςοςτϐ
49%), ϋχουν καταδικαςτεύ για κϊποιο κακοϑργημα ό κακουργόματα ςυνεπώσ οι
κϑριεσ ποινϋσ τουσ εύναι πρϐςκαιρη κϊθειρξη (5 -20 ϋτη) 33% ό ςυνολικό ποινό
κϊθειρξησ, 32% και τϋλοσ, αποφυλακύζονται ςτην πλειονϐτητα τουσ νωρύτερα με
υφ’ ϐρον απϐλυςη (81%) και ϋχουν ευεργετικϐ υπολογιςμϐ λϐγω εργαςύασ μϋςα
ςτο ΚΚ (63%). Μολονϐτι, οι ωφελοϑμενοι που προςόλθαν το τρϋχον ϋτοσ ςτον
Υορϋα προϋρχονται απϐ πολλϋσ και διαφορετικϋσ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ ςτην
πλειονϐτητα τουσ τοποθετοϑνται ηλικιακϊ κυρύωσ ςτισ κατηγορύεσ 26-35 ετών
(20%), 36-45 ετών (25%) και 46-60 ετών (22%), δηλώνουν ϊγαμοι (57%)
& χωρύσ τϋκνα. Επύςησ, ϐςον αφορϊ το μορφωτικϐ τουσ επύπεδο το 23%
δηλώνει ϐτι ϋχει φοιτόςει ςε κϊποιεσ τϊξεισ του Γυμναςύου ό εύναι απϐφοιτοσ/η,
το 20% δηλώνει απϐφοιτοσ/η Λυκεύου ό ϐτι ϋχει φοιτόςει ςε κϊποιεσ τϊξεισ του
Λυκεύου και το 12% δηλώνει Αναλφϊβητοσ/η. Επιπλϋον ςτην πλειονϐτητα τουσ
(πϊνω απϐ 60%) εμφανύζονται να μην ϋχουν αποκτόςει κϊποιεσ επιπλϋον
γνώςεισ και ικανϐτητεσ που θα τουσ βοηθόςουν ςτην εϑρεςη εργαςύασ, δεν
διαθϋτουν κϊρτα ανεργύασ απϐ τον ΟΑΕΔ (το ποςοςτϐ ανϋρχεται 83%) και
δηλώνουν ϐςον αφορϊ τησ ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ ϐτι δεν διαθϋτουν κατοικύα
και φιλοξενοϑνται προςωρινϊ ςε οικύα πρϐςωπα (56%). Ακϐμη, για την
κατϊςταςη τησ υγεύασ οι περιςςϐτεροι αναφϋρουν ϐτι δεν αντιμετωπύζουν
κϊποιο ιδιαύτερο πρϐβλημα (58%) ενώ ϐςοι φαύνεται ό δηλώνουν ϐτι
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αντιμετωπύζουν προβλόματα υγεύασ αυτϊ ςχετύζονται κυρύωσ με τη χρόςη
ψυχοτρϐπων ουςιών (22%), ψυχιατρικϊ προβλόματα (9%) και με ηπατύτιδα
(9%). Σϋλοσ, τα αιτόματϊ τουσ, αφοροϑν κυρύωσ την κϊλυψη των βαςικών
καθημερινών αναγκών τουσ (τροφό, ςτϋγη και ρουχιςμϐ), την παροχό
οικονομικών βοηθημϊτων και την εϑρεςη εργαςύασ.
Βϊςει των ύδιων δεδομϋνων, διαπιςτώνεται επύςησ ϐτι :


Παρατηρεύται ςταθερϐσ αριθμϐσ χρηςτών ψυχοτρϐπων ουςιών με
ποινικϐ ιςτορικϐ που προςφεϑγουν ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ.



Οι αποφυλακιςμϋνοι ϋμαθαν για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τισ υπηρεςύεσ τησ απϐ
τισ Κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ των Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ και απϐ
ςυγκρατοϑμενουσ τουσ, φιλικϊ πρϐςωπα.



Απευθϑνθηκαν ςτην

ΕΠΑΝΟΔΟ οι ύδιοι, ζητώντασ πληροφορύεσ και

υπηρεςύεσ για τουσ ύδιουσ.


Όλεσ οι υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικών υπηρεςιών εύναι ιδιαύτερα αναγκαύεσ
και ϋχουν μεγϊλη ζότηςη, αλλϊ και απόχηςη ςτουσ αποφυλακιςμϋνουσ.



Πολϑ ςημαντικό αναδεικνϑεται η παροχό οικονομικών διευκολϑνςεων,
ϐπωσ εύναι η προςωρινό ςτϋγαςη και η παροχό τηλεκαρτών καθώσ και
ειςιτηρύων ςτουσ αποφυλακιςμϋνουσ, η οπούα ϐμωσ γύνεται ςτο πλαύςιο
τησ ςυμβουλευτικόσ ςχϋςησ.



Οι αλλοδαπού ωφελοϑμενοι εύναι νεαρϐτερησ ηλικύασ ςε ςϑγκριςη με τουσ
ϋλληνεσ και ϋχουν προβλόματα κυρύωσ με τα νομιμοποιητικϊ τουσ
ϋγγραφα για την παραμονό τουσ ςτην ελληνικό επικρϊτεια και η νομικό
ςυμβουλευτικό εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ γι’ αυτοϑσ.



Οι ωφελοϑμενοι τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ επανϋρχονται ςε αυτό ζητώντασ και
ϊλλη βοόθεια.



Σο ποινικϐ μητρώο αποτελεύ ςημαντικϐ εμπϐδιο ςτην επανϋνταξη.



