
                                                                                                  

 

 

 

“CUP – Convicts Upskil

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

5-6 Οκτωβρίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 

εταίρων του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού

χρηματοδοτείται από το Erasmus+,

οποίο συμμετέχει και το Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος

Την πρώτη μέρα της συνάντησης που φιλοξενήθηκε 

Κύπρου (European University Cyprus

φορέων τα τελικά σχέδια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν τα 

προγράμματα για την επανένταξη των 

ευρωπαϊκές φυλακές και  τα οποία βασίστηκαν

την ανάπτυξη βασικών και τεχνικών δεξιοτήτων κρατουμένων (

παραχθεί και οριστικοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες. Επίσης, 

πακέτων εργασίας του προγράμματ

συνεχεία, παρουσίασαν  τα τελικά 

προώθηση της κοινωνικής επανένταξης

ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για την διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών

προετοιμάσουν το περιβάλλον για την υποδοχή των αποφυλακισμένων και τη

επανένταξής τους.  

Εκ μέρους του φορέα μας στη συνάντηση συμμετείχαν εξ αποστάσεως

και ανταλλαγή απόψεων  στελέχη 

Χαλκίδας, του Αυλώνα και του Ελεώνα Θηβών, όπου και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους δ

μήνες και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

                                                                                                  

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Convicts Upskilling Pathways” Erasmus+ funding 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Transnational Meeting in Cyprus

Οκτωβρίου 2021 (5th - 6th October 2021) 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η διήμερη Διακρατική Συνάντηση στην Κύπρο των 

υ ευρωπαϊκού προγράμματος “Convicts Upskilling 

+, Άξονας «Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

Επάνοδος 

ς που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

European University Cyprus), παρουσιάστηκαν από τους συνεργάτες

εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν τα  

για την επανένταξη των κρατουμένων, γυναικών και ανδρών που υλοποιούνται σε

ία βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στον μεθοδολογικό

την ανάπτυξη βασικών και τεχνικών δεξιοτήτων κρατουμένων (soft, basic, technical

παραχθεί και οριστικοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες. Επίσης, οι επικεφαλείς εταίροι των τριών 

ν εργασίας του προγράμματος ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησης του κάθε υποέργου

τα τελικά εργαλεία για την αξιολόγηση των πρακτικών 

προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων καθώς και το προσχέδιο του εργαλείου 

ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για την διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών

προετοιμάσουν το περιβάλλον για την υποδοχή των αποφυλακισμένων και τη

η συνάντηση συμμετείχαν εξ αποστάσεως, εισέφεραν στην γόνιμη συζήτηση 

στελέχη τόσο από την Επάνοδο όσο και από τα Καταστήματα Κράτησης 

Χαλκίδας, του Αυλώνα και του Ελεώνα Θηβών, όπου και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους δ

μήνες και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. 

 

      

 

Transnational Meeting in Cyprus) 

Συνάντηση στην Κύπρο των 

 Pathways (CUP)” που 

ξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο 

χώρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

νεργάτες των συνεργαζόμενων 

 πιλοτικά εκπαιδευτικά 

που υλοποιούνται σε 6 

ό οδηγό κατάρτισης για 

technical skills) που είχε ήδη 

οι επικεφαλείς εταίροι των τριών 

του κάθε υποέργου και, εν 

εργαλεία για την αξιολόγηση των πρακτικών που αφορούν την 

και το προσχέδιο του εργαλείου 

ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για την διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών. Τα παραπάνω  θα 

προετοιμάσουν το περιβάλλον για την υποδοχή των αποφυλακισμένων και την διευκόλυνση της 

εισέφεραν στην γόνιμη συζήτηση 

α Καταστήματα Κράτησης  της 

Χαλκίδας, του Αυλώνα και του Ελεώνα Θηβών, όπου και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο 



Την δεύτερη μέρα της Διακρατικής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

εταίρων του έργου στην Κεντρική Φυλακή Κύπρου όπου 

εκπαιδευτικές δράσεις και τα προγράμματα κατάρ

εκπρόσωποι παρακολούθησαν την έναρξη του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος του 

Κύπρο, συνομίλησαν με κρατούμενους και προσωπικό 

συγκεκριμένου καταστήματος από την Διευθύντρια κα Άννα Αριστοτέλους και την Υποδιευθύντρια κα 

Αθηνά Δημητρίου.  

Υπενθυμίζεται ότι συντονιστής εταίρος

Compagnia di San Paolo (Project Leader) 

εταίροι (Fondazione Casa di Carità 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 Ex-offenders, European University C

Cyprus, PIVught and Tirantes) από Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

+30 210 8815032, email: grammateia@epanodos.org.gr

 

 

Την δεύτερη μέρα της Διακρατικής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

στην Κεντρική Φυλακή Κύπρου όπου και τους παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι 

αι τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσα 

την έναρξη του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος του 

με κρατούμενους και προσωπικό της φυλακής και ξεναγήθηκαν

συγκεκριμένου καταστήματος από την Διευθύντρια κα Άννα Αριστοτέλους και την Υποδιευθύντρια κα 

εταίρος του προγράμματος που αποτελεί μια διεθνή

ect Leader) από την Ιταλία ενώ συνολικά στο πρόγραμμα

(Fondazione Casa di Carità Arti e Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, 

Fondazione Emanuela Zancanonlus, Human Rights 360 Civil nonprofit civil partnership, EPANODOS for the 

offenders, European University Cyprus, Ministry of Justice and Public Order of 

από Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CUP σε www.epanodos.org.gr, στα τηλ.

grammateia@epanodos.org.gr. 

Την δεύτερη μέρα της Διακρατικής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων των 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι 

μέσα σε αυτή. Επίσης, οι 

την έναρξη του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος του CUP στην 

ξεναγήθηκαν στους χώρους του 

συγκεκριμένου καταστήματος από την Διευθύντρια κα Άννα Αριστοτέλους και την Υποδιευθύντρια κα 

διεθνή σύμπραξη,  είναι η 

πρόγραμμα συμμετέχουν 7 

(Fondazione Casa di Carità Arti e Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, 

Fondazione Emanuela Zancanonlus, Human Rights 360 Civil nonprofit civil partnership, EPANODOS for the 

yprus, Ministry of Justice and Public Order of 

στα τηλ.: +30 210 8815904 & 

 


