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Η	ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 δημιουργήθηκε	 για	 να	 διευκολύνει	 και	 να	
υποστηρίξει	κάθε	προσπάθεια	για	κοινωνική	και	επαγγελματική	
ένταξη	των	αποφυλακιζομένων.	

«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις 
που θεσπίστηκαν για να υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην 
ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυση»	 -	 Ευρωπαϊκοί	
Σωφρονιστικοί	 Κανόνες,	 Κανόνας	 33.3	 Σύσταση	 Rec	 (2006)	 2	
της	Επιτροπής	των	Υπουργών	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	

Η	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 είναι	 Νομικό	 Πρόσωπο	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	 μη	
κερδοσκοπικού	χαρακτήρα	που	εποπτεύεται	από	το	Υπουργείο	
Προστασίας	 του	 Πολίτη	 σύμφωνα	 με	 π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119)	

Αποτελεί	 τον	 πρώτο	 και	 μοναδικό	 επίσημο	 φορέα	
μετασωφρονιστικής	 μέριμνας	 που	 δημιουργήθηκε	 στη	 χώρα	
μας.	 Σύμφωνα	 με	 την	 ιδρυτική	 της	 πράξη	 (Π.Δ.	 300/2003)	
σκοπός	 της	 είναι	 η	 «η επαγγελματική συμπαράσταση και η 
προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης 
των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων». 

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
ΔΕΡΙΓΝΥ 28-30, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10434 

210-8815904 & 210-8815032 
210-8251109 

epanodos@epanodos.org.gr & 
grammateia@epanodos.org.gr 

www.epanodos.org.gr 

 
 



 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά. Η συμβουλευτική διαδικασία περιλάμβανε ατομική 

συμβουλευτική, οικογενειακή συμβουλευτική, συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας, 

παραπομπή σε φορείς. Παράλληλα ο φορέας μας λειτούργησε ως ένα μικρό Κέντρο 

Κοινότητας με υπηρεσίες εξυπ

υποθέσεων, αποστολή e

πληροφορίες για το 13033 κλπ

ωφελούμενούς μας που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

μόνοι τους και να προμηθευτούν οι ίδιοι τα απαραίτητα αγαθά.. 

 

Κατά	 την	 διάρκεια	 του	

ΕΠΑΝΟΔΟΣ,	 παρείχε		 διά	 ζώσης	 και	 εξ	 αποστάσεως,	

προγραμματισμένες	 συναντήσεις	

προσήλθαν	 αυτοπροσώπως	

Πλατεία	 Βικτωρίας)	 είτε

φορέα.	 Από	 αυτούς	 οι	 164

2020	 (ή	 ήταν	 παλαιότεροι	 ωφελούμενοι	 του	 φορέα	 που	 προσήλθαν	 με	 νέο	
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ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έτος 2020, έτος πανδημίας 

πολλούς περιορισμούς στις μετακινήσεις 

και στο συγχρωτισμό,  

νέες λύσεις υποστήριξης των 

ωφελούμενών μας. Για αυτό κατά το 

έτος 2020 μεγάλο μέρος της 

συμβουλευτικής 

γματοποιήθηκε τηλεφωνικά. Η συμβουλευτική διαδικασία περιλάμβανε ατομική 

συμβουλευτική, οικογενειακή συμβουλευτική, συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας, 

παραπομπή σε φορείς. Παράλληλα ο φορέας μας λειτούργησε ως ένα μικρό Κέντρο 

Κοινότητας με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών (τηλεφωνική διεκπεραίωση 

e-mails, διαμεσολάβηση στην έκδοση πιστοποιητικών, 

πληροφορίες για το 13033 κλπ) αλλά και την κατά οίκον διανομή τροφίμων σε 

ωφελούμενούς μας που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

μόνοι τους και να προμηθευτούν οι ίδιοι τα απαραίτητα αγαθά..  

	 έτους	2020	(από	 01/01/2020	 έως	 και	 31/12

διά	 ζώσης	 και	 εξ	 αποστάσεως,	 τις	 υπηρεσίες	 της	

προγραμματισμένες	 συναντήσεις	 συνολικά	 σε		 227 Ωφελουμένους

αυτοπροσώπως	 στα	 γραφεία	 της	 (στη	 διεύθυνση	Δεριγνύ

είτε	 επικοινώνησαν	 τηλεφωνικά	 με	 τους	 συμβούλους	 του	

164 προσήλθαν	 στον	 φορέα	 για	 πρώτη	 φορά	 μέσα	 στο	

παλαιότεροι	 ωφελούμενοι	 του	 φορέα	 που	 προσήλθαν	 με	 νέο	

ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ 

που εποπτεύεται από το 

Προστασίας του Πολίτη 

Το έτος 2020, έτος πανδημίας με 

πολλούς περιορισμούς στις μετακινήσεις 

 αναζητήθηκαν 

νέες λύσεις υποστήριξης των 

ωφελούμενών μας. Για αυτό κατά το 

μεγάλο μέρος της 

 υποστήριξης 

γματοποιήθηκε τηλεφωνικά. Η συμβουλευτική διαδικασία περιλάμβανε ατομική 

συμβουλευτική, οικογενειακή συμβουλευτική, συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας, 

παραπομπή σε φορείς. Παράλληλα ο φορέας μας λειτούργησε ως ένα μικρό Κέντρο 

ηρέτησης πολιτών (τηλεφωνική διεκπεραίωση 

διαμεσολάβηση στην έκδοση πιστοποιητικών, 

αλλά και την κατά οίκον διανομή τροφίμων σε 

ωφελούμενούς μας που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

έως	 και	 31/12/2020),	 η	

τις	 υπηρεσίες	 της	 με	

Ωφελουμένους	 που	 είτε	

Δεριγνύ	28-30,	

ά	 με	 τους	 συμβούλους	 του	

ρέα	 για	 πρώτη	 φορά	 μέσα	 στο	

παλαιότεροι	 ωφελούμενοι	 του	 φορέα	 που	 προσήλθαν	 με	 νέο	
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αποφυλακιστήριο)1	 και	 οι	 υπόλοιποι	 63 είναι	 παλαιότεροι	 ωφελούμενοι	 του	

φορέα	 οι	 οποίοι	 είτε	 επανήλθαν	 μέσα	 στο	 2020	 ή	 συνέχισαν	 να	 λαμβάνουν	

υποστηρικτικές	 υπηρεσίες	 από	 το	 2019.	Ταυτόχρονα,	 ο	 Φορέας	 μερίμνησε	 για	

την	ομαλή	 μετάβαση	 και	 την	 επανένταξή		ατόμων	που	 εκτίουν	 στερητικές	 της	

ελευθερίας	 ποινές	 στα	 καταστήματα	 κράτησης	 της	 χώρας,	 ενόσω	 δηλαδή	

βρίσκονται	υπό	καθεστώς	 κράτησης	 και	 νεαρών/ανήλικων	 παραβατών	

υποβληθέντων	 σε	 αναμορφωτικά	 μέτρα	 (παροχή	 κοινωφελούς	 εργασίας	 στον	

φορέα)	ή	απλών	παραπομπών	από	τις	Υπηρεσίες	Επιμελητών	Ανηλίκων	Αθήνας	

και	Πειραιά	για	την	παρακολούθηση	ψυχοεκπαιδευτικών	προγραμμάτων.		

	

	

	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	&	
ΠΑΡΟΧΩΝ	ΕΠΑΝΟΔΟΥ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΕΤΟΣ	2020	

Σε	 κάθε	 ωφελούμενο	 που	 προσήλθε	 στα	 Γραφεία	 της	 Επανόδου	 ή	 έλαβε	

υποστήριξη	 εξ	 αποστάσεως	 λόγω	 των	 ειδικών	 συνθηκών	 και	 περιορισμών	 της	

πανδημίας	του	COVID	19,	ο	Φορέας	παρείχε	ανελλιπώς	τις	κάτωθι	υπηρεσίες:	

 Ψυχοκοινωνικής	στήριξης	

 Νομικής	συμβουλευτικής	

 Συμβουλευτικής	απασχόλησης	και	επιχειρηματικότητας,	

 Μέριμνας	σε	θέματα	υγείας	

 Στήριξης	οικογένειας	ανήλικων	παραβατών	

 Ενημέρωσης	–	πληροφόρησης		σε	θέματα	δικαιωμάτων,	επιδομάτων,	

πρόσβασης	σε	αγαθά	και	υπηρεσίες	

                                                           
1
 Τα	 στατιστικά	 που	 παρατίθενται	 παρακάτω	 αφορούν	 αυτούς	 τους	 164	 ωφελούμενους	 που	

αποτέλεσαν	και	τις	νέες	εισαγωγές	στο	σύστημα	του	φορέα	για	το	συγκεκριμένο	έτος. 



 

Η	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 προσέφερε	 	 κατά	το	 έτος	2020

έτη,	τις	ακόλουθες	υλικές	παρ

 Στέγαση	 -	 διαμονή	 σε	 συμβεβλημένο	 ξενοδοχείο	 για	 ορισμένο	 χρονικό	

διάστημα	 (δέκα	 ημέρες	 το	 μέγιστο)	 &	 φιλοξενία	 	 στον	 	 ξενώνα		

βραχύχρονης		φιλοξενίας		της		Επανόδου.

 Εισιτήρια	συγκοινωνιών

 Τηλεκάρτες	

 Σίτιση-	Κουπόνια		(δωροεπιταγή)	

συμβεβλημένο	πολυκατάστημα,	

 Υλικά	αγαθά	για	την	κάλυψη	των	αναγκών	των	αποφυλακισμένων	(π.χ

ρούχα,	προϊόντα	καλλωπισμού	κλπ)

Κατά	αντιστοιχία	με	τα	προηγούμενα	έτη,	συνεχίστηκε	η	συνεργασία	του	Φορέα	

με	 τις	 Κοινωνικές	 Υπηρεσίες	 των	

διανεμήθηκαν	 τόσο	 ελληνόγλωσσα	 όσο	 και	 ξενόγλωσσα	 φυλλάδια,	 ώστε	 οι	

κρατούμενοι	 να	 ενημερωθούν	 για	 το	 έργο	 και	 τις	 δράσεις	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 και	

κατ’	επέκταση	για	την	στήριξη	που	μπορεί	να	τους	παρέχει	ο	Φορέας.
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ΟΔΟΣ	 προσέφερε	 	 κατά	το	 έτος	2020,	 όπως	και	κατά	τα	προηγούμενα	

έτη,	τις	ακόλουθες	υλικές	παροχές:	

διαμονή	 σε	 συμβεβλημένο	 ξενοδοχείο	 για	 ορισμένο	 χρονικό	

διάστημα	 (δέκα	 ημέρες	 το	 μέγιστο)	 &	 φιλοξενία	 	 στον	 	 ξενώνα		

βραχύχρονης		φιλοξενίας		της		Επανόδου.	

Εισιτήρια	συγκοινωνιών	

Κουπόνια		(δωροεπιταγή)		για	τρόφιμα	ή	είδη	πρώτης	ανάγκης	σε	

συμβεβλημένο	πολυκατάστημα,		

Υλικά	αγαθά	για	την	κάλυψη	των	αναγκών	των	αποφυλακισμένων	(π.χ

ρούχα,	προϊόντα	καλλωπισμού	κλπ)	

Κατά	αντιστοιχία	με	τα	προηγούμενα	έτη,	συνεχίστηκε	η	συνεργασία	του	Φορέα	

με	 τις	 Κοινωνικές	 Υπηρεσίες	 των	 Καταστημάτων	 Κράτησης,	 στις	 οποίες	

διανεμήθηκαν	 τόσο	 ελληνόγλωσσα	 όσο	 και	 ξενόγλωσσα	 φυλλάδια,	 ώστε	 οι	

κρατούμενοι	 να	 ενημερωθούν	 για	 το	 έργο	 και	 τις	 δράσεις	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 και	

κατ’	επέκταση	για	την	στήριξη	που	μπορεί	να	τους	παρέχει	ο	Φορέας.

 

,	 όπως	και	κατά	τα	προηγούμενα	

διαμονή	 σε	 συμβεβλημένο	 ξενοδοχείο	 για	 ορισμένο	 χρονικό	

διάστημα	 (δέκα	 ημέρες	 το	 μέγιστο)	 &	 φιλοξενία	 	 στον	 	 ξενώνα		

δη	πρώτης	ανάγκης	σε	

Υλικά	αγαθά	για	την	κάλυψη	των	αναγκών	των	αποφυλακισμένων	(π.χ.		

Κατά	αντιστοιχία	με	τα	προηγούμενα	έτη,	συνεχίστηκε	η	συνεργασία	του	Φορέα	

Καταστημάτων	 Κράτησης,	 στις	 οποίες	

διανεμήθηκαν	 τόσο	 ελληνόγλωσσα	 όσο	 και	 ξενόγλωσσα	 φυλλάδια,	 ώστε	 οι	

κρατούμενοι	 να	 ενημερωθούν	 για	 το	 έργο	 και	 τις	 δράσεις	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 και	

κατ’	επέκταση	για	την	στήριξη	που	μπορεί	να	τους	παρέχει	ο	Φορέας.	
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Α) ΣΥΣΤΑΣΗ 

Με	το	ΠΔ	300/2003	συστάθηκε	το	ΝΠΙΔ	με	την	επωνυμία	ΕΠΑΝΟΔΟΣ	υπό	την	

εποπτεία	 του	 τότε	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης.		 Στη	 συνέχεια		 με	 τη	 με	 αρ.	

8874/2007	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Δικαιοσύνης	 συγκροτήθηκε	 για	 πρώτη	

φορά	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 με	 τότε	 πρόεδρο	 τον	 καθ.	

Εγκληματολογίας	 και	 Σωφρονιστικής	 της	 Νομικής	 Σχολής	 Αθηνών	 κ.	 Ν.	

Κουρα� κη,	 ενω� 	 με	 την	 ΥΑ	 681/2008	 (ΥΑ	 68173	 ΦΕΚ	 Β΄1998	 2008)	 με	 τι�τλο	

"Κανονισμός	 Εσωτερικής	 Λειτουργίας	 του	 Νομικού	 Προσώπου	 Ιδιωτικού	

Δικαίου	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ"	 ρυθμίστηκαν	 θέματα	 εσωτερικής	 λειτουργίας	 και	

οργάνωσης	του	φορέα.	

Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

Στο	 Υπουργείο	 Προστασίας	 του	 Πολίτη	 περιέρχονται	 οι	 αρμοδιότητες	 των	

συγχωνευόμενων	 Υπουργείων	 και	 των	 υπαγόμενων	 σε	 αυτά	 υπηρεσιακών	

μονάδων.	

 π.δ.	 81/2019	 «Σύσταση,	 συγχώνευση,	 μετονομασία	 και	 κατάργηση	

Υπουργείων	 και	 καθορισμός	 των	 αρμοδιοτήτων	 τους	 -	 Μεταφορά	

υπηρεσιω� ν	 και	 των	 αρμοδιοτη� των	 μεταξυ� 	 Υπουργει�ων»	 (Α΄	 119),	 ο� πως	

ισχύει,	

 π.δ.	 83/2019	 «Διορισμός	 Αντιπροέδρου	 της	 Κυβέρνησης,	 Υπουργών,	

Αναπληρωτω� ν	Υπουργω� ν	και	Υφυπουργω� ν»	(Α΄	121),	ο� πως	ισχυ� ει,	

 αρ.	 80/2019	 απόφασης	 του	 Πρωθυπουργού	 και	 του	 Υπουργού	

Προστασίας	 του	 Πολίτη	 «Ανάθεση	 αρμοδιοτήτων	 στον	 Υφυπουργό	

Προστασι�ας	του	Πολι�τη,	Ελευθε�ριο	Οικονο� μου»	(Β΄	3058)	
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Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	διοικείται	 από	πενταμελές	Διοικητικό	 Συμβούλιο,	 τον	Πρόεδρο,	 τον	

Αντιπρόεδρο	 και	 τρία	 μέλη	 εκ	 των	 οποίων	 ο	 ένας	 είναι	 εκπρόσωπος	 του	

Υπουργείου	 Δικαιοσύνης	 και	 ένας	 του	 Υπουργείου	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικών	

Ασφαλίσεων		 (βλ.	ΠΔ	 300/2003).	Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 παρέχει	 τις	 υπηρεσίες	

του	χωρίς	αμοιβή	ή	άλλη	αποζημίωση.		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Συγκρότηση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	 Νομικού	 Προσώπου	 Ιδιωτικού	

Δικαίου	με	την	επωνυμία	«ΕΠΑΝΟΔΟΣ».	

Η	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	διοικείται	 από	πενταμελές	Διοικητικό	 Συμβούλιο,	 τον	Πρόεδρο,	 τον	

Αντιπρόεδρο	και	τρία	μέλη	(βλ.	ΠΔ	300/2003).		Πρόεδρος	της	ΕΠΑΝΟΔΟΥ	σήμερα	

είναι	 η	 κ.	 Χριστίνα	 Ζαραφωνίτου	 του	 Μιχαήλ,	 Καθηγήτρια	 Εγκληματολογίας	 του	

Παντείου	 Πανεπιστημίου,	 Αντιπρόεδρος	 o	 κ.	 Γεώργιος	 Χλούπης	 του	 Δημητρίου,	

Λέκτορας	 Ποινικού	 Δικαίου	 και	 Αντεγκληματικής	 Πολιτικής	 του	 Ευρωπαϊκού	

Πανεπιστημίου	 Κύπρου,	 και	 μέλη	 ο	 κ.	 Λεωνίδας	 Κωτούλας	 του	 Νικολάου,	

Κοινωνικός	 Λειτουργός	 του	 Ε.Α.Κ.Κ.Ν.	 Κασσαβέτειας,	 η	 κ.	 Καλλιόπη	 Καστάνη	 του	

Γεωργίου,	 Προϊσταμένη	 της	 Διεύθυνσης	 Κοινωνικής	 και	 Αλληλέγγυας	 Οικονομίας	

του	Υπουργείου	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Υποθέσεων,	και	η	κ.	Μαρία	Καλδή	του	

Ευστρατίου,	 υπάλληλος	 του	 Τμήματος	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 της	 Διεύθυνσης	

Οργανωτικής	 και	 Ακαδημαϊκής	 Ανάπτυξης	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας	 και	

Θρησκευμάτων.	

Η	θητεία	των	ανωτέρω	μελών	είναι	τριετής.	

Η	απόφαση	έχει	δημοσιευθεί	στην	Εφημερίδα	της	Κυβερνήσεως.	