Η δικτϑωςη με ϊλλουσ φορεύσ (κρατικοϑσ ό ΜΚΟ) ϋχει ςημαντικϊ
αποτελϋςματα.
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Η εργαςιακό ςυμβουλευτικό ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ για το
2020 κϊποια ςυμπερϊςματα
Οι εξυπηρετοϑμενοι εύναι ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ϊνδρεσ – ϋνα ποςοςτϐ μϐλισ 58% εύναι γυναύκεσ. Αυτϐ οφεύλεται αφενϐσ ςτο γεγονϐσ ϐτι ανϊλογο εύναι και το
ποςοςτϐ των γυναικών κρατουμϋνων κι αφετϋρου ϐτι οι γυναύκεσ εϑκολα θα
αναζητόςουν μια εργαςύα χαμηλόσ εξειδύκευςησ (υπηρεςύεσ καθαριςμοϑ,
φροντύδα ηλικιωμϋνων) για τισ οπούεσ δεν εκτιμοϑν ϐτι απαιτεύται ιδιαύτερη
προετοιμαςύα και ςυμβουλευτικό παρϋμβαςη.
Αναφορικϊ με την εθνοτικό τουσ καταγωγό, λιγϐτεροι απϐ το 40% εύναι
ελληνικόσ καταγωγόσ, ενώ για την ηλικιακό τουσ διαςτρωμϊτωςη παρατηροϑμε
ϐτι: οι Ϊλληνεσ ϋχουν βγει απϐ την παραγωγικό τουσ φϊςη (>50 ετών), ενώ οι
αλλοδαπού – ςτην πλειοψηφύα τουσ – εύναι νϋοι 25-38 ετών, αλλϊ με χαμηλϐ
βαθμϐ επαγγελματικόσ εξειδύκευςησ. Ϊτςι παρατηρεύται δυςκολύα ειςϐδου ςτην
αγορϊ εργαςύασ για μεν τουσ Ϊλληνεσ λϐγω προχωρημϋνησ ηλικύασ για δε τουσ
αλλοδαποϑσ λϐγω ελλιποϑσ εξειδύκευςησ, καθώσ κι ϋλλειψησ απαιτοϑμενων
εγγρϊφων νϐμιμησ παραμονόσ κι εργαςύασ.
Αξύζει επύςησ να ςημειωθεύ ϐτι πρϐκειται για ϊτομα που ςτεροϑνται
υποςτηρικτικοϑ πλαιςύου, με διερρηγμϋνεσ ςχϋςεισ με την οικογϋνεια και
χαμηλόσ οικονομικόσ επιφϊνειασ, οπϐτε η εργαςύα αποτελεύ προτεραιϐτητα.
Το εύδοσ των Αιτημϊτων
Απϐ την πλειονϐτητα των εξυπηρετοϑμενων το εκφραζϐμενο αύτημα εύναι η
εϑρεςη εργαςύασ και μϊλιςτα (εςφαλμϋνα) η τοποθϋτηςη απϐ το φορϋα ςε
κϊποια – οποιαδόποτε – θϋςη εργαςύασ.
Δεν λεύπουν οι περιπτώςεισ που χρειϊζονταν πληροφϐρηςη αναφορικϊ με
γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, ϐπωσ για ϋκδοςη κϊρτασ ανεργύασ και λόψη
επιδϐματοσ

αποφυλακιςμϋνου

ό

για

ςυμμετοχό

ςε

προγρϊμματα

χρηματοδϐτηςησ μιασ επιχειρηματικόσ ιδϋασ (πχ. ΕΠΑ), καθώσ και υποςτόριξη/
προώθηςη κϊποιου αιτόματϐσ τουσ ςτισ τοπικϋσ δημοτικϋσ Αρχϋσ ό η εγγραφό
κϊποιου ςε ΔΕ ό πρϐγραμμα τεχνικόσ/επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ.
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Η ανϊγκη ωςτϐςο που ςτισ πλεύςτεσ των περιπτώςεων αναγνωρύζεται απϐ τη
ςϑμβουλο εύναι αυτό τησ ενδυνϊμωςησ, τησ ανϊδειξησ των θετικών ςτοιχεύων
προςωπικϐτητασ, η οριοθϋτηςη των ςτϐχων, η αυτο-οργϊνωςη και η διατόρηςη
τησ θετικόσ αυτοεικϐνασ.
Η επύτευξη του ςτόχου εύρεςησ εργαςύασ
Δεν υπϊρχουν ακριβό ςτοιχεύα για τον αριθμϐ των ατϐμων που τελικϊ βρόκαν
δουλειϊ. Εκτιμϊται ϐτι απϐ τουσ 5 ωφελοϑμενουσ 1-2 θα βρουν ςταθερό και
νϐμιμη εργαςύα, 1-2 θα απαςχοληθοϑν περιςταςιακϊ χωρύσ ϋνςημα. Για τουσ
υπϐλοιπουσ 2 δεν ϋχουμε ςτοιχεύα χϊνονται τα ύχνη τουσ (ύςωσ υποτροπό και εκ
νϋου εγκλειςμϐσ, ύςωσ ϋξοδοσ απϐ την χώρα…).
Οι προκλόςεισ που απαντώνται κατϊ την παροχό των υπηρεςιών εργαςιακόσ
ςυμβουλευτικόσ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ:
-

ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ ωφελουμϋνων κατϊ την 1η ςυνεδρύα καλϑπτεται

κυρύωσ η ανϊγκη για παροχό πληροφϐρηςησ,
-

οι περιπτώςεισ ωφελουμϋνων για τουσ οπούουσ δεν υπϊρχει ςυνϋχεια

ςυνεργαςύασ/ επιςκϋψεων και λαμβϊνουν αυτόν την υπηρεςύα ϊπαξ, αποδύδεται
κυρύωσ ςε ματαύωςη, καθώσ
- εύναι πρϐςφυγεσ που δεν ϋχουν τα απαραύτητα ϋγγραφα για νϐμιμη εργαςύα,
- ϋχουν την εντϑπωςη και την προςδοκύα ϐτι εργαςιακό ςυμβουλευτικό
ςημαύνει «μου βρύςκουν δουλειϊ»,
- αντιμετωπύζουν ϋντονα προβλόματα επιβύωςησ: πχ. ϊςτεγοσ με εικϐνα η
οπούα εύναι κϊθε ϊλλο παρϊ επαγγελματικό για τη διεκδύκηςη μιασ θϋςησ
εργαςύασ, οικογενειϊρχησ που απειλεύται με ϋξωςη για τον οπούο η διαδικαςύα
τησ εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ εύναι, κατϊ την ϊποψό του, ιδιαύτερα
χρονοβϐρα ϐταν αναζητϊ μια λϑςη ϊμεςα,
- καλοϑνται να διαχειριςτοϑν ςτερεϐτυπα ςτον εργαςιακϐ χώρο ϊτυπα αλλϊ και
επύςημα (ακϐμα και οι θϋςεισ που υποςτηρύζονται απϐ τον ΟΑΕΔ ό
προκηρϑςςονται απϐ Δόμουσ - κοινωφελόσ εργαςύα 8μηνησ διϊρκειασ - θϋτουν
τον ϐρο του καθαροϑ ποινικοϑ μητρώου).
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υμπεραςματικϊ αξύζει να αναφϋρουμε ϐτι μϋςα ςτο 2019 αυξόθηκαν τα
περιςτατικϊ ατϐμων ϊνω των 60, ϊπορων, ςυχνϊ με προβλόματα υγεύασ που
* αδυνατοϑν να εργαςτοϑν
* ϋχουν υψηλϋσ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ
* διαθϋτουν κϊποιο περιουςιακϐ ςτοιχεύο (αυτοκύνητο-ακινητοποιημϋνο,
ιδιϐκτητη οικεύα-ςυχνϊ μη ηλεκτροδοτοϑμενη) που αν και αδυνατοϑν να το
ςυντηρόςουν τουσ καθιςτοϑν μη επιλϋξιμουσ για επιδϐματα τϑπου ΚΕΑ, κλπ
* υποχρεώνονται ςε ςυνθόκεσ ακραύασ φτώχειασ

