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Δελτίο τύποσ για το πρόγραμμα Erasmus+ PROBATIONET  

Σσνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Τuscia, Viterbo,18-20 Ιοσλίοσ 2022 

Τν Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επωλπκία «ΔΠΑΝΟΓΟΣ» ζπκκεηείρε ζηε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ PROBATIONET: «A flexible, 

multidisciplinary and transnational VET model for the PROBATION services and 

practitioners» [2Ο21-1-ΔΗΟ1-ΚΑ220-λΔΤ-000033290], θαη έιαβε ρώξα ζην Παλεπηζηήκην 

Universita degli Studi della Tuscia, ζην Viterbo, ηεο Ιταλίας, από 18 έως 20 Ιοσλίοσ 2022. 

Ο ζπληνληζηήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ (Coordinator), Πάληεην Παλεπηζηήκην δηά ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αζηεαθήο Δγθιεκαηνινγίαο, εθπξνζωπνύκελν από ηελ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο 

Φξηζηίλα Εαξαθωλίηνπ, ραηξέηεζε ηελ ζπλάληεζε, παξνπζίαζε ην πξόγξακκα θαη αλέδεημε 

ηελ ζεκαληηθόηεηά ηνπ γηα ηελ πνηληθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη Ηηαινί εηαίξνη, θηιόμελνη 

νηθνδεζπόηεο, θαιωζόξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηαίξνπο από ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Βνπιγαξία, ηελ Τνπξθία θαη ηελ Διιάδα.  

Τελ πξώηε κέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε γλωξηκία κεηαμύ ηωλ εηαίξωλ (Partner's 

Presentations), παξνπζηάζηεθε ε πνξεία ηνπ έξγνπ, ηα πξνζδνθόκελα απνηειέζκαηα θαη νη 

ζρεδηαδόκελεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο (Project Results & Training Events), θαζώο θαη γεληθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (Project Management & Dissemination). 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ θαιέο πξαθηηθέο θαη ζρεηηθά εξγαιεία από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εηαίξνπο. Δηδηθόηεξα ν θνξέαο καο, πνπ είλαη εηαίξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

εθπξνζωπήζεθε από ηε Γξα Φωηεηλή Μειηώλε θαη ηε ζπλεξγάηηδά θ. Μαξίλα 

Γξακκαηηθνπνύινπ, λνκηθό, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ε ΔΠΑΝΟΓΟΣ ζηελ Υπεξεζία Δπηκειεηώλ Πεηξαηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

εθκάζεζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε λεαξνύο ηνπ  δηθαζηεξίνπ  Πεηξαηά. Ζ επηκειήηξηα 

ελειίθωλ Αζελώλ θα Θ. Αδακάθε παξνπζίαζε, γηα ινγαξηαζκό ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ, 

θαιέο πξαθηηθέο γηα ελειίθνπο  ζε θνηλωθειή εξγαζία θαη αλέπηπμε ηα επηηπρή 

απνηειέζκαηά ηνπο.  

Τε δεύηεξε κέξα θαη ηελ ηξίηε κέξα ζπλερίζηεθε ε παξνπζίαζε πεξηπηώζεωλ, θαιώλ 

πξαθηηθώλ θαη εξγαιείωλ, θαζώο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νξγάλωζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο ηεο ζπλάληεζεο νινθιεξώζεθαλ κε 

απόιπηε επηηπρία ηελ Τεηάξηε 20 Ηνπιίνπ 2022. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο εηαίξνη απνθόκηζαλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη πινύζηα εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηωλ 

επηκειεηώλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρεη αλαπηύμεη θάζε εηαίξνο 

θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ. Ζ επόκελε ζπλάληεζε ζα 

νξγαλωζεί από ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ, ζηηο αξρέο ηνπ 2023 ζηελ Αζήλα. 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
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Τν έξγν Probationet ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο θαηλνηόκνπ κνληέινπ 

θαηάξηηζεο πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο όζωλ 

επαγγεικαηηώλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία δνθηκαζίαο (probation process) θαη ην νπνίν ζα 

βαζίδεηαη ζε κηα επέιηθηε θαη πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε εζληθό 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο ππνζέζεωλ Γνθηκαζίαο (Probation case management system). Ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζα δνζεί ζε δεηήκαηα ζπκθηιίωζεο θαη δηακεζνιάβεζεο ζύκαηνο-δξάζηε θαη ηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο. 

Σπληνληζηήο εηαίξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηειεί κηα δηεζλή ζύκπξαμε,  είλαη  ην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην δηά ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αζηεαθήο Δγθιεκαηνινγίαο από ηελ Διιάδα 

ελώ ζπλνιηθά ζην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ 7 εηαίξνη [UNIVERSITA DEGLI STUDI 

DELLA TUSCIA (Ηηαιία) Crs Laghi srl  (Ηηαιία) QUALIFY JUST – IT SOLUTIONS AND 

CONSULTING LDA (Πνξηνγαιία) GENERAL DIRECTORATE EXECUTION OF 

SENTENCES (Βνπιγαξία)  DIRECAO-GERAL DE REINSERCAO E SERVICOS 

PRISIONAIS (Πνξηνγαιία)  "EPANODOS" for the Social Reintegration of ex-offenders 

(Greece), Adalet Bakanligi Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlügü (Τνπξθία)]. 

 

 