Η	θητεία	των	ανωτέρω	μελών	είναι	τριετής.	

Η	 απόφαση	 έχει	 δημοσιευθεί	 στην	 Εφημερίδα	 της	 Κυβερνήσεως	 (βλ.	 αρ.	
78925/17-3-2020,	ΦΕΚ	ΥΟΔΔ	194/17-3-2020)	

Δ)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το	 προσωπικό	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 αποτελείται	 υπαλλήλους	 του	 Υπουργείου	

Προστασίας	του	Πολίτη	με	απόσπαση	ή	παράλληλα	καθήκοντα	στην	ΕΠΑΝΟΔΟ	



7 
 

και	 εξωτερικούς	 εξειδικευμένους	 	 συνεργάτες	 (Νομικούς,	 Ψυχολόγους,		

Κοινωνικούς	 Λειτουργούς,	 Κοινωνιολόγους,	 Εκπαιδευτικούς	 κλπ)	 οι	 οποίοι	

παρέχουν	κατά	διαστήματα	υπηρεσίες	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	της	ΕΠΑΝΟΔΟΥ	

και	των	εξυπηρετουμένων.	

Ε) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2019	

Το	 Ν.Π.Ι.Δ	 με	 την	 επωνυμία	 “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”	 συστάθηκε	 με	 το	 π.δ	 300/2003	 το	

οποίο	ρυθμίζει		τυπικά		τον		τρόπο		λειτουργίας		και		ύπαρξής		του.		Ακολούθησε		

το		ΦΕΚ	1998/2008,	το	οποίο	ρυθμίζει	την	Εσωτερική	Λειτουργία	του	Ν.Π.Ι.Δ.	Το	

π.δ	 300/2003	 και	 το	 ΦΕΚ	 1998/2008	 αποτελούν	 τις	 τυπικές	 διατάξεις	 που	

ρυθμίζουν	 την	 λειτουργία	 του	 φορέα	 με	 ισχύ	 νόμου.	 Εντούτοις,	 ο	 ρόλος	 του	

παρόντος	Κώδικα	Δεοντολογίας	στην		εφαρμογή		των		νόμων		σε		φορείς		όπως		

και	 	 το	 	 Ν.Π.Ι.Δ.	 	 με	 	 την	 	 επωνυμία	 “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”	 είναι	 απαραίτητη,	 	 ώστε	 το	

προσωπικό	 να	 γνωρίζει	 	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 και	 οι	 εξυπηρετούμενοι	 τι	 να	

αναμένουν	 από	 την	 “ΕΠΑΝΟΔΟ”.	 Ο	 παρών	 Κώδικας	 Δεοντολογίας	 μπορεί	 να	

συμβάλει	τόσο	στην	καλύτερη	πρακτική	εφαρμογή	της	νομοθεσίας	όσο	και	στην	

πιθανή	 συμπλήρωσή	 της.	 Επίσης,	 όταν	 παρατηρείται	 έλλειμμα	 ρυθμίσεων	 και	

προστασίας	 με	 νομοθετική	 ρύθμιση,	 ο	 παρών	 Κώδικας,	 δύναται	 να	 προσφέρει	

λύσεις	 που	 προσαρμόζονται	 πιο	 εύκολα	 στις	 νέες	 συνθήκες	 καθώς	

μεταβάλλονται	πιο	γρήγορα,	ακολουθώντας	τις	εξελίξεις.			

Πεδίο εφαρμογής  

Ο	 Κώδικας	 ισχύει	 για	 όλους	 τους	 συνεργάτες	 του	 φορέα	 με	 κάθε	 μορφή	

απασχόλησης,	 τους	 εθελοντές,	 το	 Ειδικό	 Προσωπικό,	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο,	

τον	 Διευθυντή	 και	 τον	 Πρόεδρο	 του	 φορέα	 Ν.Π.Ι.Δ.	 με	 την	 επωνυμία	

“ΕΠΑΝΟΔΟΣ.		

βλ.	αναλυτικά	στον	κάτωθι	υπερσύνδεσμο	

https://www.epanodos.org.gr/wp-

content/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	

ΣΤ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Στον	διοικητικό	τομέα		κατά	το	διάστημα	από	1/1/2020	έως	31/12/2020		μετά	

τον	με	ορισμό	του	νέου	Δ.Σ	με	την	με		αρ.	78925/17-3-2020	(ΦΕΚ	ΥΟΔΔ	194/17-

3-2020)	 απόφαση	 του	 Υφυπουργού	 Προστασίας	 του	 Πολίτη	 ασχοληθήκαμε	 με	

τα	παρακάτω:	

 Την	 οργάνωση	 της	 λειτουργίας	 του	 φορέα	 (πρόβλεψη	 προκήρυξης	

θέσεων	 ΙΔΑΧ,	 υπογραφή	 	 Πρωτοκόλλων	 Συνεργασίας	 με	 τα	 ΚΚράτησης	

Κασσαβέτειας,	Βόλου,	Αγιάς	και	Άμφισσας,	υπογραφή	νέων	μισθωτηρίων		

με	 τους	 ιδιοκτήτες	 των	 ακινήτων	 που	 μισθώνει	 η	 Επάνοδος,	 ορισμός	

εκκαθαριστή	 ΕΑΠ,	 νομιμοποίηση	 Προέδρου	 Δ.Σ.	 στις	 Τράπεζες,	

υπογραφή	 νέων	 συμβολαίων	 για	 οικονομικότερα	 προγράμματα	 με	

COSMOTE,	 την	 αλλαγή	 στο	 όνομα	 	 του	 φορέα	 στο	 λογαριασμό	 της	 ΔΕΗ	

που	αφορά	τον	ξενώνα)	.	

 Την	 ανάπτυξη	 και	 τη	 διεύρυνση	 των	 υπηρεσιών	 	 του	 φορέα	 	 με	 τη	

λειτουργία	 Παραρτήματος	 του	 φορέα	 στο	 	 Βόλου,	 τη	 λειτουργία	

Γραφείων	 Διασύνδεσης	 στα	 ΚΚράτησης	 τη	 συμμετοχή	 σε	 Επιτροπές	

όπως	 την	 Επιτροπή	 της	 Περιφέρειας	 Αττικής,	 της	 Γενικής	 Γραμματείας	

Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης	 και	 Φτώχειας	 του	 Υπουργείου	 	 Εργασίας	 για	

θέματα	στέγης.	

 Την	 	 συμμετοχή	 στο	 νομοπαρασκευαστικό	 έργο	 θεμάτων	 αρμοδιότητας	

του	 φορέα	 όπως	 με	 την	 συμμετοχή	 στη	 διαβούλευση	 του	 νομοσχεδίου	

για	καθώς	και	το	ΚΗΔΜΗΣ.	

 Την	 οικονομική	 διαχείριση	 των	 τρέχοντων	 θεμάτων	 του	 φορέα	 όπως	

επιλογή	 λογιστικού	 γραφείου,	 τροποποίηση	 προϋπολογισμού	 έτους	

2020,	την	κατάρτιση	και	έγκριση	προϋπολογισμού	έτους	2021.	

 Την	 πραγματοποίηση	 εκπαιδευτικών	 δράσεων	 στην	 Επάνοδο	 και	 στο	

χώρο	των	ΚΚράτησης	που	αφορούσαν	τόσο	τους	ωφελούμενους	όσο	και	

επαγγελματίες,	 τη	 συνεργασία	 με	 τα	 Πανεπιστήμια	 για	 την	 πρακτική	

άσκηση	φοιτητών,	την	απονομή	βραβείων			
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 Την	 συμμετοχή	 σε	 ευρωπαϊκά	 προγράμματα	 συνέχιση	 των	 υπαρχόντων	

και	υποβολή	αιτήσεων	για	νέα	προγράμματα	

 Την	 προβολή	 των	 δράσεων	 του	 φορέα	 στο	 ευρύ	 κοινό	 (Δελτία	 τύπου,	

αναρτήσεις	στο	F/B,	δημιουργία	τηλεοπτικού	σποτ	κλπ)	

 Την	 αγαστή	 συνεργασία	 και	 διαρκή	 ενημέρωση	 τόσο	 της	 πολιτικής	

ηγεσίας	όσο	και	των	αρμοδίων	υπηρεσιών	του	εποπτεύοντος	Υπουργείου	

 Την	 διαρκή	 υποστήριξη	 των	 αποφυλακιζομένων	 και	 αποφυλακισμένων	

(συμβουλευτική,	 οικονομική	 στήριξη,	 στέγαση	 	 κλπ	 όπως	

παρουσιάζονται	αναλυτικά	παρακάτω).	

 

Εικόνα 1 Το Γραφείο Διασύνδεσης στο ΚΚΚορυδαλλού 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	 -	 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	 ΣΤΟΙΧΕΙΑ	 ΕΤΟΥΣ	
20202	

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Ο τομέας συμβουλευτικής παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 

αποφυλακισμένους, ωφελούμενους του φορέα μας και στελεχώνεται από μία 

υπάλληλο  με παράλληλα καθήκοντα του  Υπουργείου μας την κα Δ. 

Θεοδωρακοπούλου και καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, 

ψυχολόγους, σύμβουλο απασχόλησης οι οποίοι στελεχώνουν τον τομέα των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο τομέας συμβουλευτικής διαρθρώνεται σε δύο 

τμήματα το τμήμα υποδοχής με τον κ. Ν. Βαρβατάκο ( υπάλληλο με απόσπαση)  και 

                                                           
2
 Τα δεδομένα επιμελήθηκε και επεξεργάστηκε στατιστικά η επιστημονική συνεργάτις του φορέα 

μας, κα Μάρθα Λεμπέση  
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το τμήμα της συμβουλευτικής τα οποία βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνεργασία 

μεταξύ τους.   

Το έτος 2020, έτος πανδημίας με πολλούς περιορισμούς στις μετακινήσεις και 

στο συγχρωτισμό αναζητήθηκαν νέες λύσεις υποστήριξης των ωφελούμενών μας. Για 

αυτό κατά το έτος 2020 μεγάλο μέρος της συμβουλευτικής   υποστήριξης 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά. Η συμβουλευτική διαδικασία περιλάμβανε ατομική 

συμβουλευτική, οικογενειακή συμβουλευτική, συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας, 

παραπομπή σε φορείς. Παράλληλα ο φορέας μας λειτούργησε ως ένα μικρό Κέντρο 

Κοινότητας με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών (τηλεφωνική διεκπεραίωση 

υποθέσεων, αποστολή e-mails, διαμεσολάβηση στην έκδοση πιστοποιητικών, 

πληροφορίες για το 13033 κλπ) αλλά και την κατά οίκον διανομή τροφίμων σε 

ωφελούμενούς μας που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

μόνοι τους και να προμηθευτούν οι ίδιοι τα απαραίτητα αγαθά..  

Ο	 συνολικός	 αριθμός	 των	 ατόμων	 που	 έλαβαν	 υπηρεσίες	 από	 την	 ΕΠΑΝΟΔΟ	

μέχρι	 31/12/2020 ανέρχεται	 σε 227 άτομα.	 Από	 αυτούς	 οι	 164 προσήλθαν	

στον	φορέα	για	πρώτη	φορά	 μέσα	στο	 2020	 (ή	παλαιότεροι	ωφελούμενοι	 του	

φορέα	 που	 προσήλθαν	 με	 νέο	 αποφυλακιστήριο)	 και	 οι	 υπόλοιποι	 63 είναι	

παλαιότεροι	 ωφελούμενοι	 του	 φορέα	 οι	 οποίοι	 επανήλθαν	 μέσα	 στο	 2020,	

έλαβαν	 υποστηρικτικές	 υπηρεσίες	 σε	 1.076 προγραμματισμένες 

συναντήσεις (πραγματοποιήθηκαν 878 συναντήσεις) με	 συμβούλους	 του	

Φορέα.		

Συνολικά	 στην	 ΕΠΑΝΟΔΟ	 πραγματοποιήθηκαν	 878 συμβουλευτικές	

συνεδρίες (ραντεβού)	με	 αποφυλακισμένους.	 Ειδικότερα	κατεγράφησαν	 από	

την	γραμματεία	του	φορέα 243 συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής (είχαν	

προγραμματιστεί	 281), 515 συναντήσεις (είχαν	 προγραμματιστεί	 635) με 

κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο (282	 ραντεβού	 για	 ψυχοκοινωνική	

στήριξη	&	233	ραντεβού	με	ψυχολόγο) για	παροχή	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	

και	 ψυχοκοινωνική	 στήριξη,	  και	 τέλος 120 συναντήσεις με εργασιακό 

σύμβουλο (είχαν	προγραμματιστεί	160).	

Το	2020	η	ΕΠΑΝΟΔΟΣ	ακολουθεί,	κατά	αντιστοιχία	με		τα	προηγούμενα	έτη,	την	

ίδια	 πολυεπίπεδη	 κατευθυντήρια	 γραμμή	 και	 στρατηγική,	 αποβλέποντας	 στην		
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εμπεριστατωμένη	λειτουργία	και	επιτυχή	ολοκλήρωση	των	προγραμμάτων	και	

των	 δράσεων	 που	 είχε	 αναλάβει	 να	 εκπονήσει,	 προς	 εξυπηρέτηση	 των	

ωφελουμένων	της.	

Πληροφόρηση ενημέρωση για	 θέματα	 που	 αφορούν	 ζητήματα	 επιδομάτων,	

συμβουλευτικής,	κατάρτισης,	εκπαίδευσης,	απασχόλησης	και	γενικά	για	κάθε	θέμα	

που	αφορά	τη	διευκόλυνση	της	κοινωνικής	επανένταξης.	

Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 τρέχοντος	 έτους	

πραγματοποιήθηκε	 σειρά	 ατομικών	 συνεδριών	 συμβουλευτικής	 	 τόσο	 σε	

επωφελούμενους	του	Φορέα	που	εξέφρασαν	προσωπικό	αίτημα	για	ψυχολογική	

υποστήριξη	 όσο	 και	 σε	 ωφελούμενους	 οι	 οποίοι	 παραπέμφθηκαν	 εσωτερικά	

μετά	 από	 εκτίμησή	 των	 συνεργατών	 για	 εξειδικευμένη	 ψυχολογική	 στήριξη.		

Κοινό	 χαρακτηριστικό	 των	 περισσοτέρων	 εξ	 αυτών	 η	 απουσία	 ενεργού	 και	

υγιούς	 οικογενειακού	 /	 υποστηρικτικού	 δικτύου,	 η	 πολυετής	 κράτηση	 και	

σύνοδες	 αυτής	 ψυχικές	 διαταραχές	 (πχ.	 αγχώδεις	 	 διαταραχές,	 διαταραχές	

διάθεσης	 και	 ύπνου),	 το	 ιστορικό	 υποτροπών	 (σχετιζόμενο	 και	 με	 ιστορικό	

χρήσης	 ουσιών),	 	 η	 έλλειψη	 εμπειρίας	 πρωταρχικής	 κοινωνικής	 ένταξης	 στο	

περιβάλλον	 της	 χώρας	 (κυρίως	 αλλοδαποί	 αποφυλακισμένοι	 δίχως	

νομιμοποιητικά	έγγραφα	κ.α	).			

Μέσα	στο	πλαίσιο	άμεσης	ανταπόκρισης	του	φορέα	απέναντι	σε	αιτήματα	νέο-

αποφυλακισμένων	 πραγματοποιήθηκαν	 και	 πρώτα	 ραντεβού	 κατά	 τα	 οποία	

καλύφθηκαν	 ανάγκες	 διαμονής	 (βραχύχρονης	 ή/και	 σε	 επίπεδο	 ένταξης	 στον	

ξενώνα	της	Επανόδου),	διατροφής,	οικονομικά	αιτήματα,	παραπομπές	σε	φορείς	

υγείας	 και	 πρόνοιας,	 αλλά	 και	 αποσαφήνιση	 προτεραιοτήτων	 /	 ιεράρχηση	 /	

διαμόρφωση	 σχεδίου	 ένταξης	 και	 προγραμματισμός	 συναντήσεων	 με	 άλλους	

συμβούλους.	

Συναντήσεις	με	 ανηλίκους	και	τους	κηδεμόνες	τους	κατά	την	παραπομπή	τους	

από	 κοινωνικούς	 επιμελητές	 στον	 φορέα	 για	 παρακολούθηση	 προγραμμάτων	

(ελληνικά,	 Η/Υ)	 και	 τακτικά	 follow	 up.	 Η	 πλειονότητα	 αυτών	 ήταν	 	 νεαρά	

αγόρια,	 ρομά,	 αναλφάβητα,	 με	 ελλιπείς	 κοινωνικές	 δεξιότητες	 ή/και	

αναπτυξιακά	 ελλείμματα,	 από	 περιβάλλοντα	 στερημένα	 ερεθισμάτων	 και	

εκτεθειμένα	σε	συνθήκες	οικονομικής	ανέχειας.	
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Σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	 υπήρξαν	 επίσης	 θέματα	 ψυχοπαθολογίας	 και	

εξαρτήσεων,	περιπτώσεις	στις	οποίες	που	έγιναν	παραπομπές	σε	αντίστοιχους	

ειδικούς	 και	 δομές,	 προκειμένου	 οι	 ωφελούμενοι	 να	 λάβουν	 τις	 ειδικές	

υπηρεσίες	 που	 χρειάζονταν.	 Επίσης,	 στις	 περιπτώσεις	 κάποιων	 παλαιών	

ωφελουμένων,	και	με	αφορμή	τις	αλλαγές	στην	λειτουργία	του	φορέα	μας	κατά	

την	περίοδο	της	καραντίνας,	έγινε	παραπομπή	σε	άλλες	δομές	όπου	μπορούσαν	

να	λάβουν	ψυχολογική	υποστήριξη,	ώστε	να	«απεξαρτηθούν»		από	την	Επάνοδο	

και	να	μπορέσουν	να	οικοδομήσουν	και	μια	διαφορετική	κοινωνική	ταυτότητα	

από	αυτήν	του	αποφυλακισμένου.	