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Η Επϊνοδοσ κατϊ το ϋτοσ 2020, με τουσ εκϊςτοτε περιοριςμοϑσ λϐγω τησ
πανδημύασ

(διακοπό εκπαιδευτικών προγραμμϊτων ό λειτουργύα με μικρϐ

αριθμϐ εκπαιδευομϋνων)

ςυνϋχιςε τα εκπαιδευτικϊ

και καλλιτεχνικϊ τησ

εργαςτόρια.


Ειδικϐτερα ςυνϋχιςε και ςυνεχύζει τη λειτουργύα του εργαςτηρύου
γλώςςασ και ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ, του εργαςτηρύου των Η/Τ (μϊλιςτα
με εξειδικευμϋνο εργαςτόριο για αποφυλακιςμϋνουσ τρύτησ ηλικύασ) και
του job- club.



Επιπλϋον ςυνϋχιςε και ςυνεχύζει τη λειτουργύα τησ η θεατρικό ομϊδα με
την εποπτεύα και τον ςυντονιςμϐ του ηθοποιοϑ και ςκηνοθϋτη κου .
Γρϊψα.



Δημιουργόθηκε εργαςτόριο ζωγραφικόσ με την μϋριμνα και την επύβλεψη
του αυτοδύδακτου ζωγρϊφου κου Ν. ημϊκου.



υνεχύςτηκε η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ «ΣΕΓΗ Και ΕΡΓΑΙΑ» που
πραγματοποιεύται ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αθηναύων και προβλϋπει
την επιδϐτηςη ενοικύου 5 αποφυλακιςμϋνων και την εργαςιακό τουσ
αποκατϊςταςη. Σο πρϐγραμμα ϋληξε τον Μϊρτιο του τρϋχοντοσ ϋτουσ.
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Πραγματοποιόθηκαν

εργαςτόρια

με

θϋμα

«Εκμϊθηςη

ελληνικόσ

γλώςςασ» ςτα ΚΚρϊτηςησ, Βϐλου, Αγιϊ και Ωμφιςςασ και με θϋμα
«Θεατρικό αγωγό» ςτο Καςςαβϋτειασ (βλ. και «Δρϊςεισ») διϊρκειασ 60
ωρών. Σα προγρϊμματα αυτϊ αξιολογόθηκαν πολϑ θετικϊ απϐ τουσ
εκπαιδευϐμενουσ και τουσ εκπαιδευτϋσ.

Εικόνα 4 Φωτ. από το πρόγραμμα «Εκμϊθηςη ελληνικόσ γλώςςασ» ςτο ΕΚΚΝΒόλου

43

Εικόνα 6 Φωτ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμϊθηςησ ελληνικόσ γλώςςασ» ςτο Κατϊςτημα
Κρϊτηςησ Άμφιςςασ



Επύςησ ςυνεχύςτηκε η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ "CUP – Convicts
Upskilling Pathways “We aim to improve the medium to long-term
employment prospects of women and men detained in European prisons
in order to promote their social reintegration”. Η Επϊνοδοσ Ν.Π.Ι.Δ.
ςυμμετϋχει ωσ εταύροσ ςτο εγκεκριμϋνο ευρωπαώκϐ πρϐγραμμα "Convicts
Upskilling Pathways (CUP)" που χρηματοδοτεύται απϐ το Erasmus+,
Ωξονασ

«τρατηγικϋσ

υμπρϊξεισ

ςτην

Εκπαύδευςη

Ενηλύκων».

υντονιςτόσ εταύροσ του προγρϊμματοσ που αποτελεύ μια διεθνόσ
ςϑμπραξη, εύναι η Compagnia di San Paolo (Project Leader) απϐ την
Ιταλύα ενώ ςυνολικϊ ςτο πρϐγραμμα ςυμμετϋχουν 7 εταύροι (Fondazione
Casa di Carit{ Arti e Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno
Torino, Fondazione Emanuela Zancanonlus, Human Rights 360 Civil
nonprofit civil partnership, EPANODOS for the Social Reintegration of Exoffenders, European University Cyprus, Ministry of Justice and Public
Order of Cyprus, PIVught and Tirantes) απϐ Ιταλύα, Ολλανδύα, Ελλϊδα και
Κϑπρο.
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Εικόνα 7 Φωτ. https://www.cup-project.eu/en

ΣΟΜΕΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ
Τποβλόθηκε

πρϐγραμμα

με

τύτλο:

«ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ

-

Πρϐληψη

τησ

ριζοςπαςτικοπούηςησ μϋςω τησ ανϊπτυξησ τησ ικανϐτητασ των φορϋων ςε
προγρϊμματα αποδϋςμευςησ και επανϋνταξησ και ενύςχυςη τησ πολϑ-επύπεδησ
ςυνεργαςύασ μεταξϑ των φορϋων ςτο πεδύο» ( με αγγλικϐ τύτλο «PROACTIVE Peventing Radicalisation through building the Actor’s Capacity in disengagement
and reintegration programmes and enhancing multi-level inter-agency
collaboration»). Ο γενικϐσ ςτϐχοσ του ϋργου εύναι να ενιςχϑςει την
αποτελεςματικϐτητα τησ πρϐληψησ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ μϋςω τησ
ενύςχυςησ τησ ςυνεργαςύασ των ενδιαφερομϋνων μερών (stakeholders) και τησ
οικοδϐμηςησ τησ ετοιμϐτητασ των φορϋων πεδύου να υποςτηρύξουν τισ
διαδικαςύεσ των προγραμμϊτων αποδϋςμευςησ και επανϋνταξησ.
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ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΣΑ ΚΚ
1. Πραγματοποιόθηκαν επιςκϋψεισ

ενημϋρωςησ κρατουμϋνων και

προςωπικοϑ ςτα Καταςτόματα Αυλώνα,
Καςςαβϋτειασ.

