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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εκδήλωση του Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο ΕΚΚΝ Αυλώνα και Απονομή Διπλωμάτων 
Παρακολούθησης Εργαστηρίου Μηχανολογίας Αυτοκινήτων  

 

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, αλλά και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 
Δεκεμβρίου 2021 στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, η εκδήλωση της Επανόδου 
Ν.Π.Ι.Δ., φορέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,  με θέμα «Η 
“επάνοδος” στην κοινωνική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκιση – Το παρόν και 
το μέλλον της επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για την 
Αντεγκληματική Πολιτική κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος 
Πατούλης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΚΙΝΑΛ κ. Μαρίνος Σκανδάμης η πρώην 
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου, η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών του 
Τμήματος Ανηλίκων κ. Σοφία Σισμανίδου, η Πρόεδρος του ΝΠΙΔ "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" Καθηγήτρια κ. 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» κ. Βασιλική Μυλωνά, ο 
Πρόεδρος της ΟΣΥΕ κ. Σ. Καρακίτσος, ο δημοσιογράφος-εκπαιδευτικός κ. Τάκης 
Πουρναράκης, ο PublicRelationsManager της Kosmocar Α.Ε. κ. Νικόλαος Μαρτίνος καθώς και 
εκπρόσωποι των επαγγελμάτων του χώρου της αυτοκίνησης.  

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Η “επάνοδος” 
στην κοινωνική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκιση – Το παρόν και το μέλλον 
της επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων». Στη συζήτηση την οποία 
οργάνωσε και συντόνισε η Δ/ντρια της Επανόδου κα Φ. Μηλιώνη συμμετείχαν καταξιωμένοι 
επαγγελματίες από τον χώρο του αυτοκινήτου όπως ο κ. Τάκης  Πουρναράκης, Εκπαιδευτικός 
- Δημοσιογράφος, ο Νικόλαος Μαρτίνος, Group PR Manager, Kosmocar Α.Ε., ο κ. Λάμπρος 
Γαλανόπουλος, Οδηγός ταξί, ο κ. Μάρκος Κακολύρης, Μηχανοτεχνίτης από το Δήμο  
Αθηναίων και ο κ.  Παναγιώτης Κιντής, Ιδιοκτήτης Σχολής  Οδηγών. Η συζήτηση αυτή που 
ακολούθησε το πρότυπο των ευρωπαϊκών ανοικτών εκδηλώσεων που οργανώνονται τακτικά 
στις ευρωπαϊκές  φυλακές   είχε στόχο αφενός να «ανοίξει» τη φυλακή στην κοινότητα 
αφετέρου  να γνωρίσει τους σημερινούς κρατούμενους και υποψήφιους εργαζόμενους με 
τους πιθανούς μελλοντικούς τους εργοδότες  τους, μετά την αποφυλάκισή τους,  να άρει τα 
εμπόδια και να συμβάλει στην ομαλότερη εργασιακή τους επανένταξη. Στη συζήτηση οι 
κρατούμενοι ενημερώθηκαν για την Επάνοδο και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα 
της κοινωνικής επανένταξης και στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ομιλητές οι οποίοι 
παρουσίασαν τις επαγγελματικές προοπτικές του τομέα που καθένας τους εκπροσωπούσε. 
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Στο τέλος έλαβαν τον λόγο οι κρατούμενοι οι οποίοι εξέφρασαν τις επιθυμίες τους, 
μοιράστηκαν τις αγωνίες τους καθώς και την αισιοδοξία τους για το μέλλον. 
 
Κατά τη συζήτηση ανεδείχθησαν κρίσιμα ζητήματα όπως τα προβλήματα των αλλοδαπών για 
την απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης, τα θέματα του ποινικού μητρώου για την απόκτηση 
επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, η συνέχιση της εκπαίδευσης της μηχανολογίας 
αυτοκινήτου μετά τη φυλακή κλπ. Μάλιστα με την ευκαιρία της συζήτησης διατυπώθηκαν  
ενδιαφέρουσες  προτάσεις όπως η τακτική εκπαίδευση των κρατουμένων σε θέματα οδικής  
ασφάλειας και οδηγικής συμπεριφοράς, η δυνατότητα των κρατουμένων να περνούν τη 
διαδικασία των σημάτων για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της κράτησής 
τους, η κάλυψη του κόστους των παραβόλων από το ΙΟΑΣ ή άλλους φορείς, η χορήγηση 
υποτροφιών στους άπορους αποφυλακισμένους  από Σχολές Οδηγών για τα μαθήματα  που 
αφορούν την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 
μηχανολογίας αυτοκινήτου μετά τη φυλακή σε σχολή που λειτουργεί ο ΙΟΑΣ.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα διπλώματα παρακολούθησης του 
Εργαστηρίου Μηχανολογίας Αυτοκινήτου και Οδική Ασφάλεια» –
“Carengineering&Roadsafetyawareness”, σε 12 νέους κρατούμενους καθώς και αναμνηστικά 
δώρα από την Επάνοδο. Επίσης δώρα προσέφερε στους νεαρούς κρατούμενους και ο κ. 
Περιφερειάρχης καθώς και το βιβλίο «Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» του Richard Bach το 
οποίο είχε συμβολική αξία εκφράζοντας την επιθυμία όλων των παρευρισκόμενων οι νεαροί 
κρατούμενοι να βρουν το δικό τους γλάρο και γρήγορα εκτός φυλακής να συναντήσουν τα 
όνειρα τους.  

H συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των 
αναπτυσσόμενων συνεργειών της Επανόδου, Ν.Π.Ι.Δ. με το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) 
«Πάνος Μυλωνάς». Η εκδήλωση οργανώθηκε με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του 
ευρωπαϊκού προγράμματος “ConvictsUpskillingPathways (CUP)”, στο οποίο συμμετέχει ως 
εταίρος και το Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος και στο πλαίσιο του οποίου λειτούργησε, στο εν λόγω 
Κατάστημα, Εργαστήριο μηχανολογίας αυτοκινήτου. Το Εργαστήριο παρακολούθησαν 
επιτυχώς 12 νεαροί κρατούμενοι.  

Η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
“ConvictsUpskillingPathways (CUP)” που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, Άξονας 
«Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Tο πρόγραμμα στοχεύει στην 
ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας και κοινωνικής 
επανένταξης 210 ανδρών και γυναικών κρατουμένων σε έξι ευρωπαϊκές φυλακές στην 
Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία, μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής 
εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων εκπαίδευσης και παρακολούθησης τα οποία 
δοκιμάστηκαν στα εργαστήρια τριών Καταστημάτων Κράτησης δηλαδή στο Κατάστημα 
Κράτησης της Χαλκίδας, στο Ειδικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα και στο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θήβας.  

Θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή του Καταστήματος κ. Σ. Πατσογιάννη, την ψυχολόγο κα 
Ρ. Γερόπαππα, την προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας,  κοινωνιολόγο κα Μ. 
Απειρανθίτου, τον αρχιφύλακα κ. Α. Χρυσοβέργη και όλο το προσωπικό του ΕΚΚΝΑυλώνα για 
την ένθερμη υποστήριξη και υλοποίηση της εκδήλωσης.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην 
ψυχολόγο και υπεύθυνη επανένταξης κα Δ. Θεοδωρακοπούλου καθώς και στην κοινωνική 
λειτουργό κα Μ. Αραβανή χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα είχε υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα στο ΕΚΚΝΑυλώνα.  
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