Εργασιακή συμβουλευτική. Το	 2020	 ήταν	 μια	 ιδιαίτερη	 χρονιά	 κυρίως	 λόγω	

των	περιορισμών	που	επέβαλε	η	πανδημία	σε	μετακινήσεις,	αλλά	και	γενικότερα	

σε	επικοινωνία	με	συνεργάτες	και	λοιπούς	φορείς. 	Οι	συναντήσεις	εργασιακής	

συμβουλευτικής	 αφορούσαν	 	 ωφελούμενους	 που	 είτε	 	 εξέφρασαν	 οι	 ίδιοι	 το	

ενδιαφέρον	 να	 λάβουν	 υπηρεσίες	 εργασιακής	 συμβουλευτικής	 είτε	

παραπέμφθηκαν	 εσωτερικά	 από	 άλλους	 συμβούλους	 για	 τον	 ίδιο	 λόγο	 είτε	

τέλος,	επανήλθαν	για	εφαρμογή	ενός	ολοκληρωμένου	πλάνου	παρέμβασης.	 

Συγκρινόμενο	με	προηγούμενες	χρονιές	το	ποσοστό	προσέλευσης	ήταν	υψηλό	κι	

αυτό	μπορεί	να	αποδοθεί	σε	τρεις	λόγους:	

i. Κατά	 τις	 δύο	 περιόδους	 της	 καραντίνας,	 μέρος	 των	 ραντεβού	 γινόταν		

τηλεφωνικά,	από	την	Σύμβουλο	προς	τον	ωφελούμενο	που	έχει	εκδηλώσει	

το	 ενδιαφέρον.	 Έτσι,	 την	 ευθύνη	 /	 συνέπεια	 αναλάμβανε	 	 πλέον	 η	

Σύμβουλος	κι	εκμηδενίζονταν		προφάσεις,	τύπου	«το	ξέχασα»,	«είχα	άλλο	

ρ/β»,	«καθυστέρησα»,	κλπ.	

ii. Το	αίτημα	διατυπώθηκε		από	την	αρχή	συνειδητά	και	ξεκάθαρα.	

iii. Οι	 παρουσιαζόμενες	 ευκαιρίες	 εργασίας	 έτειναν	 να	 δυσκολεύουν,	 οπότε	

καλλιεργούνταν	 	 η	 ελπίδα	 ότι	 ο	 φορέας	 θα	 τους	 βρει	 δουλειά	 μέσα	 από	

δικό	του	δίκτυο	εργοδοτών.	

iv. Οι	 γραφειοκρατικές	 εργασίες	 που	 παλαιότερα	 αναλάμβαναν	 να	

διεκπεραιώσουν	 οι	 ωφελούμενοι	 αυτοπροσώπως	 σε	 υπηρεσίες	 κι	

οργανισμούς	 (έκδοση	 κάρτας	 ανεργίας,	 αίτηση	 επιδόματος	

αποφυλακισμένου,	 ρ/β	 με	 εφορία,	 κλπ),	 τώρα	 έπρεπε	 	 να	 γίνουν	

ηλεκτρονικά,	 κάτι	 που	 δυσκολεύονταν	 	 να	 φέρουν	 εις	 πέρας,	 είτε	 λόγω	
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άγνοιας	είτε	λόγω	έλλειψης	εξοπλισμού,	κι	έτσι	απευθύνονταν	στο	φορέα	

και	την	εργασιακή	σύμβουλο.	

	

Εικόνα 2 Φωτ. Δράσεις φορέα 

	

Οι	 εξυπηρετούμενοι	 ήταν	 	 σχεδόν	 αποκλειστικά	 άνδρες	 –	 όλο	 το	 2020	 μόνο	 9	

γυναίκες	 έκλεισαν	 ρ/β,	 αλλά	 διατήρησαν	 ένα	 πρόγραμμα	 επαναλαμβανόμενων	

επισκέψεων	 και	 προόδου.	 Αναφορικά	 με	 την	 εθνοτική	 τους	 καταγωγή,	 σχεδόν	

το	1/3	ήταν	ελληνικής	καταγωγής,	ενώ	για	την	ηλικιακή	τους	διαστρωμάτωση	

παρατηρούμε	ότι:	οι	Έλληνες	είχαν	 	βγει	από	την	παραγωγική	τους	φάση	(>50	

ετών),	ενώ	οι	αλλοδαποί	–	στην	πλειονότητά		τους	–	ήταν		νέοι	25-38	ετών,	αλλά	

με	χαμηλό	βαθμό	επαγγελματικής	εξειδίκευσης.	Παρατηρείται	δυσκολία	εισόδου	

στην	αγορά	εργασίας	για	μεν	τους	Έλληνες	λόγω	προχωρημένης	ηλικίας	για	δε	

τους	 αλλοδαπούς	 λόγω	 ελλιπούς	 εξειδίκευσης	 ή	 ανυπαρξίας	 νομιμοποιητικών	

εγγράφων.	Από	την	πλειονότητα	των	εξυπηρετούμενων	το	εκφραζόμενο	αίτημα	

ήταν		εύρεση	εργασίας	και	μάλιστα	(εσφαλμένα)	η	τοποθέτηση	από	το	φορέα	σε	

κάποια	«οποιαδήποτε»		θέση	εργασίας.		

Δεν	 έλειψαν	 	 οι	 περιπτώσεις	 που	 χρειάζονταν	 πληροφόρηση	 αναφορικά	 με	

γραφειοκρατικές	 διαδικασίες,	 αλλά	 και	 την	 διεκπεραίωσή	 τους,	 όπως	 έκδοση	

κάρτας	 ανεργίας,	 υποβολή	 αιτήματος	 λήψης	 επιδόματος	 αποφυλακισμένου	 ή	

για	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 χρηματοδότησης	 μιας	 επιχειρηματικής	 τους	

ιδέας	 (πχ.	 ΕΣΠΑ),	 καθώς	 και	 υποστήριξη/	 προώθηση	 κάποιου	 αιτήματός	 τους	

στις	 τοπικές	 δημοτικές	 αρχές	 ή	 η	 εγγραφή	 κάποιου	 σε	 ΣΔΕ	 ή	 πρόγραμμα	

τεχνικής/επαγγελματικής	κατάρτισης.	



14 
 

Η	 ανάγκη	 ωστόσο	 που	 στις	 πλείστες	 των	 περιπτώσεων	 αναγνωρίζεται	 από	 τη	

σύμβουλο	 είναι	 αυτή	 της	 ενδυνάμωσης,	 της	 ανάδειξης	 των	 θετικών	 στοιχείων	

προσωπικότητας,	η	οριοθέτηση	των	στόχων,	η	αυτο-οργάνωση	και	η	διατήρηση	

της	θετικής	αυτοεικόνας	ώστε	να	διευκολυνθεί	ο	ωφελούμενος	να	αναλάβει	την	

ευθύνη	 του	 εαυτού	 του	 και	 να	 παίρνει	 αποφάσεις	 σύμφωνα	 με	 τις	 δικές	 του	

προσωπικές	αξιολογήσεις,	διερευνώντας	μόνος	του	λύσεις	στα	προβλήματά	του,	

η	διαχείριση	τυχόν	άγχους	ή	ανασφάλειας.		

	

Νομική συμβουλευτική.	 αντιμετώπιση	 νομικών	 θεμάτων	 κυρίως	 σε	

συμβουλευτική	 βάση,	 προσφέροντας	 επεξηγήσεις	 σε	 νομικά	 ζητήματα,	 καθώς	

και	οδηγίες	για	τις	περαιτέρω	ενέργειές	τους.	

	

Συνεργασία με φορείς.	 Πραγματοποίηση	 συναντήσεων	 με	 εκπροσώπους	 των	

φορέων	 όπως	 οι	 Γιατροί	 του	 Κόσμου,	 η	 	 Ιερά	 Αρχιεπισκοπή	 Αθηνών,	 η	 ΜΚΟ	

Κλίμακα,	η	Πράξις	κλπ	

	

Ξενώνας	 Φιλοξενήθηκαν	 συνολικά	 8	 άτομα	 εκ	 των	 οποίων	 σήμερα	 διαμένουν	

δύο.		

	

Για	 την	 καλύτερη	 πλαισίωση	 των	 αποφυλακισμένων	 παρασχέθηκαν	 εισιτήρια,	

δωροεπιταγές	Super	–	Market,	διαμονή	σε	ξενοδοχείο,	οικονομική	ενίσχυση).		

	

 

 

Εικόνα 3 Φωτ. Σποτ ενημέρωσης και πληροφόρησης 
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Στατιστικά	

Στο		Ν.Π.Ι.Δ.	«ΕΠΑΝΟΔΟΣ»		λειτουργεί		βάση		δεδομένων		όπου		καταχωρούνται	

κοινωνικοδημογραφικά	στοιχεία,	το	κοινωνικό	ιστορικό3	(Κανδυλάκη,2000)	και	

το	 ποινικό	 ιστορικό	 του	 ωφελούμενου/της	 ωφελούμενης	 του	 φορέα,	 τα	 οποία	

και	επικαιροποιoύνται	ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα.	Η	μηχανοργάνωση	αυτή	

δίνει	 τη	 δυνατότητα	 ευκολότερης	 και	 ταχύτερης	 ανάκλησης	 των	 εκάστοτε	

πληροφοριών	 και	 ιστορικών	 	 και	 	 επιτρέπει	 	 τη	 	 συστηματικότερη	 	 και		

αναλυτικότερη		στατιστική	επεξεργασία		των	 	συλλεχθέντων		στοιχείων.	 	Έτσι,		

το		έργο		του		φορέα		αποτελεί	πολύτιμο	εργαλείο	για	την	επιστημονική	μελέτη	

από	 ερευνητές	 διαφόρων	 κλάδων	 που	 εμπλέκονται	 στη	 διερεύνηση	 του	

πληθυσμού	αυτού.	Στην	ηλεκτρονική	βάση	έχουν		καταγραφεί	 	και	 	συνεχίζουν		

να	 	 καταγράφονται	 	 συστηματικά	 	 όλοι	 	 οι αποφυλακισμένοι	 που	 προσήλθαν,	

επικοινώνησαν	και	έλαβαν	υπηρεσίες	από	το	φορέα.		

Οι	 πρώτοι	 που	 εμπλέκονται	 στην	 επαφή	 με	 τον	 αποφυλακισμένο	 είναι	 ο	

κοινωνικός	 λειτουργός	 και	 ο	 ψυχολόγος.	 Το	 πρώτο	 στάδιο,	 λοιπόν,	 αφορά	

αυτούς	 και	 την	 πρώτη	 επαφή	 που	 έχουν	 με	 τους	 ενδιαφερόμενους	 είτε	 μέσω	

προγραμματισμένου	ραντεβού	είτε	χωρίς.	Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	με	

τον	 ενδιαφερόμενο	 συντάσσεται	 αναλυτικό	 ιστορικό	 με	 πληροφορίες	 για	 τον	

ίδιο,	 τις	 ανάγκες	 του	 και	 τα	 αιτήματά	 του	 (Μηλιώνη	 et	 al.,	 2012:437	 επ.).	 Σε	

αυτό	το	σημείο	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	προσκομίζεται	από	τον	ωφελούμενο	το	

αποφυλακιστήριό	 του	 και	 με	 βάση	 το	 ονοματεπώνυμο	 ή	 ονοματεπώνυμα	 που	

αναγράφονται	σε	αυτό	γίνεται	αναζήτηση	στη	βάση	του	φορέα	προκειμένου	να	

διαπιστωθεί	 εάν	 έχει	 ήδη	 διαμορφωθεί	 καρτέλα	 για	 το	 συγκεκριμένο	

ωφελούμενο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 ο	 σύμβουλος	 δεν	 προβαίνει	 εκ	 νέου	 στη	

διαμόρφωση	καρτέλας,	αλλά	επικαιροποιεί	τα	στοιχεία	στην	ήδη	υπάρχουσα	και	

ζητά	 από	 τον	 ωφελούμενο	 να	 δηλώσει	 εάν	 το	 αποφυλακιστήριο	 που	

προσκομίζει	είναι	νέο	ή	το	ίδιο	που	είχε	προσκομιστεί	και	παλαιότερα.	Σε	κάθε	

περίπτωση	το	αποφυλακιστήριο	επισυνάπτεται	στην	ηλεκτρονική	καρτέλα	του	

                                                           
3
 To κοινωνικό ιστορικό είναι ένα κείμενο (φόρμα ή ελεύθερο), δομημένο έτσι ώστε να δίνει μια 

σαφή και περιεκτική εικόνα για το άτομο, τις συνθήκες ζωής και το πρόβλημα, ή τα προβλήματα για 
τα οποία έχει αιτηθεί βοήθεια. Ανακεφαλαιώνει και εκθέτει με ιστορική σειρά επιμέρους αφηγήσεις 
για γεγονότα, πράξεις και συνθήκες ζωής και τη νοηματοδότησή τους όπως επιτεύχθηκε στις 
συνεδρίες διαγνωστικής εκτίμησης. 
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ωφελούμενου	 προκειμένου	 εν	 συνεχεία	 ο	 νομικός	 να	 συμπληρώσει	 ή	 να	

επικαιροποιήσει	την	καρτέλα	του	ποινικού	ιστορικού	(ανεξαρτήτως	ραντεβού	ή	

μη	για	παροχή	νομικών	συμβουλών	στον	φορέα).	

Στην	 περίπτωση	 που	 δεν	 υπάρχει	 διαμορφωμένη	 καρτέλα	 (νέος	 ωφελούμενος	

του	 φορέα)	 συμπληρώνεται	 ηλεκτρονική	 καρτέλα	 είτε	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	

συνάντησης	 είτε	 αμέσως	 μετά	 την	 αποχώρηση	 του	 ενδιαφερόμενου	 σύμφωνα	

με	 τις	σημειώσεις	του	 υπεύθυνου	κοινωνικού	 λειτουργού	ή/και	 ψυχολόγου.	 Σε	

μια	 τέτοια	 περίπτωση	 ο	 διαφορετικός	 χρόνος	 συμπλήρωσης	 της	 καρτέλας	

οφείλεται	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 ο	 ενδιαφερόμενος	 αντιμετωπίζει	 αυτή	 τη	

διαδικασία	 (πολλοί	 εξυπηρετούμενοι	 είναι	 επιφυλακτικοί	 όταν	 υπάρχει	 μια	

τελείως	 τυποποιημένη	 επαφή).	 Στην	 περίπτωση	 που	 ο	 ωφελούμενος	 διαμένει	

εκτός	 Αθηνών	 και	 το	 ραντεβού	 πραγματοποιείται	 τηλεφωνικά,	 του	 ζητείται	 η	

αποστολή	του	αποφυλακιστηρίου.	Μετά	τη	συλλογή	αυτών	των	στοιχείων,	και	

μία	 φορά	 το	 μήνα	 τουλάχιστον,	 τα	 ήδη	 καταχωρημένα	 στη	 βάση	 δεδομένων	

στοιχεία	 ελέγχονται	 διασταυρώνονται,	 διορθώνονται	 και	 διαγράφονται	 τυχών	

διπλοεγγραφές.	Η	τήρηση	αρχείου	με	στοιχεία	της	ατομικής,	οικογενειακής	και	

κοινωνικής	κατάστασης	των	αποφυλακιζόμενων	και	ανήλικων	παραβατών	στην	

«ΕΠΑΝΟΔΟ»	 θεωρούνται	 ευαίσθητα	 προσωπικά	 δεδομένα,	 η	 δε	 συλλογή,	

επεξεργασία	και	χρήση	τους διέπονται	από	την	ισχύουσα	νομοθεσία.	

Ειδικότερα,	τα	στοιχεία	που	συλλέγονται	και	καταγράφονται	στην	ηλεκτρονική	

βάση	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ,	 μέσα	 από	 την	 επαφή	 του	 Φορέα	 με	 τους	

ωφελούμενους/ωφελούμενες,	παρέχουν	πολύτιμες	πληροφορίες,	που	μέσα	από	

την	 γόνιμη	 αξιοποίηση	 τους	 μπορούν	 να	 συμβάλουν	 στην	 χάραξη	 	 πολιτικών	

μετασωφρονιστικής	μέριμνας	στην	Ελλάδα.	

Δεν	 θα	 πρέπει,	 εντούτοις,	 να	 παραγνωρίζεται	 η	 επιφύλαξη	 που	 πρέπει	 να	

τηρείται	 όσον	 αφορά	 την	 εγκυρότητα	 αυτών	 των	 στοιχείων,	 καθώς	 εύλογα	

κατανοούμε	 την	 επιφυλακτικότητα	 των	 αποφυλακισμένων	 που	 προσέρχονται	

στον	Φορέα	να	δηλώσουν	τα	ακριβή	τους	στοιχεία.	
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Τα	 στοιχεία	 που	 παρουσιάζονται	 στο	 παρόν	 κεφάλαιο,	 αντλήθηκαν	 από	 την	

ηλεκτρονική	 βάση	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 και	 ακολούθησε	 η	 στατιστική	 επεξεργασία	

τους	 και	 η	 γραφική	 τους	 αναπαράσταση	 σε	 μια	 προσπάθεια	 αποτύπωσης	 του	

κοινωνικο/δημογραφικό	 προφίλ	 των	 Ωφελουμένων	 που	 προσήλθαν	 στον	

Φορέα	το	τρέχον	έτος.	

Ειδικότερα,	παρουσιάζονται:	

•	 Κοινωνικο-δημογραφικά	 Στοιχεία	 όπως	 το	 φύλο,	 η	 οικογενειακή	

κατάσταση,	η	εθνικότητα,	το	μορφωτικό	τους	επίπεδο,	η	κατάσταση	υγείας	και	

τα	 προβλήματα	 υγείας	 (στην	 πλειονότητα	 τους	 αυτές	 οι	 πληροφορίες	

προκύπτουν	 μέσα	 από	 τη	 σύνταξη	 του	 Κοινωνικού	 ιστορικού	 του	

ωφελούμενου/της	 ωφελούμενης	 του	 φορέα	 και	 άρα	 είναι	 κατά	 δήλωση	 των	

ίδιων	 εκτός	 από	 εκείνες	 τις	 πληροφορίες	 που	 δύναται	 να	 αντληθούν	 από	 το	

αποφυλακιστήριό	τους	το	ΔΑΤ/Διαβατήριο	ή	Κάρτα	Διεθνούς	Προστασίας).	

•	 Tο	ποινικό	ιστορικό	των	ωφελουμένων	του	φορέα	(κύρια	πηγή	άντλησης	

των	 πληροφοριών	 τα	 αποφυλακιστήρια	 που	 προσκομίζουν	 οι	 ωφελούμενοι	

στον	φορέα).	