τισ

9/7/2020

Κορυδαλλοϑ, Βϐλου και

πραγματοποιόθηκε

επύςκεψη

ςτο

ΕΑΚΚΝϋων Καςςαβϋτειασ και ςτο ΕΚΚΝΒϐλου ϐπου υπόρξε ϊριςτη
ςυνεργαςύα και γϐνιμη ανταλλαγό απϐψεων με το προςωπικϐ και τουσ
Δ/τϋσ των Κ.Κρϊτηςησ. Επύςησ ςτισ 2/7/2020 η Πρϐεδρϐσ του Δ.. με τη
Δ/ντρια επιςκϋφθηκαν το ΕΚΚΝΑυλώνα ενώ ςτισ 23/7/2020 οι ύδιεσ
επιςκϋφθηκαν το ΚΚΚορυδαλλοϑ.

Εικόνα 8 Φωτ. ΕΑΚΚΝ Καςςαβζτειασ

2. Δόθηκαν βραβεύα ςε μαθητϋσ. Η ΕΠΑΝΟΔΟ εύχε τη χαρϊ να βραβεϑςει
για τρύτη ςυνεχό χρονιϊ τουσ καλϑτερουσ μαθητϋσ του Δημοτικοϑ,
Γυμναςύου και Λυκεύου του Ειδικοϑ Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ Νϋων
Αυλώνα, ςτο πλαύςιο τησ γιορτόσ λόξησ του ςχολικοϑ ϋτουσ που ϋγινε ςτο
προαϑλιο του ςχολεύου, με τη ςυμμετοχό και τησ Τφυπουργοϑ Παιδεύασ κ.
. Ζαχαρϊκη. Σα βραβεύα απϋνειμε η Πρϐεδροσ του φορϋα Καθ. Φρ.
Ζαραφωνύτου.
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3. Λειτούργηςαν

εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια

ςτα Καταςτόματα

Κρϊτηςησ. Σον Αϑγουςτο του 2020 λειτοϑργηςαν τϋςςερα θερινϊ
τμόματα εκπαιδευτικών προγραμμϊτων διϊρκειασ 60 ωρών και
ολοκληρώθηκαν

τον

επτϋμβρη-Οκτώβρη.

υγκεκριμϋνα,

ςτα

Καταςτόματα Κρϊτηςησ (ΕΚΚΝ) Βϐλου, Ωμφιςςασ και Αγιϊσ Φανύων
πραγματοποιόθηκε το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα «Εκμϊθηςησ ελληνικόσ
γλώςςασ» και ςτο ΕΚΚΝ (Ειδικϐ Κατϊςτημα Κρϊτηςησ Νϋων)
Καςςαβϋτειασ

το

πρϐγραμμα

«Θεατρικό

αγωγό».

Σα

εν

λϐγω

προγρϊμματα εύχαν διακοπεύ τον Αϑγουςτο (για διϊςτημα περύπου 2
βδομϊδων) ςτο πλαύςιο τησ αναςτολόσ ϐλων των εκπαιδευτικών
δρϊςεων ςε ϐλα τα Κ.Κ. (λϐγω covid-19). Με την ολοκλόρωςη τουσ
χορηγόθηκαν βεβαιώςεισ ςτουσ εκπαιδευτϋσ και ςτουσ κρατοϑμενουσ που
παρακολοϑθηςαν επιτυχώσ το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα.
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Εικόνα 9 Φωτ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηςησ ελληνικήσ γλϊςςασ» ςτο Αγροτικό Κατάςτημα
Κράτηςησ Αγιάσ Χανίων

4. Λειτούργηςε Γραφεύο Διαςύνδεςησ Επανόδου ςτο Κ.Κ. Κορυδαλλού
Σην Πϋμπτη 23 Ιουλύου 2020 πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη εργαςύασ του
ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ και του Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ Κορυδαλλοϑ. τη
ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν εκ μϋρουσ του ΝΠΙΔ Επϊνοδοσ η Πρϐεδροσ του
Δ.. Καθηγότρια κα Φρ. Ζαραφωνύτου και η Δ/ντρια του φορϋα κα Υ.
Μηλιώνη και εκ μϋρουσ του Καταςτόματοσ Κρϊτηςησ η Δ/ντρια κα Μ.
τϋφη, η κοινωνιολϐγοσ κα Γ. Κωνςταντινύδου και η προώςταμϋνη τησ
κοινωνικόσ υπηρεςύασ κα . Αςημακοποϑλου. την πολϑ δημιουργικό
αυτό ςυνϊντηςη ςυζητόθηκαν θϋματα τησ ομαλϐτερησ κοινωνικόσ
επανϋνταξησ των αποφυλακιζομϋνων. Ειδικϐτερα ςτο Κατϊςτημα
Κρϊτηςησ Κορυδαλλοϑ λειτουργεύ Γραφεύο Διαςϑνδεςησ τησ Επανϐδου
εξοπλιςμϋνο με Η/Τ και ςυνδεδεμϋνο με την ηλεκτρονικό πλατφϐρμα του
φορϋα ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ το οπούο προετοιμϊζει ατομικϊ και ομαδικϊ τουσ
αποφυλακιζϐμενουσ ςτην επϊνοδϐ τουσ ςτην κοινωνύα μετϊ τη φυλακό
(βλ. φωτο). Σο Γραφεύο Διαςϑνδεςησ τησ Επανϐδου ςυντελεύ ςτην ομαλό
κοινωνικό επανϋνταξη του αποφυλακιζϐμενου κρατοϑμενου αφενϐσ με
την καλϑτερη προετοιμαςύα του ιδύου του κρατοϑμενου για την
αποφυλϊκιςό του αφετϋρου με την ενημϋρωςη και την προετοιμαςύα των
αρμϐδιων φορϋων και υπηρεςιών που θα δεχθοϑν τον αποφυλακιςμϋνο.
Σο Γραφεύο παρϋχει πληροφορύεσ για φορεύσ και υπηρεςύεσ που
αςχολοϑνται με θϋματα κοινωνικόσ επανϋνταξησ (ςτϋγαςη, ςύτιςη,
οικονομικό υποςτόριξη κλπ), διανϋμει ςτουσ κρατοϑμενουσ υλικϐ (ϋντυπο,
φυλλϊδια κλπ), ςυμβουλεϑει τον αποφυλακιζϐμενο κρατοϑμενο για
48