 

1. Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία (Εκπαίδευση, 

Εργασία, Υγεία, Διαμονή) 

 

ΦΥΛΟ 
Αριθμός	

Ωφελούμενων	 Ποσοστό	

Άνδρας	 136	 83%	

Γυναίκα	 28	 17%	

Missing	Values					 0	 0	

ΣΥΝΟΛΟ 164 100 

 



 

ΗΛΙΚΙΑ 

<18	

19-21	ετών	

22-25	ετών	

26-35 ετών 

36-45 ετών 

46-60 ετών 

61	ετών	και	άνω

Missing	Values				

ΣΥΝΟΛΟ 

0
10
20
30
40
50

18 

Αριθμός	Ωφελούμενων	 Ποσοστό	(%)

2	 1%

4	 3%

10	 6%
 33	 20%
 41	 25%
 36	 22%

61	ετών	και	άνω	 23	 14%
Missing	Values					 15	 9%

164	 100
 

 

83%

17%

ΦΥΛΟ

2 4 10

33 41
36

23

15

ΗΛΙΚΙΑ

 

Ποσοστό	(%)	

1%	

3%	

6%	

20% 

25% 

22% 

14%	

9%	

100	

 

Άνδρας

Γυναίκα



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α	

Συμβιεί	

Εν	διαστάσει

Missing	Values				

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ημεδαπός/ή

Αλλοδαπός/ή	(εκτός	
ΕΕ)	
Πολίτης	ΕΕ

Missing	Values	

ΣΥΝΟΛΟ

20%

12%

2% 4%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

Άγαμος/η 93	 57,0%
Έγγαμος/η	 32	 20,0%
Διαζευγμένος/η	 20	 12,0%

4	 2,0%

6	 4,0%
Εν	διαστάσει	 7	 4,0%
Missing	Values					 2	 1,0%

164 100
 

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

Ημεδαπός/ή 84	 51% 
Αλλοδαπός/ή	(εκτός	

70	 43%	
Πολίτης	ΕΕ	 10	 6%	
Missing	Values		 0	 0%	

ΣΥΝΟΛΟ 164	 100%	
 

57%

4% 1%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α

Συμβιεί

Εν διαστάσει

Missing Values    

57,0% 

20,0%	

12,0%	

2,0%	

4,0%	

4,0%	

1,0%	

100 

 

Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α

Εν διαστάσει

Missing Values    



 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ελλάδα	

Συρία	

Αλβανία	

Αφγανιστάν	

Πακιστάν	

Αλγερία	

Μπαγκλαντές	

Νιγηρία	

Ιράκ	

Ιράν	

Βουλγαρία	

Γεωργία	

Τουρκία	

Βενεζουέλα	

Μαρόκο	

Γερμανία	

Ρουμανία	

Ρωσία	

Ουκρανία	

Άλλη	(Λεττονία,	Κούβα,	Καμερούν,	Γουινέα	
κ.α.)	
Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

43%

20 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

84	

7	

8	

6	

8	

3	

2	

9	

2	

2	

6	

3	

2	

1	

3	

1	

2	

1	

2	

Άλλη	(Λεττονία,	Κούβα,	Καμερούν,	Γουινέα	 12	

0	

164	

 

51%

6%

0%

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ημεδαπός/ή

Αλλοδαπός/ή (εκτός ΕΕ)

Πολίτης ΕΕ

Missing Values 

 

Ποσοστό	
(%)	

51%	

4%	

5%	

4%	

5%	

2%	

1%	

5%	

1%	

1%	

4%	

2%	

1%	

1%	

2%	

1%	

1%	

1%	

1%	

7%	

0%	

100%	

Αλλοδαπός/ή (εκτός ΕΕ)

Missing Values 



 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναλφάβητος/η 

Κάποιες	Τάξεις	Δημοτικού

Απόφοιτος/η Δημοτικού

Κάποιες τάξεις Γυμνασίου

Απόφοιτος/η	Γυμνασίου

Κάποιες	τάξεις	Λυκείου

Απόφοιτος/η Λυκείου

Απόφοιτος/η	Τεχνικής-
Εκπαίδευσης	
Απόφοιτος/η	ΣΔΕ	

Απόφοιτος/η	ΠΕ	

Απόφοιτος/η	ΤΕ	

Απόφοιτος/η	ΙΕΚ	

Άλλο	

Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

Ελ
λά

δ
α

Συ
ρ

ία

Α
λβ

α
νί

α

Α
φ

γα
νι

σ
τά

ν

Π
α

κι
σ

τά
ν

Α
λγ

ερ
ία

84

7 8 6 8
3
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Κάποιες	Τάξεις	Δημοτικού	

Απόφοιτος/η Δημοτικού 

Κάποιες τάξεις Γυμνασίου 

Απόφοιτος/η	Γυμνασίου	

Κάποιες	τάξεις	Λυκείου	

Απόφοιτος/η Λυκείου 

-Επαγγελματικής	

 

Α
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Ο
υ
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α
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2
9

2 2
6

3 2 1 3 1 2 1 2

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

Ποσοστό	
(%)	

20 12% 

10	 6%	

23 14% 

24 15% 

14	 8%	

10	 6%	

23 14% 

4	 2%	

2	 1%	

11	 7%	

2	 1%	

6	 4%	

1	 1%	

14	 9%	

164	 100%	

Ο
υ

κρ
α

νί
α

Ά
λλ

η
 …

M
is

si
n

g 
V

al
u

es
 

2

12

0



 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Φιλοξενούμενος/η

Άστεγος/η 

Ενοικιαζόμενη 
Κατοικία   
Ιδιόκτητη	Κατοικία

Διαμονή	σε	
Ξενοδοχείο	
Δομή	Στέγασης

Άλλο		

Missing	Values	

ΣΥΝΟΛΟ 

8%
6%

14%

2%

1%

7%
1%

4% 1%

9%

22 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

Φιλοξενούμενος/η 68	 41%

24	 15%
Ενοικιαζόμενη 

27	 16%
Ιδιόκτητη	Κατοικία	 15	

5	
Δομή	Στέγασης	 6	

6	
Missing	Values		 13	

164	 100%

 

 

12% 6%

14%

15%
8%

9%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναλφάβητος/η

Κάποιες Τάξεις Δημοτικού

Απόφοιτος/η Δημοτικού

Κάποιες τάξεις Γυμνασίου

Απόφοιτος/η Γυμνασίου

Κάποιες τάξεις Λυκείου

Απόφοιτος/η Λυκείου

Απόφοιτος/η Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Απόφοιτος/η ΣΔΕ

Απόφοιτος/η ΠΕ

 

Ποσοστό	

41% 

15% 

16% 

9%	

3%	

4%	

4%	

8%	

100%	

Αναλφάβητος/η

Κάποιες Τάξεις Δημοτικού

Απόφοιτος/η Δημοτικού

Κάποιες τάξεις Γυμνασίου

Απόφοιτος/η Γυμνασίου

Κάποιες τάξεις Λυκείου

Απόφοιτος/η Λυκείου

Απόφοιτος/η Τεχνικής-
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Απόφοιτος/η ΣΔΕ

Απόφοιτος/η ΠΕ



 

Προβλήματα 
Υγείας 

ΝΑΙ	

ΟΧΙ	

Missing	
Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

Προβλήματα υγείας 

Νόσος	της	ανθρώπινης	ανοσολογικής	ανεπάρκειας	από	
τον	ιό	HIV	
Ηπατίτιδα 

16%

9%

3%
4%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ΝΑΙ

39%
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Προβλήματα Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

64	 39%	

95	 58%	

5	 3%	

 164	 100%	
 

Αριθμός	
Ωφελούμενων

Νόσος	της	ανθρώπινης	ανοσολογικής	ανεπάρκειας	από	

41%

15%

8%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Φιλοξενούμενος/η

Άστεγος/η

Ενοικιαζόμενη Κατοικία  

Ιδιόκτητη Κατοικία

Διαμονή σε Ξενοδοχείο

Δομή Στέγασης

Άλλο 

Missing Values 

ΝΑΙ ΟΧΙ Missing Values 

39%

58%

3%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Προβλήματα Υγείας

 

	

	

	

	

 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

3	 5%	

6 9% 

Φιλοξενούμενος/η

Ενοικιαζόμενη Κατοικία  

Ιδιόκτητη Κατοικία

Διαμονή σε Ξενοδοχείο

Δομή Στέγασης

Missing Values 



 

Ενδοκρινικά	και	μεταβολικά	
θρέψεως	και	ανοσολογικές	διαταραχές
Νεοπλάσματα	

Νοσήματα	δέρματος	και	υποδορίου	ιστού

Νοσήματα	μυοσκελετικού	συστήματος

Κατάσταση	υγείας:	Νοσήματα	νευρικού	συστήματος	και	
των	αισθητηρίων	οργάνων
Κατάσταση	υγείας:	Νοσήματα	του	Ουρολογεννητικού	
συστήματος	
Νοσήματα	του	αίματος	και	των	αιμοποιητικών	οργάνων

Νοσήματα	του	αναπνευστικού	συστήματος

Νοσήματα	του	κυκλοφορικού	συστήματος

Νοσήματα	του	πεπτικού	συστήματος

Νοσήματα	της	καρδίας	

Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις

Ψυχικές διαταραχές 

ΔΑ	

ΣΥΝΟΛΟ 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

5%
9%

24 

Ενδοκρινικά	και	μεταβολικά	νοσήματα,	διαταραχές	
θρέψεως	και	ανοσολογικές	διαταραχές	

Νοσήματα	δέρματος	και	υποδορίου	ιστού	

Νοσήματα	μυοσκελετικού	συστήματος	

Κατάσταση	υγείας:	Νοσήματα	νευρικού	συστήματος	και	
των	αισθητηρίων	οργάνων	

υγείας:	Νοσήματα	του	Ουρολογεννητικού	

Νοσήματα	του	αίματος	και	των	αιμοποιητικών	οργάνων	

Νοσήματα	του	αναπνευστικού	συστήματος	

Νοσήματα	του	κυκλοφορικού	συστήματος	

Νοσήματα	του	πεπτικού	συστήματος	

	

Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις 

 

 

 

 

 

9%
5%

3% 2%
5% 5%

0%
2% 3%

8%

0%

8%

22%

9%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Προβλήματα Υγείας

3	 5%	

2	 3%	

1	 2%	

3	 5%	

3	 5%	

0	 0%	

1	 2%	

2	 3%	

5	 8%	

0	 0%	

5	 8%	

14 22% 

6 9% 

10	 16%	

64	 100	

 

9%

16%



 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Άνεργοι	

Εργαζόμενοι

Missing	Values	

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΟΑΕΔ 

ΝΑΙ	

ΟΧΙ	

Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

[1]	Στην	σχετική	ερώτηση	μελετάται	η	κατοχή	Κάρτας	ΟΑΕΔ		μόνο	από	όσους	δήλωσαν	Άνεργοι	
στο	προηγούμενο	ερώτημα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

158	 96%
Εργαζόμενοι	 4	 3%
Missing	Values		 2	 1%

164	 100

 

Αριθμός	Ωφελούμενων	 Ποσοστό	(%)

27	

133	

4	

164	

[1]	Στην	σχετική	ερώτηση	μελετάται	η	κατοχή	Κάρτας	ΟΑΕΔ		μόνο	από	όσους	δήλωσαν	Άνεργοι	
 

 

96%

3% 1%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Άνεργοι

Εργαζόμενοι

Missing Values 

96%	

3%	

1%	

100	

 

Ποσοστό	(%)	

16%	

83%	

1%	

100	

[1]	Στην	σχετική	ερώτηση	μελετάται	η	κατοχή	Κάρτας	ΟΑΕΔ		μόνο	από	όσους	δήλωσαν	Άνεργοι	

Άνεργοι

Εργαζόμενοι

Missing Values 



 

Πρόσθετες Γνώσεις/Ικανότητες

Ξένες	γλώσσες	

Χειρισμός	Η/Υ	

Συμμετοχή	σε	επιδοτούμενα	προγράμματα	(π.χ.	
ΟΑΕΔ)	

81%

Ξένες γλώσσες

Χειρισμός Η/Υ

Συμμετοχή σε επιδοτούμενα 
προγράμματα (π.χ. ΟΑΕΔ)

26 

 

Γνώσεις/Ικανότητες 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Συμμετοχή	σε	επιδοτούμενα	προγράμματα	(π.χ.	

 

 

 

17%

81%

2%

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing Values 

Ξένες γλώσσες

Χειρισμός Η/Υ

Συμμετοχή σε επιδοτούμενα 
προγράμματα (π.χ. ΟΑΕΔ)

51

21

1

Πρόσθετες Γνώσεις/Ικανότητες

 

Ποσοστό	
(%)	

51	 31%	
21	 13%	

1	
1%	

 

Missing Values 



 

2. Ποινικό ιστορικό

	

ΤΥΠΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Κατάδικος/η	

Υπόδικος/η	

Αδειούχοι	

Νεαροί	
ωφελούμενοι*

Missing	Values	

ΣΥΝΟΛΟ 
*Υπόδικοι	και	
ανήλικοι	
υποβληθέντες	σε	
αναμορφωτικά,	
θεραπευτικά	μέτρα	ή	
σωφρονιστικό	
περιορισμό	

 

ΑΔΙΚΗΜΑ- ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ 

Εγκλήματα	κατά	της	ζωής

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (διακεκριμένη κλοπή, 
ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπεξαίρεση)
Εγκλήματα	κατά	των	περιουσιακών	δικαιωμάτων	(απάτη,	
εκβίαση)	

27 

Ποινικό ιστορικό 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

	 137	 83%

19	 12%

0	 0%

ωφελούμενοι*	 2	 1%
Missing	Values		 6	 4%

164	 100%
*Υπόδικοι	και	

υποβληθέντες	σε	
αναμορφωτικά,	
θεραπευτικά	μέτρα	ή	
σωφρονιστικό	

 

Εγκλήματα	κατά	της	ζωής	

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (διακεκριμένη κλοπή, 
ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπεξαίρεση) 
Εγκλήματα	κατά	των	περιουσιακών	δικαιωμάτων	(απάτη,	

137

19
0

2
6

ΤΥΠΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

83%	

12%	

0%	

1%	

4%	

100%	

 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	
(κατάδικοι)	

Ποσοστό	
(%)	

7 5% 

34 23% 

7 5% 



 

Εγκλήματα	κατά	της	γενετήσιας	ελευθερίας
οικονομικής	εκμετάλλευσης	της	γενετήσιας	ζωής	(αποπλάνηση	
παιδιών,	βιασμός)	
Εγκλήματα	κατά	της	προσωπικής	ελευθερίας	(αρπαγή,	ακούσια	
απαγωγή)	
Εγκλήματα	σχετικά	με	τα	υπομνήματα	(πλαστογραφία)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗΣ	
αντίσταση)	
Σωματικές	βλάβες	

Κοινώς	επικίνδυνα	εγκλήματα	(εμπρησμός)

Επιβουλή	της	δημόσια	τάξης	(ά.	187	Εγκληματική	οργάνωση)

Εγκλήματα	σχετικά	με	το	νόμισμα

Ν. Περί αλλοδαπών (Μεταφορά προώθηση 
δεν έχει δικαίωμα εισόδου, Διευκόλυνση παράνομης 
εισόδου, διαμονής ή εξόδου κ.α.)
Ν. περί Ναρκωτικών Ουσιών (Διακίνηση ναρκωτικών κ.α.)

Φοροδιαφυγή/Χρέη	προς	το	δημόσιο

Ν.	3500/2006	Περί	Ενδοοικογενειακής	Βίας.	

Λοιπά	αδικήματα	(λαθρεμπορία)

Missing	Values*		

ΣΥΝΟΛΟ 

*Ωφελούμενοι	νεαροί/ανήλικοι,	ή	αδειούχοι	για	τους	οποίους	δεν	έχουμε	εικόνα	περί	του	αδικήματος,	ή		έχει	
χαθεί	το	αποφυλακιστήριο	τους

7

34

28 

Εγκλήματα	κατά	της	γενετήσιας	ελευθερίας	και	εγκλήματα	
οικονομικής	εκμετάλλευσης	της	γενετήσιας	ζωής	(αποπλάνηση	

Εγκλήματα	κατά	της	προσωπικής	ελευθερίας	(αρπαγή,	ακούσια	

Εγκλήματα	σχετικά	με	τα	υπομνήματα	(πλαστογραφία)	

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ	ΕΞΟΥΣΙΑΣ	(απείθεια,	

Κοινώς	επικίνδυνα	εγκλήματα	(εμπρησμός)	

Επιβουλή	της	δημόσια	τάξης	(ά.	187	Εγκληματική	οργάνωση)	

Εγκλήματα	σχετικά	με	το	νόμισμα	

Ν. Περί αλλοδαπών (Μεταφορά προώθηση αλλοδαπών που 
δεν έχει δικαίωμα εισόδου, Διευκόλυνση παράνομης 
εισόδου, διαμονής ή εξόδου κ.α.) 
Ν. περί Ναρκωτικών Ουσιών (Διακίνηση ναρκωτικών κ.α.) 

Φοροδιαφυγή/Χρέη	προς	το	δημόσιο	

Ν.	3500/2006	Περί	Ενδοοικογενειακής	Βίας.		

Λοιπά	αδικήματα	(λαθρεμπορία)	

*Ωφελούμενοι	νεαροί/ανήλικοι,	ή	αδειούχοι	για	τους	οποίους	δεν	έχουμε	εικόνα	περί	του	αδικήματος,	ή		έχει	
χαθεί	το	αποφυλακιστήριο	τους	

 

 

34

7
11
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15

40
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0

ΑΔΙΚΗΜΑ - ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ

11 8% 

4 3% 

3 2% 

1 1% 

5 3% 

0 0% 

3 2% 

1 1% 

15 10% 

 40 28% 

2 1% 

0 0% 

0 0% 

6 8% 

139 100% 

*Ωφελούμενοι	νεαροί/ανήλικοι,	ή	αδειούχοι	για	τους	οποίους	δεν	έχουμε	εικόνα	περί	του	αδικήματος,	ή		έχει	

 

0

6
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ΑΔΙΚΗΜΑ - ΥΠΟΔΙΚΟΙ 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	
(υπόδικοι)	

Ποσοστό	
(%)	

Εγκλήματα κατά της ζωής 2 11% 

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (διακεκριμένη κλοπή, 
ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπεξαίρεση) 2 11% 

Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (απάτη, 
εκβίαση) 2 11% 

Εγκλήματα	κατά	της	γενετήσιας	ελευθερίας	και	εγκλήματα	
οικονομικής	εκμετάλλευσης	της	γενετήσιας	ζωής	(αποπλάνηση	
παιδιών,	βιασμός)	 0 0% 

Εγκλήματα	κατά	της	προσωπικής	ελευθερίας	(αρπαγή,	ακούσια	
απαγωγή)	 0 0% 

Εγκλήματα	σχετικά	με	τα	υπομνήματα	(πλαστογραφία)	 0 0% 

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ	ΕΞΟΥΣΙΑΣ	(απείθεια,	
αντίσταση)	 0 0% 

Σωματικές	βλάβες	 0 0% 

Κοινώς	επικίνδυνα	εγκλήματα	(εμπρησμός)	 1 5% 

Επιβουλή της δημόσια τάξης (ά. 187 Εγκληματική οργάνωση) 3 16% 

Εγκλήματα	σχετικά	με	το	νόμισμα	 0 0% 

Ν.	Περί	αλλοδαπών	(Μεταφορά	προώθηση	αλλοδαπών	που	δεν	έχει	
δικαίωμα	εισόδου,	Διευκόλυνση	παράνομης	εισόδου,	διαμονής	ή	
εξόδου	κ.α.)	 0 0% 

Ν. περί Ναρκωτικών Ουσιών (Διακίνηση ναρκωτικών κ.α.) 5 26% 

Φοροδιαφυγή/Χρέη	προς	το	δημόσιο	 0 0% 

Ν.	3500/2006	Περί	Ενδοοικογενειακής	Βίας.		 0 0% 

Λοιπά	αδικήματα	(λαθρεμπορία)	 1 5% 

Missing	Values*		 3 16% 

ΣΥΝΟΛΟ 19 100% 

 



 

ΚΥΡΙΑ ΠΟΙΝΗ 

Φυλάκιση	1-6	μήνες	

Φυλάκιση	7-12	μήνες	

Φυλάκιση	1-	3	έτη	

Φυλάκιση	3	έτη	και	πλέον	(4	

Συνολική	ποινή	φυλάκισης

Πρόσκαιρη	κάθειρξη	(5	

Ισόβια	κάθειρξη																																												

Συνολική	ποινή	κάθειρξης

Ποινικός	σωφρονισμός	

Κοινωφελή	εργασία																																					

Άλλο	(Αναμορφωτικά		Μέτρα,		Επιμέλεια	Επιμελητών	
Ανηλίκων	κ.α.)																																									
Missing	Values*	

ΣΥΝΟΛΟ** 

*Υπολογίστηκαν	και		οι	Αδειούχοι.

**Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση

2 2
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Αριθμός	
Ωφελούμενων

Φυλάκιση	3	έτη	και	πλέον	(4	-	5	έτη)	

Συνολική	ποινή	φυλάκισης	

Πρόσκαιρη	κάθειρξη	(5	-20	έτη)	

Ισόβια	κάθειρξη																																													

Συνολική	ποινή	κάθειρξης	

	

Κοινωφελή	εργασία																																						

Άλλο	(Αναμορφωτικά		Μέτρα,		Επιμέλεια	Επιμελητών	
Ανηλίκων	κ.α.)																																										

οι	Αδειούχοι.	

**Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση	

 

2 2

0 0 0 0 0

1

3

0 0

5

0 0

ΑΔΙΚΗΜΑ - ΥΠΟΔΙΚΟΙ

 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

3	 2%	

6 4% 

6 4% 

9 6% 

13 9% 

47 33% 

2 2% 

44 32% 

2 1% 

1 1% 

0 0% 

6 6% 

139 100% 

19	

1

3



 

Πρόσκαιρη 
κάθειρξη (5 
20 έτη) 

5>9	έτη	

10>15	έτη

16>17	έτη	

18>19	έτη

20	έτη		

Missing	
Values					

ΣΥΝΟΛΟ 

3 6

17%

4%
7%

31 

Πρόσκαιρη 
κάθειρξη (5 - Αριθμός	

Ωφελούμενων	
Ποσοστό	

(%)	

	 30	 64%	
10>15	έτη	 8	 17%	
16>17	έτη		 2	 4%	
18>19	έτη	 3	 7%	

3	 6%	

	 1	 2%	

 47	 100	

 

6 9
13

47

2

44

2 1 0

ΚΥΡΙΑ ΠΟΙΝΗ

64%

6%

2%

Πρόσκαιρη κάθειρξη

5>9 έτη

10>15 έτη

16>17 έτη 

18>19 έτη

20 έτη 

Missing Values    

 

	

	

	

	

	

	

	

 

0
6

10>15 έτη

16>17 έτη 

18>19 έτη

Missing Values    



 

Συνολική ποινή 
κάθειρξης 

5>9	έτη	

10>15	έτη	

16>17	έτη		

18>19	έτη	

>20	έτη	(εκτιτέα	20	
έτη)	
>20	έτη	(εκτιτέα	25	
έτη)	
Missing	Values				

ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολική 
ποινή 
φυλάκισης

1>4	έτη	

5>9	έτη	

10>14	έτη

>15	έτη	

Missing	
Values					

ΣΥΝΟΛΟ 

23%2%

0%

11%

16%

Συνολική ποινή κάθειρξης

32 

Συνολική ποινή Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

21	 48%

10	 23%

1	

0	

>20	έτη	(εκτιτέα	20	
5	 11%

>20	έτη	(εκτιτέα	25	
7	 16%

Missing	Values					 0	

44	 100

 

 

Συνολική 

φυλάκισης 
Αριθμός	

Ωφελούμενων	
Ποσοστό	

(%)	

	 5	 39%	
	 5	 38%	

10>14	έτη	 1	 8%	
	 2	 15%	

	 0	 0%	

 13	 100	

 

48%

16%

0%

Συνολική ποινή κάθειρξης

5>9 έτη

10>15 έτη

16>17 έτη 

18>19 έτη

>20 έτη (εκτιτέα 20 έτη)

>20 έτη (εκτιτέα 25 έτη)

Missing Values    

Ποσοστό	
	

48%	

23%	

2%	

0%	

11%	

16%	

0%	

100	

 

	

	

	

	

	

	

>20 έτη (εκτιτέα 20 έτη)

>20 έτη (εκτιτέα 25 έτη)

Missing Values    



 

ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

2020	

2019	

2018	

2017	

2016	

2015	

2014	

Παλιότερη	
Ημ/νία	
Missing	Values	

ΣΥΝΟΛΟ* 

*Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση

ΔΕΝ	Υπολογίστηκαν	και

38%

8%

15%

Συνολική ποινή φυλάκισης

33 

 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

71	 49%
40	 28%
8	 5%
3	 2%
1	 1%
2	 1%
2	 1%

Παλιότερη	 4	
3%

Missing	Values		 8	 10%

 139	 100%
		

*Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση

ΔΕΝ	Υπολογίστηκαν	και		οι		Αδειούχοι.	

 

39%

15%

0%

Συνολική ποινή φυλάκισης

1>4 έτη

5>9 έτη

10>14 έτη

>15 έτη

Missing Values    

 

49%	

28%	

5%	

2%	

1%	

1%	

1%	

3%	

10%	

100%	

*Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση	

10>14 έτη

Missing Values    



 

ΚΚ αποφυλάκισης 

ΑΚΚ ΑΓΙΑΣ 

ΑΚΚ	ΤΙΡΥΝΘΑΣ	

ΑΚΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΚΚ	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	

ΕΑΚΚΝ	ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

ΕΚΚΝ	ΑΥΛΩΝΑ	

ΕΚΚΝ	ΒΟΛΟΥ	

ΚΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

ΚΚ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	

ΚΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι 

ΚΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ 

ΚΑΥΦ	

ΚΕΝΤΡΟ	ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	
ΕΛΑΙΩΝΑ	ΘΗΒΩΝ	
ΚΚ	ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ	

ΚΚ	ΑΜΦΙΣΣΑΣ	

ΚΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΚΚ	ΔΟΜΟΚΟΥ	

ΚΚ	ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	

ΚΚ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	

ΚΚ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	

ΚΚ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	

ΚΚ	ΚΩ	

0

20

40

60

80
71
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Αριθμός	
Ωφελούμενων

ΕΑΚΚΝ	ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ	

ΚΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ	ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ	ΚΡΑΤ/ΝΩΝ	

71

40

8
3

1 2 2 4 8

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

 

Ωφελούμενων	
Ποσοστό	
(%)	

9 5% 

2	 1%	

8 5%	

4	 2%	

4	 2%	

3	 2%	

1	 1%	

20 12% 

2	 1%	

24 15% 

8 5%	

3	 2%	

2	 1%	

2	 1%	

4	 2%	

9 5% 

4	 2%	

0	 0	

5	 3%	

3	 2%	

0	 0	

0	 0	



 

ΚΚ	ΛΑΡΙΣΑΣ	

ΚΚ	ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ	

ΚΚ	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	

ΚΚ	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	

ΚΚ	ΝΙΓΡΙΤΑΣ	ΣΕΡΡΩΝ	

ΚΚ	ΠΑΤΡΑΣ	

ΚΚ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	

ΚΚ	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	

ΚΚ	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	

ΚΚ	ΧΑΝΙΩΝ	

ΚΚ	ΧΙΟΥ	

Ειδικό	Κέντρο	Υγείας	Κρατουμένων	Κορυδαλλού

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ	ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

Έκτιση	της	Επιβληθείσας	Ποινής

Μετατροπή	ή	Εξαγορά	της	ποινής		

Απόλυση με όρους (υπό τον όρο της 
ανάκλησης) 
Αθώωση	

Ακύρωση	της	απόφασης

9

2

8
4 4 3

1

20

35 

	

Ειδικό	Κέντρο	Υγείας	Κρατουμένων	Κορυδαλλού	

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ	ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ	

 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Έκτιση	της	Επιβληθείσας	Ποινής	

Μετατροπή	ή	Εξαγορά	της	ποινής			

Απόλυση με όρους (υπό τον όρο της 
113

Ακύρωση	της	απόφασης	

20

2

24

8

3 2 2
4

9

4
0

5
3

0 0

6
2 3

1 2 3
5

2
6

ΚΚ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

6	 4%	

2	 1%	

3	 2%	

1	 1%	

2	 1%	

3	 2%	

5	 3%	

2	 1%	

6	 4%	

3	 2%	

2	 1%	

2	 1%	

2	 1%	

8	 5%	

164	 100%	

 

Ποσοστό	
(%)	

3	 2%	

5	 4%	

113 81% 

4	 3%	

1	 1%	

3 2 2 2

8



 

Άσκηση	έφεσης	

Αναστολή	

Άλλη	νόμιμη	αιτία	

Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ* 

*Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση

ΔΕΝ	Υπολογίστηκαν	και		οι	Αδειούχοι.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

Αντικατάσταση	προσωρινής	κράτησης	με	περιοριστικούς	
όρους	
Καταβολή	χρηματικής	εγγύησης							

Αναστολή	

Αθώωση					

Απέλαση																											

Άσκηση	έφεσης			

Άλλη	νόμιμη	αιτία	(έληξε	η	προφυλάκιση)

Missing	Values		

ΣΥΝΟΛΟ 

3 5

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

36 

139

*Δεν	συμπεριλήφθησαν	οι	19	Υπόδικοι	με	προσωρινή	κράτηση	

οι	Αδειούχοι.	

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΥΠΟΔΙΚΟΙ 
Αριθμός	
Ωφελούμενων

Αντικατάσταση	προσωρινής	κράτησης	με	περιοριστικούς	

Καταβολή	χρηματικής	εγγύησης								

	

Άλλη	νόμιμη	αιτία	(έληξε	η	προφυλάκιση)	

 

113

4 1
10 2 1 0

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ

10	 7%	

2	 1%	

1	 1%	

0	 0%	

139 100%	

 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

11 58% 

1 5% 

1 5% 

2 11% 

0 0% 

0 0% 

1 5% 

3 16% 

19 100% 



 

Απόλυση με όρους (Όροι)

Υποχρέωση	εμφάνισης	στις	αστυνομικές	αρχές	τόπου	διαμονής

Απαγόρευση	απομάκρυνσης	από	τόπο	διαμονής

Αφαίρεση	διαβατηρίου	και	απαγόρευση	εξόδου

Υποβολή	σε	ειδική	μεταχείριση,	θεραπεία
Άλλο:	Υποχρέωση	διαμονής	στον	Ξενώνα	Ψυχοκοινωνικής	
Υποστήριξης	του	ΚΕΕΛΠΝΟ

Επιτήρηση	ΕΚΑ/Ανάθεση	της	επιμέλειας	του	ανηλίκου	στην	ΥΕΑ

Απαγόρευση	προσέγγισης	

Προσφορά	ποσού	σε	κοινωφελές	ίδρυμα	

11

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

114

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 

37 

Απόλυση με όρους (Όροι) 

Υποχρέωση	εμφάνισης	στις	αστυνομικές	αρχές	τόπου	διαμονής	

Απαγόρευση	απομάκρυνσης	από	τόπο	διαμονής	

Αφαίρεση	διαβατηρίου	και	απαγόρευση	εξόδου	από	τη	χώρα	

Υποβολή	σε	ειδική	μεταχείριση,	θεραπεία	
Άλλο:	Υποχρέωση	διαμονής	στον	Ξενώνα	Ψυχοκοινωνικής	
Υποστήριξης	του	ΚΕΕΛΠΝΟ	

Επιτήρηση	ΕΚΑ/Ανάθεση	της	επιμέλειας	του	ανηλίκου	στην	ΥΕΑ	

Απαγόρευση	προσέγγισης	συγκεκριμένου	προσώπου	

Προσφορά	ποσού	σε	κοινωφελές	ίδρυμα		
 

1 1
2

0 0
1

3

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΥΠΟΔΙΚΟΙ

114

7

33

4 0 7 0 0

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ - ΟΡΟΙ

 

Αριθμός	
Ωφελούμενων	

Ποσοστό	
(%)	

114 82% 

7	 5%	

33	 29%	

4	 3,50%	

0	 0,00%	

	 7	 6,00%	

0	 0,00%	

0	 0,00%	

 

0
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Σύμφωνα	 με	 τα	 στοιχεία	 που	 συλλέχθηκαν	 και	 παρουσιάστηκαν	 γραφικά	

παραπάνω	και	αναγνωρίζοντας	του	σημαντικούς	μεθοδολογικούς	περιορισμούς	

(η	 Επάνοδος	 βρίσκεται	 μόνο	 στην	 Αθήνα,	 ένας	 μικρός	 αριθμός	

αποφυλακισμένων	 την	 επισκέπτεται	 κ.α.)	 διαπιστώνεται	 ότι	 ωφελούμενοι	 της	

ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 είναι	 στην	 πλειονότητα	 τους	 άνδρες (83%),	 Έλληνες (51%), 

άγαμοι (57%),	 ηλικίας	 26-45	 ετών	 (45%),	 κατάδικοι	 (83%)	 και	 έχουν	

καταδικασθεί	 κυρίως	 για	 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας	 (διακεκριμένη	

κλοπή,	 ληστεία,	 φθορά	 ξένης	 ιδιοκτησίας,	 υπεξαίρεση)	 23%,	 παραβάσεις του 

Νόμου περί Ναρκωτικών Ουσιών	 (Διακίνηση	ναρκωτικών	κ.α.)	28%	και	για	

παραβάσεις	ειδικών	ποινικών	νόμων		και	πιο	συγκεκριμένα	παραβάσεις του Ν. 

Περί αλλοδαπών	 (Μεταφορά	 προώθηση	 αλλοδαπών	 που	 δεν	 έχει	 δικαίωμα	

εισόδου,	Διευκόλυνση	παράνομης	εισόδου,	διαμονής	ή	εξόδου	κ.α.)	10%.	Επίσης,	

σύμφωνα	 πάντα	 με	 το	 τελευταίο	 αποφυλακιστήριο	 που	 προσκόμισαν	 στον	

φορέα	 φαίνεται	 να	 έχουν	 αποφυλακιστεί	 μέσα	 στο	 έτος	 2020	 (σε	 ποσοστό	

49%),	έχουν	καταδικαστεί	για	κάποιο	κακούργημα	ή	κακουργήματα	συνεπώς	οι	

κύριες	ποινές	τους	είναι	πρόσκαιρη	κάθειρξη	(5	-20	έτη)	33%	ή	συνολική	ποινή	

κάθειρξης,	32%	και	τέλος,	αποφυλακίζονται	στην	πλειονότητα	τους	νωρίτερα	με	

υφ’	όρον	απόλυση	(81%)	και	έχουν	ευεργετικό	υπολογισμό	λόγω	εργασίας	μέσα	

στο	ΚΚ	(63%).	Μολονότι,	οι	ωφελούμενοι	που	προσήλθαν	το	τρέχον	έτος	στον	

Φορέα	 προέρχονται	 από	 πολλές	 και	 διαφορετικές	 ηλικιακές	 κατηγορίες	 στην	

πλειονότητα	τους	τοποθετούνται	ηλικιακά	κυρίως	στις	κατηγορίες	26-35 ετών 

(20%), 36-45 ετών (25%) και 46-60 ετών (22%),	δηλώνουν	άγαμοι (57%) 

& χωρίς τέκνα.	 Επίσης,	 όσον	 αφορά	 το	 μορφωτικό	 τους	 επίπεδο	 το	 23%	

δηλώνει	ότι	έχει	φοιτήσει	σε	κάποιες	τάξεις	του	Γυμνασίου	ή	είναι	απόφοιτος/η,	

το	20%	δηλώνει	απόφοιτος/η	Λυκείου	ή	ότι	έχει	φοιτήσει	σε	κάποιες	τάξεις	του	

Λυκείου	και	το	12%	δηλώνει	Αναλφάβητος/η.	Επιπλέον	στην	πλειονότητα	τους	

(πάνω	 από	 60%)	 εμφανίζονται	 να	 μην	 έχουν	 αποκτήσει	 κάποιες	 επιπλέον	

γνώσεις	 και	 ικανότητες	 που	 θα	 τους	 βοηθήσουν	 στην	 εύρεση	 εργασίας,	 δεν	

διαθέτουν	 κάρτα	 ανεργίας	 από	 τον	 ΟΑΕΔ	 (το	 ποσοστό	 ανέρχεται	 83%)	 και	

δηλώνουν	όσον	αφορά	της	συνθήκες	διαβίωσής	τους	ότι	δεν	διαθέτουν	κατοικία	

και	 φιλοξενούνται	 προσωρινά	 σε	 οικία	 πρόσωπα	 (56%).	 Ακόμη,	 για	 την	

κατάσταση	 της	 υγείας	 οι	 περισσότεροι	 αναφέρουν	 ότι	 δεν	 αντιμετωπίζουν	

κάποιο	 ιδιαίτερο	 πρόβλημα	 (58%)	 ενώ	 όσοι	 φαίνεται	 ή	 δηλώνουν	 ότι	
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αντιμετωπίζουν	 προβλήματα	 υγείας	 αυτά	 σχετίζονται	 κυρίως	 με	 τη	 χρήση	

ψυχοτρόπων	 ουσιών	 (22%),	 ψυχιατρικά	 προβλήματα	 (9%)	 και	 με	 ηπατίτιδα	

(9%).	 Τέλος,	 τα	 αιτήματά	 τους,	 αφορούν	 κυρίως	 την	 κάλυψη	 των	 βασικών	

καθημερινών	 αναγκών	 τους	 (τροφή,	 στέγη	 και	 ρουχισμό),	 την	 παροχή	

οικονομικών	βοηθημάτων	και	την	εύρεση	εργασίας.	