θϋματα που αφοροϑν τη ζωό του μετϊ τη φυλακό, ενιςχϑει τον
αποφυλακιζϐμενο

ςτην

ϋκδοςη

ςχετικών

εγγρϊφων

ώςτε

ο

κρατοϑμενουσ να εύναι ικανϐσ και να ϋχει νομικό οντϐτητα με την
αποφυλϊκιςό του (δηλ. να ϋχει ΑΜΚΑ, ΑΥΜ να μπορεύ να ϋχει πρϐςβαςη
ςε αγαθϊ και υπηρεςύεσ) και κυρύωσ διαςυνδϋει τον αποφυλακιζϐμενο με
την Επϊνοδο δημιουργώντασ ϋνα υποςτηρικτικϐ πλϋγμα παροχών και
υπηρεςιών. Σο Γραφεύο εύναι ςτενϐτατα ςυνδεδεμϋνο με την Επϊνοδο
τροφοδοτεύται με υλικϐ, ςυμβουλϋσ, ςτοιχεύα κλπ και αντιςτούχωσ
τροφοδοτεύ με αντύςτοιχο υλικϐ την Επϊνοδο Θϋματα που αφοροϑν τη
λειτουργύα τησ Επανϐδου τη λειτουργύα ανϊλογων γραφεύων ό κϐμβων
ϐπωσ αυτϐ του Κ. Κρϊτηςησ Κορυδαλλοϑ και ςτα ϊλλα Κ. Κρϊτηςησ
καθώσ και εν γϋνει θϋματα κοινωνικόσ επανϋνταξησ θα ϋχουν την ευκαιρύα
οι ςϑνδεςμοι επανϋνταξησ του φορϋα μασ ςτα Καταςτόματα Κρϊτηςησ να
ςυζητόςουν

ςε

διαδικτυακό

ςυνϊντηςη

η

οπούα

πρϐκειται

να

πραγματοποιηθεύ με πρωτοβουλύα του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ εντϐσ του
ερχϐμενου επτεμβρύου. Εκ μϋρουσ του ΝΠΙΔ Επϊνοδοσ θερμϋσ
ευχαριςτύεσ ςτην Δ/ντρια του Κ.Κ. Κορυδαλλοϑ κα Μ. τϋφη για την
φιλοξενύα τησ, τη ςυνεχό αγαςτό ςυνεργαςύα με τον φορϋα μασ και την
διαρκό

υποςτόριξη

πρωτοβουλιών

και

δρϊςεων

αποφυλακιζϐμενουσ κρατοϑμενουσ.

Εικόνα 10 Φωτ. Γραφείο Διαςφνδεςησ ςτο Κ.Κ. Κορυδαλλοφ
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για

τουσ

ΕΠΙΚΕΧΕΙ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ
 Επύςκεψη τησ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ ςτο ΕΚΚ Νϋων Βόλου και
ΕΑΚΚΝ Καςςαβϋτειασ

Εικόνα 11 Φωτ. Από την επίςκεψη ςτο ΕΚΚΝ Καςςαβζτειασ

 Επύςκεψη του Γενικού Γραμματϋα Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και
Καταπολϋμηςησ

τησ

Φτώχειασ

κ.

Γεωργύου

Σταμϊτη.

Πραγματοποιόθηκε την Σρύτη 28 Ιουλύου 2020 ςτα γραφεύα τησ
ΕΠΑΝΟΔΟΤ με ςκοπϐ την ενημϋρωςό του αναφορικϊ με τισ δρϊςεισ τησ
ΕΠΑΝΟΔΟΤ

ςε

θϋματα

κοινωνικόσ

πολιτικόσ

και

επανϋνταξησ

αποφυλακιςμϋνων. τη ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν εκ μϋρουσ του ΝΠΙΔ
Επϊνοδοσ η Πρϐεδροσ του Δ.. Καθηγότρια κα Φρ. Ζαραφωνύτου, ο
Αντιπρϐεδροσ Λϋκτωρ Ευρωπαώκοϑ Πανεπιςτημύου Κϑπρου κοσ Γεώργιοσ
Φλοϑπησ, τα μϋλη κ.κ. Λεωνύδασ Κωτοϑλασ και Μαρύα Καλδό, η Δ/ντρια
του φορϋα κα Υ. Μηλιώνη και επιςτημονικού ςυνεργϊτεσ του φορϋα.
Επιπρϐςθετα, ςτη ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν η κα Μαρύα Ποϑλιου,
Χυχολϐγοσ ςτο ΚΚ Γυναικών Ελεώνα Θόβασ και φορεύσ τησ Κοινωνύασ
των Πολιτών, οι κ.κ. Φρυςό Πυρουνϊκη, εκπροςωπώντασ το Δύκτυο
τόριξησ

Υυλακιςμϋνων

Παναγιώτησ

Υραγκιϊσ,

και

Αποφυλακιςμϋνων

Πρϐεδροσ
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τησ

ΚΟΙΝΕΠ

Γυναικών
ϋνταξησ

και
«Νϋοι

Ορύζοντεσ». την πολϑ δημιουργικό αυτό ςυνϊντηςη ςυζητόθηκαν
θϋματα τησ ομαλϐτερησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ των αποφυλακιζομϋνων
και διερευνόθηκε η δυνατϐτητα τησ περαιτϋρω υποςτόριξησ απϐ το
Τπουργεύο Εργαςύασ εύτε μϋςω εξειδικευμϋνων προγραμμϊτων που
δϑναται να ςχεδιαςτοϑν και να υλοποιηθοϑν απϐ τον ΟΑΕΔ, εύτε μϋςω
εξεϑρεςησ νϋων πϐρων χρηματοδϐτηςησ του φορϋα.

Εικόνα 12 Φωτ. Από την επύςκεψη ςτην ΕΠΑΝΟΔΟ

 Συνεργαςύα με την Αντιπεριφερειϊρχη Βόλου. Τελ Παξαζθεπή 10
Ινπιίνπ ζην Βόιν πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνιύ γόληκε ζπλάληεζε εξγαζίαο
κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ΝΠΙΓ ΔΠΑΝΟΓΟΣ θαη ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε
Μαγλεζίαο θ. Γσξνζέαο Κνιπλδξίλε. Τελ ΓΓΑΠ θ. Σ. Νηθνιάνπ
εθπξνζώπεζε ν ζύκβνπινο θ. Βι. Λαραλάο. Η Πξόεδξνο θαη ε Γηεπζύληξηα
ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΥ, επηζθέθζεθαλ ηελ πξνεγνπκέλε ηα ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα Καζζαβέηεηαο Βόινπ θαη πξνγξακκάηηζαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Σηηο ζπλαληήζεηο ζπκκεηείρε θαη ν θνηλσληθόο
ιεηηνπξγόο θαη κέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΥ θ. Λ. Κσηνύιαο.
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Σπδεηήζεθαλ

ζέκαηα θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαζώο θαη ε δεκηνπξγία

παξαζηήκαηνο ηνπ θνξέα ζηνλ Βόιν.