Βάσει	των	ίδιων	δεδομένων,	διαπιστώνεται	επίσης	ότι	:	

 Παρατηρείται	 σταθερός	 αριθμός	 χρηστών	 ψυχοτρόπων	 ουσιών	 με	

ποινικό	ιστορικό	που	προσφεύγουν	στην	ΕΠΑΝΟΔΟ.	

 Οι	αποφυλακισμένοι	έμαθαν	για	την	ΕΠΑΝΟΔΟ	και	τις	υπηρεσίες	της	από	

τις	 Κοινωνικές	 Υπηρεσίες	 των	 Καταστημάτων	 Κράτησης	 και	 από	

συγκρατούμενους	τους,	φιλικά	πρόσωπα.	

 Απευθύνθηκαν	 στην	 	 ΕΠΑΝΟΔΟ	 οι	 ίδιοι,	 ζητώντας	 πληροφορίες	 και	

υπηρεσίες	για	τους	ίδιους.	

 Όλες	οι	υπηρεσίες	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	είναι	ιδιαίτερα	αναγκαίες	

και	έχουν	μεγάλη	ζήτηση,	αλλά	και	απήχηση	στους	αποφυλακισμένους.	

 Πολύ	 σημαντική	 αναδεικνύεται	 η	 παροχή	 οικονομικών	 διευκολύνσεων,	

όπως	 είναι	 η	 προσωρινή	 στέγαση	 και	 η	 παροχή	 τηλεκαρτών	 καθώς	 και	

εισιτηρίων	στους	αποφυλακισμένους,	η	οποία	όμως	γίνεται	στο	πλαίσιο	

της	συμβουλευτικής	σχέσης.	

 Οι	αλλοδαποί	ωφελούμενοι	είναι	νεαρότερης	ηλικίας	σε	σύγκριση	με	τους	

έλληνες	 και	 έχουν	 προβλήματα	 κυρίως	 με	 τα	 νομιμοποιητικά	 τους	

έγγραφα	για	την	παραμονή	τους	στην	ελληνική	επικράτεια	και	η	νομική	

συμβουλευτική	είναι	καθοριστικής	σημασίας	γι’	αυτούς.	

 Οι	 ωφελούμενοι	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 επανέρχονται	 σε	 αυτή	 ζητώντας	 και	

άλλη	βοήθεια.	

 Το	ποινικό	μητρώο	αποτελεί	σημαντικό	εμπόδιο	στην	επανένταξη.	

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

αποτελέσματα.	
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Η	εργασιακή	συμβουλευτική	στην	ΕΠΑΝΟΔΟ	για	το	
2020	κάποια	συμπεράσματα	

Οι	 εξυπηρετούμενοι	 είναι	 σχεδόν	 αποκλειστικά	 άνδρες	 –	 ένα	 ποσοστό	 μόλις	 5-

8%	είναι	γυναίκες.	Αυτό	οφείλεται	αφενός	στο	γεγονός	ότι	ανάλογο	είναι	και	το	

ποσοστό	 των	 γυναικών	 κρατουμένων	 κι	 αφετέρου	 ότι	 οι	 γυναίκες	 εύκολα	 θα	

αναζητήσουν	 μια	 εργασία	 χαμηλής	 εξειδίκευσης	 (υπηρεσίες	 καθαρισμού,	

φροντίδα	 ηλικιωμένων)	 για	 τις	 οποίες	 δεν	 εκτιμούν	 ότι	 απαιτείται	 ιδιαίτερη	

προετοιμασία	και	συμβουλευτική	παρέμβαση.	

Αναφορικά	 με	 την	 εθνοτική	 τους	 καταγωγή,	 λιγότεροι	 από	 το	 40%	 είναι	

ελληνικής	καταγωγής,	ενώ	για	την	ηλικιακή	τους	διαστρωμάτωση	παρατηρούμε	

ότι:	οι	Έλληνες	έχουν	βγει	από	την	παραγωγική	τους	φάση	(>50	ετών),	ενώ	οι	

αλλοδαποί	 –	 στην	 πλειοψηφία	 τους	 –	 είναι	 νέοι	 25-38	 ετών,	 αλλά	 με	 χαμηλό	

βαθμό	επαγγελματικής	εξειδίκευσης.	Έτσι	παρατηρείται	δυσκολία	εισόδου	στην	

αγορά	εργασίας	για	μεν	τους	Έλληνες	λόγω	προχωρημένης	ηλικίας	για	δε	τους	

αλλοδαπούς	 λόγω	 ελλιπούς	 εξειδίκευσης,	 καθώς	 κι	 έλλειψης	 απαιτούμενων	

εγγράφων	νόμιμης	παραμονής	κι	εργασίας.	

Αξίζει	 επίσης	 να	 σημειωθεί	 ότι	 πρόκειται	 για	 άτομα	 που	 στερούνται	

υποστηρικτικού	 πλαισίου,	 με	 διερρηγμένες	 σχέσεις	 με	 την	 οικογένεια	 και	

χαμηλής	οικονομικής	επιφάνειας,	οπότε	η	εργασία	αποτελεί	προτεραιότητα.		

Το είδος των Αιτημάτων 

Από	 την	 πλειονότητα	 των	 εξυπηρετούμενων	 το	 εκφραζόμενο	 αίτημα	 είναι	 η	

εύρεση	 εργασίας	 και	 μάλιστα	 (εσφαλμένα)	 η	 τοποθέτηση	 από	 το	 φορέα	 σε	

κάποια	–	οποιαδήποτε	–	θέση	εργασίας.		

Δεν	 λείπουν	 οι	 περιπτώσεις	 που	 χρειάζονταν	 πληροφόρηση	 αναφορικά	 με	

γραφειοκρατικές	 διαδικασίες,	 όπως	 για	 έκδοση	 κάρτας	 ανεργίας	 και	 λήψη	

επιδόματος	 αποφυλακισμένου	 ή	 για	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	

χρηματοδότησης	μιας	επιχειρηματικής	ιδέας	(πχ.	ΕΣΠΑ),	καθώς	και	υποστήριξη/	

προώθηση	κάποιου	αιτήματός	τους	στις	τοπικές	δημοτικές	Αρχές	ή	η	εγγραφή	

κάποιου	σε	ΣΔΕ	ή	πρόγραμμα	τεχνικής/επαγγελματικής	κατάρτισης.	



41 
 

Η	 ανάγκη	 ωστόσο	 που	 στις	 πλείστες	 των	 περιπτώσεων	 αναγνωρίζεται	 από	 τη	

σύμβουλο	 είναι	 αυτή	 της	 ενδυνάμωσης,	 της	 ανάδειξης	 των	 θετικών	 στοιχείων	

προσωπικότητας,	η	οριοθέτηση	των	στόχων,	η	αυτο-οργάνωση	και	η	διατήρηση	

της	θετικής	αυτοεικόνας.		

Η επίτευξη του στόχου εύρεσης εργασίας 

Δεν	υπάρχουν	ακριβή	στοιχεία	για	τον	αριθμό	των	ατόμων	που	τελικά	βρήκαν	

δουλειά.	 Εκτιμάται	 ότι	 από	 τους	 5	 ωφελούμενους	 1-2	 θα	 βρουν	 σταθερή	 και		

νόμιμη	 εργασία,	 1-2	 θα	 απασχοληθούν	 περιστασιακά	 χωρίς	 ένσημα.	 Για	 	 τους	

υπόλοιπους	2	δεν	έχουμε	στοιχεία	χάνονται	τα	ίχνη	τους	(ίσως	υποτροπή	και	εκ	

νέου	εγκλεισμός,	ίσως	έξοδος	από	την	χώρα…).	

Οι	 προκλήσεις	 που	 απαντώνται	 κατά	 την	 παροχή	 των	 υπηρεσιών	 εργασιακής	

συμβουλευτικής	συνοψίζονται	στα	εξής:	

-        σε	 αρκετές	 περιπτώσεις	 ωφελουμένων	 κατά	 την	 1η	 συνεδρία	 καλύπτεται	

κυρίως	η	ανάγκη	για	παροχή	πληροφόρησης,	

-								 οι	 περιπτώσεις	 ωφελουμένων	 για	 τους	 οποίους	 δεν	 υπάρχει	 συνέχεια	

συνεργασίας/	επισκέψεων	και	λαμβάνουν	αυτήν	την	υπηρεσία	άπαξ,	αποδίδεται	

κυρίως	σε	ματαίωση,	καθώς	

-	είναι	πρόσφυγες	που	δεν	έχουν	τα	απαραίτητα	έγγραφα	για	νόμιμη	εργασία,	

-	 έχουν	 την	 εντύπωση	 και	 την	 προσδοκία	 ότι	 εργασιακή	 συμβουλευτική	

σημαίνει	«μου	βρίσκουν	δουλειά»,	

-	 αντιμετωπίζουν	 έντονα	 προβλήματα	 επιβίωσης:	 πχ.	 άστεγος	 	 με	 	 εικόνα	 η	

οποία	 είναι	 κάθε	 άλλο	 παρά	 επαγγελματική	 για	 τη	 διεκδίκηση	 μιας	 θέσης	

εργασίας,	οικογενειάρχης	που	απειλείται	με	έξωση		για	τον	οποίο			η	διαδικασία	

της	 εργασιακής	 συμβουλευτικής	 είναι,	 κατά	 την	 άποψή	 του,	 ιδιαίτερα	

χρονοβόρα	όταν	αναζητά	μια	λύση	άμεσα,	

-	καλούνται	να	διαχειριστούν	στερεότυπα	στον	εργασιακό	χώρο	άτυπα	αλλά	και	

επίσημα	 (ακόμα	 και	 οι	 θέσεις	 που	 υποστηρίζονται	 από	 τον	 ΟΑΕΔ	 ή	

προκηρύσσονται	από	Δήμους	-	κοινωφελής	εργασία	8μηνης	διάρκειας	-	θέτουν	

τον	όρο	του	καθαρού	ποινικού	μητρώου).	
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Συμπερασματικά	 αξίζει	 να	 αναφέρουμε	 ότι	 μέσα	 στο	 2019	 αυξήθηκαν	 τα	

περιστατικά	ατόμων	άνω	των	60,	άπορων,	συχνά	με	προβλήματα	υγείας	που		

								*	αδυνατούν	να	εργαστούν	

								*	έχουν	υψηλές	οικονομικές	υποχρεώσεις	

								 *	 διαθέτουν	 κάποιο	 περιουσιακό	 στοιχείο	 (αυτοκίνητο-ακινητοποιημένο,	

ιδιόκτητη	 οικεία-συχνά	 μη	 ηλεκτροδοτούμενη)	 που	 αν	 και	 αδυνατούν	 να	 το	

συντηρήσουν	τους	καθιστούν	μη	επιλέξιμους	για	επιδόματα	τύπου	ΚΕΑ,	κλπ	

								*	υποχρεώνονται	σε	συνθήκες	ακραίας	φτώχειας		

 

 

ΤΟΜΕΑΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	

Η	 Επάνοδος	 	 κατά	 το	 έτος	 2020,	 	 με	 τους	 εκάστοτε	 περιορισμούς	 λόγω	 της	

πανδημίας	 	 (διακοπή	 εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	 ή	 λειτουργία	 με	 μικρό	

αριθμό	 εκπαιδευομένων)	 	 συνέχισε	 τα	 εκπαιδευτικά	 	 και	 καλλιτεχνικά	 της	

εργαστήρια.	

 Ειδικότερα	 συνέχισε	 και	 συνεχίζει	 τη	 λειτουργία	 του	 εργαστηρίου	

γλώσσας	και	ελληνικού	πολιτισμού,	του	εργαστηρίου	των	Η/Υ	(μάλιστα	

με	 εξειδικευμένο	 εργαστήριο	για	αποφυλακισμένους	τρίτης	 ηλικίας)	 και	

του	job-	club.		

 Επιπλέον	συνέχισε	και	συνεχίζει	τη	λειτουργία	της		η		θεατρική	ομάδα	με	

την	 εποπτεία	 και	 τον	 συντονισμό	 του	 ηθοποιού	 και	 σκηνοθέτη	 κου	 Σ.	

Γράψα.	

 Δημιουργήθηκε	εργαστήριο	ζωγραφικής	με	την	μέριμνα	και	την	επίβλεψη	

του	αυτοδίδακτου	ζωγράφου	κου	Ν.	Σημάκου.	

 Συνεχίστηκε	η	υλοποίηση	του	προγράμματος	«ΣΤΕΓΗ	Και	ΕΡΓΑΣΙΑ»	που	

πραγματοποιείται	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Δήμο	 Αθηναίων	 και	 προβλέπει	

την	 επιδότηση	 ενοικίου	 5	 αποφυλακισμένων	 	 και	 την	 εργασιακή	 τους	

αποκατάσταση.	Το	πρόγραμμα	έληξε	τον	Μάρτιο	του	τρέχοντος	έτους.		
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Πραγματοποιήθηκαν	 εργαστήρια	 με	 θέμα	 «Εκμάθηση	 ελληνικής	

γλώσσας»	 στα	 ΚΚράτησης,	 Βόλου,	 Αγιά	 και	 Άμφισσας	 και	 με	 θέμα	

«Θεατρική	αγωγή»		στο	Κασσαβέτειας	(βλ.	και	«Δράσεις»)		διάρκειας	60	

ωρών.	 	 Τα	 προγράμματα	 αυτά	 αξιολογήθηκαν	 πολύ	 θετικά	 από	 τους	

εκπαιδευόμενους	και	τους	εκπαιδευτές.	

	

	

	

Εικόνα 4 Φωτ. από το πρόγραμμα «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας» στο ΕΚΚΝΒόλου 
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Εικόνα 6 Φωτ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας» στο Κατάστημα 
Κράτησης Άμφισσας   

 

	

 Επίσης	 συνεχίστηκε	 η	 υλοποίηση	 του	 προγράμματος	 "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	 Επάνοδος	 Ν.Π.Ι.Δ.	

συμμετέχει	ως	εταίρος	στο	εγκεκριμένο	ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	"Convicts	

Upskilling	 Pathways	 (CUP)"	 που	 χρηματοδοτείται	 από	 το	 Erasmus+,	

Άξονας	 «Στρατηγικές	 Συμπράξεις	 στην	 Εκπαίδευση	 Ενηλίκων».	

Συντονιστής	 εταίρος	 του	 προγράμματος	 που	 αποτελεί	 μια	 διεθνής	

σύμπραξη,	 είναι	 η	 Compagnia	 di	 San	 Paolo	 (Project	 Leader)	 από	 την	

Ιταλία	ενώ	συνολικά	στο	πρόγραμμα	συμμετέχουν	7	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	 Cyprus,	 Ministry	 of	 Justice	 and	 Public	

Order	of	Cyprus,	PIVught	and	Tirantes)	από	Ιταλία,	Ολλανδία,	Ελλάδα	και	

Κύπρο.	

 



45 
 

 

Εικόνα 7 Φωτ. https://www.cup-project.eu/en 

 

 

	

ΤΟΜΕΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΕΡΕΥΝΑΣ	

Υποβλήθηκε	 πρόγραμμα	 με	 τίτλο:	 «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ	 -	 Πρόληψη	 της	

ριζοσπαστικοποίησης	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 της	 ικανότητας	 των	 φορέων	 σε	

προγράμματα	 αποδέσμευσης	και	επανένταξης	 και	ενίσχυση	της	 πολύ-επίπεδης	

συνεργασίας	μεταξύ	των	φορέων	στο	πεδίο»	(	με	αγγλικό	τίτλο	«PROACTIVE - 

Peventing	Radicalisation	through	building	the	Actor’s	Capacity	in	disengagement	

and	 reintegration	 programmes	 and	 enhancing	 multi-level	 inter-agency	

collaboration»).	 Ο	 γενικός	 στόχος	 του	 έργου	 είναι	 να	 ενισχύσει	 την	

αποτελεσματικότητα	 της	 πρόληψης	 της	 ριζοσπαστικοποίησης	 μέσω	 της	

ενίσχυσης	της	συνεργασίας	των	ενδιαφερομένων	μερών	(stakeholders)	και	της	

οικοδόμησης	 της	 ετοιμότητας	 των	 φορέων	 πεδίου	 να	 υποστηρίξουν	 τις	

διαδικασίες	των	προγραμμάτων	αποδέσμευσης	και	επανένταξης.	
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ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΕ	ΤΑ	ΚΚ	

1. Πραγματοποιήθηκαν	 επισκέψεις  ενημέρωσης	 κρατουμένων	 και	

προσωπικού	 στα	 Καταστήματα	 Αυλώνα,	 	 Κορυδαλλού,	 Βόλου	 και	

Κασσαβέτειας.	 Στις	 9/7/2020	 πραγματοποιήθηκε	 επίσκεψη	 στο	

ΕΑΚΚΝέων	 Κασσαβέτειας	 και	 στο	 ΕΚΚΝΒόλου	 όπου	 υπήρξε	 άριστη	

συνεργασία	 και	 γόνιμη	 ανταλλαγή	 απόψεων	 με	 το	 προσωπικό	 και	 τους	

Δ/τές	των	Κ.Κράτησης.	Επίσης	στις		2/7/2020	η	Πρόεδρός	του	Δ.Σ.	με	τη	

Δ/ντρια	 επισκέφθηκαν	 το	 ΕΚΚΝΑυλώνα	 	 ενώ	 	 στις	 23/7/2020	 οι	 ίδιες	

επισκέφθηκαν	το	ΚΚΚορυδαλλού.	