Εικόνα 13 Φωτ. Συνϊντηςη ςτην Περιφϋρεια Μαγνηςύασ

 Συνεργαςύα ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ
Ευθύνησ “One Team” τησ Euroleague. Σην Πϋμπτη 29 Οκτωβρύου 2020
πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςυνεργατών του ΝΠΙΔ «Επϊνοδοσ» με
αντιπροςώπουσ τησ ΚΑΕ Παναθηναώκϐσ και εγκαινιϊςτηκε η ϋναρξη
ςυνεργαςύασ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ
Ευθϑνησ “One Team” τησ Euroleague. το Γόπεδο Μπϊςκετ του
Ολυμπιακοϑ Αθλητικοϑ Κϋντρου Αθηνών υποδϋχτηκαν τουσ ςυνεργϊτεσ
του ΝΠΙΔ «Επϊνοδοσ», ο κϑριοσ Θϊνοσ Μπύχτασ, Event Supervisor, η
κυρύα Ζωό ΝικολαϏδου, Marketing & Digital Director, και η κυρύα Ωρτεμισ
Παναγό, προπονότρια.
Σο πρϐγραμμα “One Team” προωθεύ τισ αξύεσ του αθλητιςμοϑ, το πνεϑμα
αλληλεγγϑησ και την ευγενό ϊμιλλα και οι ςυμμετϋχουςεσ ομϊδεσ
ςτοχεϑουν ςτη ςυνεργαςύα με κοινωφελεύσ οργανιςμοϑσ, ςτη διερεϑνηςη
των τρϐπων προώθηςησ του αθλητιςμοϑ για την επύτευξη κοινωνικών
αλλαγών, ςτη γνωςτοπούηςη κοινωνικών προβλημϊτων, ςτην προαγωγό
του αθλητιςμοϑ ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, ςτην κοινωνικό ενςωμϊτωςη των
παιδιών, ςτην ενύςχυςη του ηθικοϑ και τησ αυτοπεπούθηςόσ τουσ και
ςτην αντιμετώπιςη δυςκολιών πρϐςβαςησ των παιδιών ςε αθλητικϋσ
δραςτηριϐτητεσ.
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τη ςυνϊντηςη ςυμμετεύχε και ο εποπτευϐμενϐσ του φορϋα, ο οπούοσ ϋχει
γύνει δεκτϐσ και θα ςυμμετϊςχει ςτισ αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του “One
Team”, του παραςχϋθηκαν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με το πρϐγραμμα των
προπονόςεων και ανϋλαβε τα καθόκοντϊ του. ε ϐλη τη διϊρκεια του
προγρϊμματοσ θα υπϊρχει ανοιχτό επικοινωνύα μεταξϑ των υπευθϑνων
του προγρϊμματοσ και του φορϋα.
Πρϐκειται για μύα ακϐμα δρϊςη του ΝΠΙΔ «Επϊνοδοσ» για την καλϑτερη
προετοιμαςύα τησ κοινωνικόσ επανϋνταξησ των ωφελοϑμενών τησ.
Ευχαριςτοϑμε θερμϊ ϐλουσ τουσ αρμϐδιουσ και ιδιαιτϋρωσ την ΚΑΕ
Παναθηναώκϐσ για τη ςυνεργαςύα και την υποδοχό.
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΗΜΕΡΙΔΕ - ΤΝΑΝΣΗΕΙ
 Επιμορφωτικό ςυνϊντηςη Συνδϋςμων Επανϋνταξησ. Σην Παραςκευό
18 επτεμβρύου 2020 πραγματοποιόθηκε απϐ το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ η
τρύτη ςυνϊντηςη εργαςύασ

των ςυνδϋςμων επανϋνταξησ των

Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ (ΚΚ) τησ χώρασ και ςτελεχών και ςυνεργατών
τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Η τρύτη αυτό ςυνϊντηςη η οπούα εύχε χαρακτόρα
ενημερωτικϐ

και

ταυτϐχρονα

εκπαιδευτικϐ

πραγματοποιόθηκε

διαδικτυακϊ λϐγω τησ πανδημύασ και των περιοριςμών που ϋχουν
οριςτεύ για τη μη διαςπορϊ του ιοϑ.
Παρϐλεσ ϐμωσ τισ δυςκολύεσ η ςυνδιϊςκεψη/ διαδικτυακϐ εκπαιδευτικϐ
ςεμινϊριο πραγματοποιόθηκε με μεγϊλη ςυμμετοχό και επιτυχύα ςτο
πλαύςιο τησ διαρκοϑσ ςυνεργαςύασ και ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξϑ
τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ και των ΚΚ που ϋχει πλϋον εδραιωθεύ με ςτϐχο την
παρουςύαςη των πρωτοβουλιών και δρϊςεων εκπαύδευςησ, δικτϑωςησ
και εργαςιακόσ επανϋνταξησ που αναλαμβϊνει η ΕΠΑΝΟΔΟ, καθώσ και
την ανταλλαγό απϐψεων, την ανϊδειξη βϋλτιςτων πρακτικών ςτη
ςυνεργαςύα των φορϋων, τη διατϑπωςη προτϊςεων, αλλϊ και τον
εντοπιςμϐ πεδύων περαιτϋρω ςυνεργαςύασ για την προετοιμαςύα των
αποφυλακιζομϋνων και την κοινωνικό και εργαςιακό τουσ επανϋνταξη.
τη διαδικτυακό ςυνϊντηςη -

ςεμινϊριο ςυμμετεύχαν οι ςϑνδεςμοι

επανϋνταξησ απϐ 18 Καταςτόματα Κρϊτηςησ τησ χώρασ και ςυνεργϊτεσ
τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ. Η διαδικτυακό ςυνϊντηςη ξεκύνηςε με το καλωςϐριςμα
και το χαιρετιςμϐ τησ Προϋδρου του Δ.. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟ
καθηγότριασ κα Φρ. Ζαραφωνύτου, η οπούα εύχε την επιςτημονικό
επιμϋλεια ϐλησ τησ ςυνϊντηςησ. Σο πρϐγραμμα του ςεμιναρύου όταν πολϑ
πλοϑςιο και οι θεματικϋσ του ενϐτητεσ κϊλυπταν ϐλο το φϊςμα τησ
κοινωνικόσ

επανϋνταξησ

(εκπαύδευςη,

πολιτιςμϐ,

εργαςύα,

ςυμβουλευτικό, θεςμικϐ πλαύςιο).
Ειδικϐτερα ςτην πρώτη ενϐτητα που αφοροϑςε τη θεματικό «Εκπαίδευςη
και

επανένταξη»

αναλϑθηκαν

απϐ

τουσ ειςηγητϋσ Δρ.

Φϊρη

Κωνςταντϋλλια και Πηνελϐπη Κϐλλια τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και
οι πρωτοβουλύεσ τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ εντϐσ και εκτϐσ των ΚΚ. τη δεϑτερη
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ενϐτητα με θϋμα «Πολιτιςμόσ- Τέχνη και επανένταξη» παρουςιϊςτηκαν
απϐ τον ςκηνοθϋτη- εμψυχωτό τ. Γρϊψα, τα εργαςτόρια τϋχνησ και
πολιτιςμοϑ ενώ η τρύτη ενϐτητα με τύτλο «Εργαςία και επανένταξη» όταν
αφιερωμϋνη ςτην κρύςιμη και χρόςιμη απϐ πλευρϊσ κοινωνικόσ
επανϋνταξησ

εργαςιακό ςυμβουλευτικό

με ειςηγητϋσ την

Ειρ.

Ανδριώτη, εξειδικευμϋνη ςϑμβουλο απαςχϐληςησ και τον Πρϐεδρο τησ
ΚΟΙΝΕΠ «Νϋοι Ορύζοντεσ» Π. Υραγκιϊ ο οπούοσ μοιρϊςτηκε με τουσ
ςυμμετϋχοντεσ και τισ ςυμμετϋχουςεσ ςτο ςεμινϊριο την εμπειρύα του
απϐ την ανϊπτυξη δρϊςεων κοινωνικόσ επιχειρηματικϐτητασ απϐ τουσ
ύδιουσ τουσ πρώην κρατοϑμενουσ.

την τελευταύα νεϐτητα με τύτλο

«Δικτύωςη – ενδυνάμωςη κατά την επανένταξη» παρουςιϊςτηκαν απϐ
την κοινωνικό λειτουργϐ – ψυχοθεραπεϑτρια Μ. Αραβανό οι δρϊςεισ
ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ των ωφελοϑμενων τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ καθώσ
και ο Κώδικασ Δεοντολογύασ για τη ςυνεργαςύα με τον πληθυςμϐ των
αποφυλακιςμϋνων απϐ την εξειδικευμϋνη ςε αυτϊ τα θϋματα δικηγϐρο
Ειρ. Σϊνου.
Σϋλοσ, ειδικό αναφορϊ ϋγινε ςτο γραφεύο Διαςϑνδεςησ τησ Επανϐδου
που θα ξεκινόςει ϊμεςα να λειτουργεύ ςτο ΚΚ Κορυδαλλοϑ, με ςτϐχο τη
λειτουργύα ςταδιακϊ και ϊλλων αντύςτοιχων γραφεύων ςτα ΚΚ τησ
χώρασ για την αποτελεςματικϐτερη ςυνεργαςύα των φορϋων και τη
βελτιςτοπούηςη τησ υποςτόριξησ των αποφυλακιζϐμενων.
Φαιρετιςμοϑσ ςτη ςυνϊντηςη απεϑθυναν ο κ Βλϊςησ Λαχανϊσ, ειδικϐσ
ςϑμβουλοσ τησ Γ. Γραμματϋωσ Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ, Τπ.
Προςταςύασ του Πολύτη, η Πρϐεδροσ του Δ.. τησ Επανϐδου, Καθηγότρια
κα Φριςτύνα Ζαραφωνύτου και η Διευθϑντρια τησ Επανϐδου Δρ. Υωτεινό
Μηλιώνη. Σην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη ςυντϐνιςε η Δρ. τϋλλα
Παπαμιχαόλ, ςυνεργϊτισ Επανϐδου.
Πρϐκειται για μύα ακϐμα δρϊςη διαςϑνδεςησ που ςυνεχύζουμε με ϐλεσ τισ
φυλακϋσ τησ χώρασ για την καλϑτερη προετοιμαςύα τησ κοινωνικόσ
επανϋνταξησ. Ευχαριςτοϑμε ϐλουσ τουσ αρμϐδιουσ και ιδιαιτϋρωσ τουσ
ςυνδϋςμουσ επανϋνταξησ για τη γϐνιμη ςυνεργαςύα.
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 Ομϊδα εςτύαςησ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ CUP – Convicts
Upskilling Pathways” Erasmus+ funding. Σην Πϋμπτη, 24/09/2020
πραγματοποιόθηκε ςτα γραφεύα του ΝΠΙΔ Επϊνοδοσ ςε ςυνεργαςύα με
τη HumanRights360, ομϊδα εςτύαςησ ςτο πλαύςιο του ϋργου Convicts
Upskilling Pathways (https://www.cup-project.eu/en/). Tο πρϐγραμμα
ςτοχεϑει ςτην ενύςχυςη τησ μεςοπρϐθεςμησ και μακροπρϐθεςμησ
απαςχοληςιμϐτητασ και κοινωνικόσ επανϋνταξησ 210 ανδρών και
γυναικών κρατουμϋνων ςε ϋξι ευρωπαώκϋσ φυλακϋσ ςτην Ιταλύα, την
Ελλϊδα, την Κϑπρο και την Ολλανδύα, μϋςω του ςχεδιαςμοϑ και τησ
πιλοτικόσ