	

	

Εικόνα 8 Φωτ. ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας 

2. Δόθηκαν	βραβεία σε μαθητές.	Η	ΕΠΑΝΟΔΟΣ	είχε	τη	χαρά	να	βραβεύσει	

για	 τρίτη	 συνεχή	 χρονιά	 τους	 καλύτερους	 μαθητές	 του	 Δημοτικού,	

Γυμνασίου	 και	 Λυκείου	 του	 Ειδικού	 Καταστήματος	 Κράτησης	 Νέων	

Αυλώνα,	στο	πλαίσιο	της	γιορτής	λήξης	του	σχολικού	έτους	που	έγινε	στο	

προαύλιο	του	σχολείου,	με	τη	συμμετοχή	και	της	Υφυπουργού	Παιδείας	κ.	

Σ.	 Ζαχαράκη.	 Τα	 βραβεία	 απένειμε	 η	 Πρόεδρος	 του	 φορέα	 Καθ.	 Χρ.	

Ζαραφωνίτου.	
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3. Λειτούργησαν  εκπαιδευτικά εργαστήρια  στα Καταστήματα 

Κράτησης.	 Τον	 Αύγουστο	 του	 2020	 λειτούργησαν	 τέσσερα	 θερινά 

τμήματα	 εκπαιδευτικών προγραμμάτων	 διάρκειας	 60	 ωρών	 και	

ολοκληρώθηκαν	 τον	 Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.	 Συγκεκριμένα,	 στα	

Καταστήματα	 Κράτησης	 (ΕΚΚΝ)	 Βόλου,	 Άμφισσας	 και	 Αγιάς	 Χανίων	

πραγματοποιήθηκε	 το	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα	 	 «Εκμάθησης	 ελληνικής	

γλώσσας»	 και	 στο	 ΕΚΚΝ	 (Ειδικό	 Κατάστημα	 Κράτησης	 Νέων)	

Κασσαβέτειας	 το	 πρόγραμμα	 «Θεατρική	 αγωγή».	 Τα	 εν	 λόγω	

προγράμματα	 είχαν	 διακοπεί	 τον	 Αύγουστο	 (για	 διάστημα	 περίπου	 2	

βδομάδων)	 στο	 πλαίσιο	 της	 αναστολής	 όλων	 των	 εκπαιδευτικών	

δράσεων	 σε	 όλα	 τα	 Κ.Κ.	 (λόγω	 covid-19).	 Με	 την	 ολοκλήρωση	 τους	

χορηγήθηκαν	βεβαιώσεις	στους	εκπαιδευτές	και	στους	κρατούμενους	που	

παρακολούθησαν	επιτυχώς	το	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα.	 
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Εικόνα 9 Φωτ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας» στο Αγροτικό Κατάστημα 
Κράτησης Αγιάς Χανίων 

 

4. Λειτούργησε Γραφείο Διασύνδεσης Επανόδου στο Κ.Κ. Κορυδαλλού  

Την	Πέμπτη	23	Ιουλίου	2020	πραγματοποιήθηκε	συνάντηση	εργασίας	του	

ΝΠΙΔ	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 και	 του	 Καταστήματος	 Κράτησης	 Κορυδαλλού.	 Στη	

συνάντηση	 συμμετείχαν	 εκ	 μέρους	 του	 ΝΠΙΔ	 Επάνοδος	 η	 Πρόεδρος	 του	

Δ.Σ.	 Καθηγήτρια	 κα	 Χρ.	 Ζαραφωνίτου	 και	 η	 Δ/ντρια	 του	 φορέα	 κα	 Φ.	

Μηλιώνη	 και	 εκ	 μέρους	 του	 Καταστήματος	 Κράτησης	 η	 Δ/ντρια	 κα	 Μ.	

Στέφη,	 η	 κοινωνιολόγος	 κα	 Γ.	 Κωνσταντινίδου	 και	 η	 προϊσταμένη	 της	

κοινωνικής	 υπηρεσίας	 κα	 Σ.	 Ασημακοπούλου.	 Στην	 πολύ	 δημιουργική	

αυτή	 συνάντηση	 συζητήθηκαν	 θέματα	 της	 ομαλότερης	 κοινωνικής	

επανένταξης	 των	 αποφυλακιζομένων.	 Ειδικότερα	 στο	 Κατάστημα	

Κράτησης	 Κορυδαλλού	 λειτουργεί	 Γραφείο	 Διασύνδεσης	 της	 Επανόδου	

εξοπλισμένο	με	Η/Υ	και	συνδεδεμένο	με	την	ηλεκτρονική	πλατφόρμα	του	

φορέα	ΝΠΙΔ	ΕΠΑΝΟΔΟΣ	το	οποίο	προετοιμάζει	ατομικά	και	ομαδικά	τους	

αποφυλακιζόμενους	 στην	 επάνοδό	 τους	 στην	 κοινωνία	 μετά	 τη	 φυλακή	

(βλ.	φωτο).	Το	Γραφείο	Διασύνδεσης	της	Επανόδου	συντελεί	στην	ομαλή	

κοινωνική	 επανένταξη	 του	 αποφυλακιζόμενου	 κρατούμενου	 αφενός	 με	

την	 καλύτερη	 προετοιμασία	 του	 ιδίου	 του	 κρατούμενου	 για	 την	

αποφυλάκισή	του	αφετέρου	με	την	ενημέρωση	και	την	προετοιμασία	των	

αρμόδιων	φορέων	 και	 υπηρεσιών	 που	θα	 δεχθούν	τον	αποφυλακισμένο.	

Το	 Γραφείο	 παρέχει	 πληροφορίες	 για	 φορείς	 και	 υπηρεσίες	 που	

ασχολούνται	 με	 θέματα	 κοινωνικής	 επανένταξης	 (στέγαση,	 σίτιση,	

οικονομική	υποστήριξη	κλπ),	διανέμει	στους	κρατούμενους	υλικό	(έντυπο,	

φυλλάδια	 κλπ),	 συμβουλεύει	 τον	 αποφυλακιζόμενο	 κρατούμενο	 για	
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θέματα	 που	 αφορούν	 τη	 ζωή	 του	 μετά	 τη	 φυλακή,	 ενισχύει	 τον	

αποφυλακιζόμενο	 στην	 έκδοση	 σχετικών	 εγγράφων	 ώστε	 ο	

κρατούμενους	 να	 είναι	 ικανός	 και	 να	 έχει	 νομική	 οντότητα	 με	 την	

αποφυλάκισή	του	(δηλ.	να	έχει	ΑΜΚΑ,	ΑΦΜ	να	μπορεί	να	έχει	πρόσβαση	

σε	αγαθά	και	υπηρεσίες)	και	κυρίως	διασυνδέει	τον	αποφυλακιζόμενο	με	

την	 Επάνοδο	 δημιουργώντας	 ένα	 υποστηρικτικό	 πλέγμα	 παροχών	 και	

υπηρεσιών.	 Το	 Γραφείο	 είναι	 στενότατα	 συνδεδεμένο	 με	 την	 Επάνοδο	

τροφοδοτείται	 με	 υλικό,	 συμβουλές,	 στοιχεία	 κλπ	 και	 αντιστοίχως	

τροφοδοτεί	 με	 αντίστοιχο	 υλικό	 την	 Επάνοδο	 Θέματα	 που	 αφορούν	 τη	

λειτουργία	 της	 Επανόδου	 τη	 λειτουργία	 ανάλογων	 γραφείων	 ή	 κόμβων	

όπως	 αυτό	 του	 Κ.	 Κράτησης	 Κορυδαλλού	 και	 στα	 άλλα	 Κ.	 Κράτησης	

καθώς	και	εν	γένει	θέματα	κοινωνικής	επανένταξης	θα	έχουν	την	ευκαιρία	

οι	σύνδεσμοι	επανένταξης	του	φορέα	μας	στα	Καταστήματα	Κράτησης	να	

συζητήσουν	 σε	 διαδικτυακή	 συνάντηση	 η	 οποία	 πρόκειται	 να	

πραγματοποιηθεί	 με	 πρωτοβουλία	 του	 ΝΠΙΔ	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 εντός	 του	

ερχόμενου	 Σεπτεμβρίου.	 Εκ	 μέρους	 του	 ΝΠΙΔ	 Επάνοδος	 θερμές	

ευχαριστίες	 στην	 Δ/ντρια	 του	 Κ.Κ.	 Κορυδαλλού	 κα	 Μ.	 Στέφη	 για	 την	

φιλοξενία	 της,	 τη	 συνεχή	 αγαστή	 συνεργασία	 με	 τον	 φορέα	 μας	 και	 την	

διαρκή	 υποστήριξη	 πρωτοβουλιών	 και	 δράσεων	 για	 τους	

αποφυλακιζόμενους	κρατούμενους.		

 

 

Εικόνα 10 Φωτ. Γραφείο Διασύνδεσης στο Κ.Κ. Κορυδαλλού 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	–	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

 Επίσκεψη της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ στο ΕΚΚ Νέων Βόλου και 

ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας  

 

Εικόνα 11 Φωτ. Από την επίσκεψη στο ΕΚΚΝ Κασσαβέτειας 

	

 Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη.	

Πραγματοποιήθηκε	 την	 Τρίτη	 28	 Ιουλίου	 2020	 στα	 γραφεία	 της	

ΕΠΑΝΟΔΟΥ	με	σκοπό	την	ενημέρωσή	του	αναφορικά	με	τις	δράσεις	της	

ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 σε	 θέματα	 κοινωνικής	 πολιτικής	 και	 επανένταξης	

αποφυλακισμένων.	 Στη	 συνάντηση	 συμμετείχαν	 εκ	 μέρους	 του	 ΝΠΙΔ	

Επάνοδος	 η	 Πρόεδρος	 του	 Δ.Σ.	 Καθηγήτρια	 κα	 Χρ.	 Ζαραφωνίτου,	 ο	

Αντιπρόεδρος	Λέκτωρ	Ευρωπαϊκού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	κος	Γεώργιος	

Χλούπης,	 τα	 μέλη	 κ.κ.	 Λεωνίδας	 Κωτούλας	 και	 Μαρία	 Καλδή,	 η	 Δ/ντρια	

του	 φορέα	 κα	 Φ.	 Μηλιώνη	 και	 επιστημονικοί	 συνεργάτες	 του	 φορέα.	

Επιπρόσθετα,	 στη	 συνάντηση	 συμμετείχαν	 η	 κα	 Μαρία	 Πούλιου,	

Ψυχολόγος	 στο	 ΚΚ	 Γυναικών	 Ελεώνα	 Θήβας	 και	 φορείς	 της	 Κοινωνίας	

των	 Πολιτών,	 οι	 κ.κ.	 Χρυσή	 Πυρουνάκη,	 εκπροσωπώντας	 το	 Δίκτυο	

Στήριξης	 Φυλακισμένων	 και	 Αποφυλακισμένων	 Γυναικών	 και	

Παναγιώτης	 Φραγκιάς,	 Πρόεδρος	 της	 ΚΟΙΝΣΕΠ	 ένταξης	 «Νέοι	
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Ορίζοντες».	 Στην	 πολύ	 δημιουργική	 αυτή	 συνάντηση	 συζητήθηκαν	

θέματα	της	ομαλότερης	κοινωνικής	επανένταξης	των	αποφυλακιζομένων	

και	 διερευνήθηκε	 η	 δυνατότητα	 της	 περαιτέρω	 υποστήριξης	 από	 το	

Υπουργείο	 Εργασίας	 είτε	 μέσω	 εξειδικευμένων	 προγραμμάτων	 που	

δύναται	 να	 σχεδιαστούν	 και	 να	 υλοποιηθούν	 από	 τον	 ΟΑΕΔ,	 είτε	 μέσω	

εξεύρεσης	νέων	πόρων	χρηματοδότησης	του	φορέα.				

	

	

Εικόνα 12 Φωτ. Από την επίσκεψη στην ΕΠΑΝΟΔΟ 

	

 Συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Βόλου. Την Παρασκευή 10 

Ιουλίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε μια πολύ γόνιμη συνάντηση εργασίας 

μεταξύ των εκπροσώπων του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ και της Αντιπεριφερειάρχη 

Μαγνησίας κ. Δωροθέας Κολυνδρίνη. Την ΓΓΑΠ κ. Σ. Νικολάου 

εκπροσώπησε ο σύμβουλος κ. Βλ. Λαχανάς. Η Πρόεδρος και η Διευθύντρια 

της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, επισκέφθηκαν την προηγουμένη τα σωφρονιστικά 

καταστήματα Κασσαβέτειας Βόλου και προγραμμάτισαν σημαντικές δράσεις 

κατά τη θερινή περίοδο. Στις συναντήσεις συμμετείχε και ο κοινωνικός 

λειτουργός και μέλος του ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Λ. Κωτούλας. 
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Συζητήθηκαν  θέματα κοινωνικής επανένταξης καθώς και η δημιουργία 

παραστήματος του φορέα στον Βόλο. 

 

Εικόνα 13 Φωτ. Συνάντηση στην Περιφέρεια Μαγνησίας 

 Συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης “One Team” της Euroleague. Την	Πέμπτη	29	Οκτωβρίου	2020	

πραγματοποιήθηκε	 συνάντηση	 συνεργατών	 του	 ΝΠΙΔ	 «Επάνοδος»	 με	

αντιπροσώπους	 της	 ΚΑΕ	 Παναθηναϊκός	 και	 εγκαινιάστηκε	 η	 έναρξη	

συνεργασίας	 στο	 πλαίσιο	 του	 Προγράμματος	 Εταιρικής	 Κοινωνικής	

Ευθύνης	 “One	 Team”	 της	 Euroleague.	 Στο	 Γήπεδο	 Μπάσκετ	 του	

Ολυμπιακού	 Αθλητικού	 Κέντρου	Αθηνών	υποδέχτηκαν	 τους	συνεργάτες	

του	 ΝΠΙΔ	 «Επάνοδος»,	 ο	 κύριος	 Θάνος	 Μπίχτας,	 Event	 Supervisor,	 η	

κυρία	Ζωή	Νικολαΐδου,	Marketing	&	Digital	Director,	και	η	κυρία	Άρτεμις	

Παναγή,	προπονήτρια.		

Το	πρόγραμμα	“One	Team”	προωθεί	τις	αξίες	του	αθλητισμού,	το	πνεύμα	

αλληλεγγύης	 και	 την	 ευγενή	 άμιλλα	 και	 οι	 συμμετέχουσες	 ομάδες	

στοχεύουν	στη	συνεργασία	με	κοινωφελείς	οργανισμούς,	στη	διερεύνηση	

των	 τρόπων	 προώθησης	 του	 αθλητισμού	 για	 την	 επίτευξη	 κοινωνικών	

αλλαγών,	στη	γνωστοποίηση	κοινωνικών	προβλημάτων,	στην	προαγωγή	

του	αθλητισμού	στις	τοπικές	κοινωνίες,	στην	κοινωνική	ενσωμάτωση	των	

παιδιών,	 στην	 ενίσχυση	 του	 ηθικού	 και	 της	 αυτοπεποίθησής	 τους	 και	

στην	 αντιμετώπιση	 δυσκολιών	 πρόσβασης	 των	 παιδιών	 σε	 αθλητικές	

δραστηριότητες.		
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Στη	συνάντηση	συμμετείχε	και	ο	εποπτευόμενός	του	φορέα,	ο	οποίος	έχει	

γίνει	δεκτός	και	θα	συμμετάσχει	στις	αθλητικές	δραστηριότητες	του	“One	

Team”,	 του	 παρασχέθηκαν	 διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	 το	 πρόγραμμα	 των	

προπονήσεων	 και	 ανέλαβε	 τα	 καθήκοντά	 του.	 Σε	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	

προγράμματος	 θα	 υπάρχει	 ανοιχτή	 επικοινωνία	 μεταξύ	 των	 υπευθύνων	

του	προγράμματος	και	του	φορέα.		

Πρόκειται	για	μία	ακόμα	 δράση	του	 ΝΠΙΔ	 «Επάνοδος»	 για	την	καλύτερη	

προετοιμασία	 της	 κοινωνικής	 επανένταξης	 των	 ωφελούμενών	 της.	

Ευχαριστούμε	 θερμά	 όλους	 τους	 αρμόδιους	 και	 ιδιαιτέρως	 την	 ΚΑΕ	

Παναθηναϊκός	για	τη	συνεργασία	και	την	υποδοχή.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ	ΗΜΕΡΙΔΕΣ	-		ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	

 Επιμορφωτική συνάντηση Συνδέσμων Επανένταξης.	Την	Παρασκευή	

18	 Σεπτεμβρίου	 2020	 πραγματοποιήθηκε	 	 από	 το	 Ν.Π.Ι.Δ.	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 η	

τρίτη	 συνάντηση	 εργασίας	 	 των	 συνδέσμων	 επανένταξης	 των	

Καταστημάτων	Κράτησης	(ΚΚ)	της	χώρας	και	στελεχών	και	συνεργατών	

της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ.	 Η	 τρίτη	 αυτή	 συνάντηση	 η	 οποία	 είχε	 χαρακτήρα	

ενημερωτικό	 και	 ταυτόχρονα	 εκπαιδευτικό	 πραγματοποιήθηκε	

διαδικτυακά	 λόγω	 της	 πανδημίας	 και	 των	 περιορισμών	 που	 έχουν	

οριστεί	για	τη	μη	διασπορά	του	ιού.		

Παρόλες	όμως		τις	δυσκολίες	η		συνδιάσκεψη/	διαδικτυακό	εκπαιδευτικό	

σεμινάριο	 	 πραγματοποιήθηκε	 με	 μεγάλη	 συμμετοχή	 και	 επιτυχία	 	 στο	

πλαίσιο	της	διαρκούς	συνεργασίας	και	ανταλλαγής	πληροφοριών	μεταξύ	

της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 και	 των	 ΚΚ	 που	 έχει	 πλέον	 εδραιωθεί	 	 με	 στόχο	 την	

παρουσίαση	 των	 πρωτοβουλιών	 και	 δράσεων	 εκπαίδευσης,	 δικτύωσης	

και	εργασιακής	επανένταξης	που	αναλαμβάνει	η	ΕΠΑΝΟΔΟΣ,	καθώς	 και	

την	 ανταλλαγή	 απόψεων,	 την	 ανάδειξη	 βέλτιστων	 πρακτικών	 στη	

συνεργασία	 των	 φορέων,	 τη	 διατύπωση	 προτάσεων,	 αλλά	 και	 τον	

εντοπισμό	 πεδίων	 περαιτέρω	 συνεργασίας	 για	 την	 προετοιμασία	 των	

αποφυλακιζομένων	και	την	κοινωνική	και	εργασιακή	τους	επανένταξη.	