εφαρμογόσ

καινοτϐμων

εργαλεύων

εκπαύδευςησ

και

παρακολοϑθηςησ. Η ομϊδα εςτύαςησ εύχε ωσ ςτϐχο την ανταλλαγό
εμπειριών και τον διϊλογο ςχετικϊ με τα δυνατϊ ςημεύα και τισ
αδυναμύεσ επύτευξησ τησ απαςχοληςιμϐτητασ των αποφυλακιςμϋνων,
ώςτε να δημιουργηθεύ ϋνασ μεθοδολογικϐσ οδηγϐσ κατϊρτιςησ για την
ανϊπτυξη βαςικών και τεχνικών δεξιοτότων των κρατουμϋνων.
υμμετεύχαν ςτελϋχη απϐ τισ φυλακϋσ τησ Φαλκύδασ, του Αυλώνα και του
Ελεώνα Θηβών, ϐπου θα πραγματοποιηθεύ και η πιλοτικό εφαρμογό του
προγρϊμματοσ, απϐ το Κατϊςτημα Κρϊτηςησ και το Χυχιατρεύο
Κρατουμϋνων Κορυδαλλοϑ, καθώσ και ςτελϋχη του ΟΑΕΔ, εκπαιδευτϋσ
ενηλύκων, νομικού αλλϊ και πρώην κρατοϑμενοι. Όλοι ειςϋφεραν την
εμπειρύα τουσ για τον καλϑτερο ςχεδιαςμϐ του προγρϊμματοσ.
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 H Επϊνοδοσ πλαύςιο του προγρϊμματοσ CUP – Convicts Upskilling
Pathways” Erasmus+ funding ςυμμετεύχε ςε webinar για τη Διεθνό
Ημϋρα Εκπαύδευςησ ςτισ φυλακϋσ.
Webinar to mark the International Day of Education in Prison, 13th
October 2020 (11:00am-12:30pm CEST/Italy/Netherlands -- 12.00am13.30 Greece/Cyprus time).
Join us live on Facebook to mark the International day for education in
prisons as experts from CUP member countries will share stories of the
impact of COVID-19 on their work inside and outside prisons and to
reflect on the future of prison upskilling programmes in a post-COVID
world. Panellists will include:
• Ms. Silvia Pirro, Compagnia di San Paolo Foundation (Italy)
• Mr. Alessio Scandurra, European Prison Observatory
• Dr. Perla Allegri, Antigone (Italy)
• Ms. Sotiria Kalbeni, Epanodos/Educator in Volos Prison (Greece)
• Ms. Athena Dimitriou, Deputy Director of Cyprus Prison (Cyprus)
• Mr. Theo van de Veerdonk, Tirantes (The Netherlands)
Community Building Circles: How a restorative approach empowered
detainees to cope with the pandemic
How a restorative approach has helped defuse violence among young
inmates in Volos prison, Greece.
by Sotiria Kalbeni
https://www.cup-project.eu/en/community-building-circles/
Καλό πρακτικό απϐ την Ελλϊδα ϐπωσ παρουςιϊςτηκε ςυνοπτικϊ ςτην
ιςτοςελύδα του ευρωπαώκοϑ πρϐγραμμα "Convicts Upskilling Pathways
(CUP)" που χρηματοδοτεύται απϐ το Erasmus+, Ωξονασ «τρατηγικϋσ
υμπρϊξεισ ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων» και ςτο οπούο ςυμμετϋχει και η
Επϊνοδοσ Ν.Π.Ι.Δ.
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 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοργϊνωςε, ςόμερα Τετϊρτη 30 Δεκεμβρύου 2020 και
ώρα 13:00, μια αλλιώτικη διαδικτυακό ςυνϊντηςη για την ανταλλαγό
ευχών για το νϋο ϋτοσ, με τη ςυμμετοχό υνδϋςμων μασ ςτα
ςωφρονιςτικϊ καταςτόματα, ςυνεργατών και φύλων τησ. το πλαύςιο
αυτϐ, παρουςιϊςτηκαν βιντεοςκοπημϋνα αποςπϊςματα απϐ τισ πρϐβεσ
τησ θεατρικόσ μασ ομϊδασ με τη ςυμμετοχό του ςκηνοθϋτη μασ κ. Γρϊψα
καθώσ και το νϋο ποτ τησ Επανϐδου που αποτελεύ εθελοντικό
προςφορϊ του ςκηνοθϋτη κ. Παναγιώτη Ρϊππα. Η Πρϐεδροσ, το Δ και η
Διευθϑντρια ευχαριςτοϑμε ϐλουσ για τη ςυνεργαςύα ςε δϑςκολουσ
καιροϑσ ϐπωσ αυτού τησ πανδημύασ και ευχϐμαςτε η αγϊπη για το
ςυνϊνθρωπο να εύναι πιο δυνατό!
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ΤΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
 Κατϊ την περύοδο του Μαρτύου, Απριλύου και ΜαϏου του 2020
πραγματοποιόθηκε η επικαιροπούηςη μεγϊλου μϋρουσ του «Οδηγού
Φρόςιμων Πληροφοριών μετϊ την αποφυλϊκιςη» (τελευταύα
επικαιροπούηςη εύχε γύνει το 2017) και η προςθόκη νϋων φορϋων ςτισ
όδη καταχωρημϋνεσ πϐλεισ αλλϊ και ςτα Ιωϊννινα. Δεν ϋχει ολοκληρωθεύ
ακϐμα καθώσ εκεύνη την περύοδο εύχε εφαρμοςτεύ γενικϐ lockdown ςτη
χώρα και αρκετού φορεύσ και υπηρεςύεσ μεταξϑ των οπούων και το Ν.Π.Ι.Δ.
Επϊνοδοσ

δεν

λειτουργοϑςαν.

Επομϋνωσ

μεγϊλο

μϋροσ

τησ

επικαιροπούηςόσ του πραγματοποιόθηκε απϐ τισ ιςτοςελύδεσ των
φορϋων και ϐχι

μετϊ απϐ επικοινωνύα με τουσ αρμϐδιουσ για τη

διαςταϑρωςη των ςτοιχεύων.
 Δημιουργόθηκε τηλεοπτικό ςποτ απϐ τον επώνυμο καλλιτϋχνη κον Π.
Ρϊππα για την ενημϋρωςη ωφελοϑμενων, επαγγελματιών και κοινοϑ.
«Πιάςου ξανά από τ’ όνειρο γιατί η ζωή δίχωσ όνειρο είναι πουλί με
ςπαςμένα φτερά και δεν μπορεί να πετάξει…»
To ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ των καταςτατικών του
ςκοπών για την ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη τησ κοινωνύασ για τα
προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι κρατοϑμενοι, οι αποφυλακιζϐμενοι
και οι ανόλικοι παραβϊτεσ καθώσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ, δημιοϑργηςε
ϋνα νϋο spot ςτϋλνοντασ ϋνα δυνατϐ κοινωνικϐ μόνυμα αλληλεγγϑησ
προσ τον ςυνϊνθρωπο. Σο νϋο spot τησ ΕΠΑΝΟΔΟΤ, μϋςα απϐ την
αλληγορικό ιςτορύα των πουλιών επιθυμεύ να μεταφϋρει το μόνυμα ϐτι η
Επϊνοδοσ βρύςκεται εκεύ για να καλοδεχθεύ και να υποςτηρύξει αυτοϑσ
τουσ ανθρώπουσ που ϋχαςαν τον δρϐμο τουσ και μπόκαν ςε μπελϊδεσ
μϋχρι να αιςθανθοϑν οι ύδιοι ϋτοιμοι και ςύγουροι να ανούξουν τα δικϊ
τουσ φτερϊ προσ μια νϋα ελεϑθερη ζωό.
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=kjsCIn8WZII
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Αζήλα, 31 Γεθεκβξίνπ 2020

Η Γ/ληξηα
Φ. Μειηώλε
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