Στη	 διαδικτυακή	 συνάντηση	 -	 	 σεμινάριο	 συμμετείχαν	 οι	 σύνδεσμοι	

επανένταξης	από	18	Καταστήματα	Κράτησης	της	χώρας	και	συνεργάτες	

της	ΕΠΑΝΟΔΟΥ.		Η	διαδικτυακή	συνάντηση	ξεκίνησε	με	το	καλωσόρισμα	

και	 το	 χαιρετισμό	 της	 Προέδρου	 του	 Δ.Σ.	 του	 Ν.Π.Ι.Δ.	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ		

καθηγήτριας	 κα	 Χρ.	 Ζαραφωνίτου,	 η	 οποία	 είχε	 την	 επιστημονική	

επιμέλεια	όλης	της	συνάντησης.	Το	πρόγραμμα	του	σεμιναρίου	ήταν	πολύ	

πλούσιο	 και	 οι	 θεματικές	 του	 ενότητες	 κάλυπταν	 όλο	 το	 φάσμα	 της	

κοινωνικής	 επανένταξης	 (εκπαίδευση,	 πολιτισμό,	 εργασία,	

συμβουλευτική,	θεσμικό	πλαίσιο).	

Ειδικότερα	στην	πρώτη	ενότητα	που	αφορούσε	τη	θεματική	«Εκπαίδευση 

και επανένταξη»	 	 αναλύθηκαν	 από	 τους	 εισηγητές	 Δρ.	 Χάρη		

Κωνσταντέλλια	και	Πηνελόπη	Κόλλια	τα	εκπαιδευτικά	προγράμματα	και	

οι	 πρωτοβουλίες	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ	 εντός	 και	 εκτός	 των	 ΚΚ.	 	 Στη	 δεύτερη	
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ενότητα	 με	 θέμα	 «Πολιτισμός- Τέχνη και επανένταξη»	 	 παρουσιάστηκαν	

από	 τον	 σκηνοθέτη-	 εμψυχωτή	 	 Στ.	 	 Γράψα,	 τα	 εργαστήρια	 τέχνης	 και	

πολιτισμού	ενώ	η	τρίτη		ενότητα	με	τίτλο	«Εργασία και επανένταξη»	ήταν	

αφιερωμένη	 στην	 κρίσιμη	 και	 χρήσιμη	 από	 πλευράς	 κοινωνικής	

επανένταξης	 	 εργασιακή	 συμβουλευτική	 	 με	 εισηγητές	 την	 	 Ειρ.		

Ανδριώτη,	 	 εξειδικευμένη	σύμβουλο	απασχόλησης	και	τον	 	 Πρόεδρο	 της	

ΚΟΙΝΣΕΠ	 «Νέοι	 Ορίζοντες»	 	 Π.	 	 Φραγκιά	 	 ο	 οποίος	 μοιράστηκε	 με	 τους	

συμμετέχοντες	 και	 τις	 συμμετέχουσες	 στο	 σεμινάριο	 	 την	 εμπειρία	 του	

από	 την	 ανάπτυξη	 δράσεων	 κοινωνικής	 επιχειρηματικότητας	 από	 τους	

ίδιους	 τους	 πρώην	 κρατούμενους.	 	 Στην	 τελευταία	 νεότητα	 με	 τίτλο	

«Δικτύωση – ενδυνάμωση κατά την επανένταξη»	 	 παρουσιάστηκαν	 	 από	

την	 κοινωνική	 λειτουργό	 –	 ψυχοθεραπεύτρια	 	 Μ.	 Αραβανή	 οι	 δράσεις	

ψυχοκοινωνικής	υποστήριξης	των	ωφελούμενων	της	ΕΠΑΝΟΔΟΥ		καθώς	

και	 ο	 Κώδικας	 Δεοντολογίας	 για	 τη	 συνεργασία	 με	 τον	 πληθυσμό	 των	

αποφυλακισμένων	 από	 την	 εξειδικευμένη	 σε	 αυτά	 τα	 θέματα	 δικηγόρο		

Ειρ.		Τάνου.	

Τέλος,	 ειδική	 αναφορά	 έγινε	 στο	 γραφείο	 Διασύνδεσης	 της	 Επανόδου	

που	θα	ξεκινήσει	άμεσα	να	λειτουργεί	στο	ΚΚ	Κορυδαλλού,	με	στόχο	τη	

λειτουργία	 σταδιακά	 και	 άλλων	 αντίστοιχων	 γραφείων	 στα	 ΚΚ	 της	

χώρας	 για	 την	 αποτελεσματικότερη	 συνεργασία	 των	 φορέων	 και	 τη	

βελτιστοποίηση	της	υποστήριξης	των	αποφυλακιζόμενων.		

Χαιρετισμούς	 στη	 συνάντηση	 απεύθυναν	 ο	 κ	 Βλάσης	 Λαχανάς,	 ειδικός	

σύμβουλος	 της	 Γ.	 Γραμματέως	 Αντεγκληματικής	 Πολιτικής,	 Υπ.	

Προστασίας	του	Πολίτη,	η	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	της	Επανόδου,	Καθηγήτρια	

κα	Χριστίνα	Ζαραφωνίτου	και	η	Διευθύντρια	της	Επανόδου	Δρ.	Φωτεινή	

Μηλιώνη.	 Την	 εκπαιδευτική	 συνάντηση	 συντόνισε	 η	 Δρ.	 Στέλλα	

Παπαμιχαήλ,	συνεργάτις	Επανόδου.		

Πρόκειται	για	μία	ακόμα	δράση	διασύνδεσης	που	συνεχίζουμε	με	όλες	τις	

φυλακές	 της	 χώρας	 για	 την	 καλύτερη	 προετοιμασία	 της	 κοινωνικής	

επανένταξης.	 Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 αρμόδιους	 και	 ιδιαιτέρως	 τους	

συνδέσμους	επανένταξης	για	τη	γόνιμη	συνεργασία.	
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 Ομάδα εστίασης στο πλαίσιο του προγράμματος CUP – Convicts 

Upskilling Pathways” Erasmus+ funding.	 Την	 Πέμπτη,	 24/09/2020	

πραγματοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 ΝΠΙΔ	 Επάνοδος	 σε	 συνεργασία	 με	

τη	 HumanRights360,	 ομάδα	 εστίασης	 στο	 πλαίσιο	 του	 έργου	 Convicts	

Upskilling	 Pathways	 (https://www.cup-project.eu/en/).	 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.	 Η	 ομάδα	 εστίασης	 είχε	 ως	 στόχο	 την	 ανταλλαγή	

εμπειριών	 και	 τον	 διάλογο	 σχετικά	 με	 τα	 δυνατά	 σημεία	 και	 τις	

αδυναμίες	 επίτευξης	 της	 απασχολησιμότητας	 των	 αποφυλακισμένων,	

ώστε	 να	 δημιουργηθεί	 ένας	 μεθοδολογικός	 οδηγός	 κατάρτισης	 για	 την	

ανάπτυξη	 βασικών	 και	 τεχνικών	 δεξιοτήτων	 των	 κρατουμένων.	

Συμμετείχαν	στελέχη	από	τις	φυλακές	της	Χαλκίδας,	του	Αυλώνα	και	του	

Ελεώνα	Θηβών,	όπου	θα	πραγματοποιηθεί	και	η	πιλοτική	εφαρμογή	του	

προγράμματος,	 από	 το	 Κατάστημα	 Κράτησης	 και	 το	 Ψυχιατρείο	

Κρατουμένων	 Κορυδαλλού,	 καθώς	 και	 στελέχη	 του	 ΟΑΕΔ,	 εκπαιδευτές	

ενηλίκων,	 νομικοί	 αλλά	 και	 πρώην	 κρατούμενοι.	 Όλοι	 εισέφεραν	 την	

εμπειρία	τους	για	τον	καλύτερο	σχεδιασμό	του	προγράμματος.	

	

	



 

 H Επάνοδος πλαίσιο

Pathways” Erasmus

Ημέρα Εκπαίδευσης στις φυλακές.

 

Webinar	 to	 mark	 the	 International	 Day	 of	 Education	 in	 Prison,	 13th	

October	 2020	 (11:00am

13.30	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

reflect	 on	 the	 future	 of	 prison	 upskilling	 pro

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 Vo

•	Ms.	Athena	Dimitriou,	Deputy	Director	of	Cyprus	Prison	(Cyprus)	

•	Mr.	Theo	van	de	V

	

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

Καλή	 πρακτική	 από	 την	 Ελλάδα	 όπως	 παρουσιάστηκε	 συνοπτικά	 στην	

ιστοσελίδα	 του	 ευρωπαϊκού	 πρόγραμμα	 "Convicts	 Upskilling	 Pathways	

(CUP)"	 που	 χρηματοδοτείται	 από	 το	 Erasmus+,	 Άξονας	

Συμπράξεις	στην	Εκπαίδευση	Ενηλίκων»	και	στο	οποίο	συμμετέχει	και	η	

Επάνοδος	Ν.Π.Ι.Δ.
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πλαίσιο του προγράμματος CUP – Convicts

Erasmus+ funding συμμετείχε σε webinar 

Ημέρα Εκπαίδευσης στις φυλακές. 

to	 mark	 the	 International	 Day	 of	 Education	 in	 Prison,	 13th	

11:00am-12:30pm	 CEST/Italy/Netherlands	

13.30	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

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 

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/

Καλή	 πρακτική	 από	 την	 Ελλάδα	 όπως	 παρουσιάστηκε	 συνοπτικά	 στην	

ιστοσελίδα	 του	 ευρωπαϊκού	 πρόγραμμα	 "Convicts	 Upskilling	 Pathways	

(CUP)"	 που	 χρηματοδοτείται	 από	 το	 Erasmus+,	 Άξονας	

Συμπράξεις	στην	Εκπαίδευση	Ενηλίκων»	και	στο	οποίο	συμμετέχει	και	η	

Επάνοδος	Ν.Π.Ι.Δ.	

Convicts Upskilling 

 για τη Διεθνή 

to	 mark	 the	 International	 Day	 of	 Education	 in	 Prison,	 13th	

12:30pm	 CEST/Italy/Netherlands	 --	 12.00am-

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	

19	 on	 their	 work	 inside	 and	 outside	 prisons	 and	 to	

grammes	 in	 a	 post-COVID	

•	Ms.	Silvia	Pirro,	Compagnia	di	San	Paolo	Foundation	(Italy)	

los Prison (Greece) 

•	Ms.	Athena	Dimitriou,	Deputy	Director	of	Cyprus	Prison	(Cyprus)		

Community Building Circles: How a restorative approach empowered 

restorative approach has helped defuse violence among young 

circles/	

Καλή	 πρακτική	 από	 την	 Ελλάδα	 όπως	 παρουσιάστηκε	 συνοπτικά	 στην	

ιστοσελίδα	 του	 ευρωπαϊκού	 πρόγραμμα	 "Convicts	 Upskilling	 Pathways	

(CUP)"	 που	 χρηματοδοτείται	 από	 το	 Erasmus+,	 Άξονας	 «Στρατηγικές	

Συμπράξεις	στην	Εκπαίδευση	Ενηλίκων»	και	στο	οποίο	συμμετέχει	και	η	



 

	

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοργάνωσε, σήμερα Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ώρα	 13:00,	 μια	 αλλιώτικη	 διαδικτυακή	 συνάντηση	 για	 την	 ανταλλαγή	

ευχών	 για	 το	 νέο	 έτος,	 με	

σωφρονιστικά	 καταστήματα,	 συνεργατών	 και	 φίλων	 της.	 Στο	 πλαίσιο	

αυτό,	 παρουσιάστηκαν	 βιντεοσκοπημένα	 αποσπάσματα	 από	 τις	 πρόβες	

της	θεατρικής	μας	ομάδας	με	τη	συμμετοχή	του	σκηνοθέτη	μας	κ.	Γράψα	

καθώς	 και	 το	 νέο	 Σποτ	 της	 Επα

προσφορά	του	σκηνοθέτη	κ.	Παναγιώτη	Ράππα.	Η	Πρόεδρος,	το	ΔΣ	και	η	

Διευθύντρια	 ευχαριστούμε	 όλους	 για	 τη	 συνεργασία	 σε	 δύσκολους	

καιρούς	 όπως	 αυτοί	 της	 πανδημίας	 και	 ευχόμαστε	 η	 αγάπη	 για	 το	

συνάνθρωπο	να	είναι	πιο	δυνατή!
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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοργάνωσε, σήμερα Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ώρα	 13:00,	 μια	 αλλιώτικη	 διαδικτυακή	 συνάντηση	 για	 την	 ανταλλαγή	

ευχών	 για	 το	 νέο	 έτος,	 με	 τη	 συμμετοχή	 Συνδέσμων	 μας	 στα	

σωφρονιστικά	 καταστήματα,	 συνεργατών	 και	 φίλων	 της.	 Στο	 πλαίσιο	

αυτό,	 παρουσιάστηκαν	 βιντεοσκοπημένα	 αποσπάσματα	 από	 τις	 πρόβες	

της	θεατρικής	μας	ομάδας	με	τη	συμμετοχή	του	σκηνοθέτη	μας	κ.	Γράψα	

καθώς	 και	 το	 νέο	 Σποτ	 της	 Επανόδου	 που	 αποτελεί	 εθελοντική	

προσφορά	του	σκηνοθέτη	κ.	Παναγιώτη	Ράππα.	Η	Πρόεδρος,	το	ΔΣ	και	η	

Διευθύντρια	 ευχαριστούμε	 όλους	 για	 τη	 συνεργασία	 σε	 δύσκολους	

καιρούς	 όπως	 αυτοί	 της	 πανδημίας	 και	 ευχόμαστε	 η	 αγάπη	 για	 το	

συνάνθρωπο	να	είναι	πιο	δυνατή!	

	

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοργάνωσε, σήμερα Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020	και	

ώρα	 13:00,	 μια	 αλλιώτικη	 διαδικτυακή	 συνάντηση	 για	 την	 ανταλλαγή	

τη	 συμμετοχή	 Συνδέσμων	 μας	 στα	

σωφρονιστικά	 καταστήματα,	 συνεργατών	 και	 φίλων	 της.	 Στο	 πλαίσιο	

αυτό,	 παρουσιάστηκαν	 βιντεοσκοπημένα	 αποσπάσματα	 από	 τις	 πρόβες	

της	θεατρικής	μας	ομάδας	με	τη	συμμετοχή	του	σκηνοθέτη	μας	κ.	Γράψα	

νόδου	 που	 αποτελεί	 εθελοντική	

προσφορά	του	σκηνοθέτη	κ.	Παναγιώτη	Ράππα.	Η	Πρόεδρος,	το	ΔΣ	και	η	

Διευθύντρια	 ευχαριστούμε	 όλους	 για	 τη	 συνεργασία	 σε	 δύσκολους	

καιρούς	 όπως	 αυτοί	 της	 πανδημίας	 και	 ευχόμαστε	 η	 αγάπη	 για	 το	
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ΥΛΙΚΟ	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ	

 Κατά	 την	 περίοδο	 του	 Μαρτίου,	 Απριλίου	 και	 Μαΐου	 του	 2020	

πραγματοποιήθηκε	 η	 επικαιροποίηση	 μεγάλου	 μέρους	 του	 «Οδηγού 

Χρήσιμων Πληροφοριών μετά την αποφυλάκιση»	 (τελευταία	

επικαιροποίηση	 είχε	 γίνει	 το	 2017)	 και	 η	 προσθήκη	 νέων	 φορέων	 στις	

ήδη	καταχωρημένες	πόλεις	αλλά	και	στα	Ιωάννινα.	Δεν	έχει	ολοκληρωθεί	

ακόμα	 καθώς	 εκείνη	 την	 περίοδο	 είχε	 εφαρμοστεί	 γενικό	 lockdown	 στη	

χώρα	και	αρκετοί	φορείς	και	υπηρεσίες	μεταξύ	των	οποίων	και	το	Ν.Π.Ι.Δ.	

Επάνοδος	 δεν	 λειτουργούσαν.	 Επομένως	 μεγάλο	 μέρος	 της	

επικαιροποίησής	 του	 πραγματοποιήθηκε	 από	 τις	 ιστοσελίδες	 των	

φορέων	 και	 όχι	 	 μετά	 από	 επικοινωνία	 με	 τους	 αρμόδιους	 για	 τη	

διασταύρωση	των	στοιχείων.			

	

 Δημιουργήθηκε	 τηλεοπτικό σποτ	 από	 τον	 επώνυμο	 καλλιτέχνη	 κον	 Π.	

Ράππα	για	την	ενημέρωση	ωφελούμενων,	επαγγελματιών	και	κοινού.	

«Πιάσου ξανά από τ’ όνειρο γιατί η ζωή δίχως όνειρο είναι πουλί με 

σπασμένα φτερά και δεν μπορεί να πετάξει…» 

To	 ΝΠΙΔ	 ΕΠΑΝΟΔΟΣ	 στο	 πλαίσιο	 υλοποίησης	 των	 καταστατικών	 του	

σκοπών	 για	 την	 ενημέρωση	 και	 ευαισθητοποίηση	 της	 κοινωνίας	 για	 τα	

προβλήματα	 που	 αντιμετωπίζουν	 οι	 κρατούμενοι,	 οι	 αποφυλακιζόμενοι	

και	 οι	 ανήλικοι	 παραβάτες	 καθώς	 και	 οι	 οικογένειές	 τους,	 δημιούργησε	

ένα	 νέο	 spot	 στέλνοντας	 ένα	 δυνατό	 κοινωνικό	 μήνυμα	 αλληλεγγύης	

προς	 τον	 συνάνθρωπο.	 Το	 νέο	 spot	 της	 ΕΠΑΝΟΔΟΥ,	 μέσα	 από	 την	

αλληγορική	ιστορία	των	πουλιών	επιθυμεί	να	μεταφέρει	το	μήνυμα	ότι	η	

Επάνοδος	 βρίσκεται	 εκεί	 για	 να	 καλοδεχθεί	 και	 να	 υποστηρίξει	 αυτούς	

τους	 ανθρώπους	 που	 έχασαν	 τον	 δρόμο	 τους	 και	 μπήκαν	 σε	 μπελάδες	

μέχρι	 να	 αισθανθούν	 οι	 ίδιοι	 έτοιμοι	 και	 σίγουροι	 να	 ανοίξουν	 τα	 δικά	

τους	φτερά	προς	μια	νέα	ελεύθερη	ζωή.	

Spot:	https://www.youtube.com/watch?v=kjsCIn8WZII	
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Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

Η Δ/ντρια 

Φ. Μηλιώνη 
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