
                                                                                                   

 

        

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“CUP – Convicts Upskilling Pathways” Erasmus+ funding 

Ολοκλήρωση του Προγράμματος CUP & τελική αξιολόγηση 

 

Το ΝΠΙΔ Επάνοδος για την Επανένταξη των αποφυλακισμένων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος "CUP – Convicts Upskilling Pathways" και ως προς το 
σκέλος της αξιολόγησής του από τον Ιταλικό Εθνικό Οργανισμό INDIRE, με την εργασία και την προσπάθειά 
όλων των συνεργαζόμενων εταίρων να αξιολογείται πολύ θετικά, με τελικό βαθμό αναφοράς (report scored) 
94 στα 100.  

Η επίσημη τελική έκθεση αξιολόγησης  που λάβαμε ήταν χωρισμένη σε διαφορετικές ενότητες (Σχετικότητα 
έργου/στρατηγικής, ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης έργου, ποιότητα της ομάδας του έργου και 
συντονισμός, αντίκτυπος έργου και διάδοση). Καθεμία από αυτές περιείχε θετικά σχόλια και αναφορές 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν οι δράσεις που προβλέπονταν στο έργο. Το υψηλό 
επίπεδο ικανότητας κάθε εταίρου υπογραμμίστηκε αναλυτικά τόσο σε σχέση με τον τρόπο που 
υλοποιήθηκαν οι επιμέρους δράσεις του έργου στο πεδίο όσο και αναφορικά με τις προηγούμενες 
εμπειρίες σε άλλες πρωτοβουλίες που ο καθένας από τους εταίρους πραγματοποίησε σε παρελθόντα 
χρόνο. 

Ο INDIRE αξιολόγησε πολύ θετικά το μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, τις δραστηριότητες δημοσιότητας και διάδοσης καθώς και την ανοιχτή 
και συμμετοχική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό όλων των τελικών παραδοτέων του 
έργου. Επιπλέον, αποτιμήθηκε πολύ θετικά η σαφής διάθεση όλων των εταίρων για συνεργασία, η αγαστή 
εταιρική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους και η δέσμευση όλων ανεξαρτήτως  να μοιραστούν τους 
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ιδρύματα υψηλής ειδίκευσης. 

Ιδιαίτερη μνεία με ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση δόθηκε στους εταίρους για τις δυνάμεις που επιστράτευσαν  
ώστε να πραγματοποιήσουν σχεδόν το σύνολο των προγραμματικών δραστηριοτήτων (με ελάχιστες 
παρεκκλίσεις  από τον αρχικό προγραμματισμό) παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας Covid και τους 



σχετικούς περιορισμούς. Σημειώθηκε, η επίτευξη των προγραμματικών στόχων κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος, ιδιαίτερα με την υλοποίηση των πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στα 
καταστήματα κράτησης Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Ολλανδίας επιτυγχάνοντας, ενάντια σε όλες τις 
πιθανότητες, υψηλό επίπεδο συνοχής και ποιότητας ενεργειών και αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, ο 
αντίκτυπος του έργου φαίνεται να προσδιορίστηκε με σαφήνεια καθώς και όλη η προσπάθεια που 
κατέβαλαν οι εταίροι για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων, της 
μεθοδολογίας και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. 

Οι προαναφερθέντες λόγοι εν κατακλείδι οδήγησαν τον Εθνικό Οργανισμό της Ιταλίας INDIRE να 
αναγνωρίσει το έργο CUP ως «καλή πρακτική» στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων διάδοσης Erasmus + 
(Erasmus + dissemination results platform https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/search/?page=1&sort=&domain=eplus2021&view=list&map=false&level2=ka2
%3A+cooperation+for+innovation+and+the+exchange+of+good+practices__31046221%3B43353410&level
3=ka204%3A+strategic+partnerships+for+adult+education__31046268&goodPractice=Good+Practice&sear
chType=projects&projectStatus=completed&coordinatorOrgName=+COMPAGNIA+DI+SAN+PAOLO. 

Υπενθυμίζεται ότι το Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος συμμετείχε ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Convicts Upskilling Pathways (CUP)" που χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+, Άξονας «Στρατηγικές 
Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Συντονιστής εταίρος του προγράμματος  ήταν ο φορέας  
Compagnia di San Paolo (Project Leader) από την Ιταλία ενώ συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν 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.  

Το πρόγραμμα CUP στόχευε στο σχεδιασμό και την κατάρτιση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
την επανένταξη των κρατουμένων, γυναικών και ανδρών σε 6 ευρωπαϊκές φυλακές, παρέχοντας επίσης τα 
απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση των πρακτικών και την προώθηση της κοινωνικής τους 
επανένταξης. Στην Ελλάδα τα καινοτόμα εργαλεία εκπαίδευσης και παρακολούθησης δοκιμάστηκαν 
πιλοτικά στα εργαστήρια τριών Καταστημάτων Κράτησης, στο Κατάστημα Κράτησης της Χαλκίδας, στο 
Ειδικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα και στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας. 

Τα παραδοτέα του προγράμματος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος στον κάτωθι 
σύνδεσμο https://www.cup-project.eu/en/materials/ 

Intellectual output 1 Advocacy Handbook. A practical guide to successful advocacy on prison education. 

https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/CUP_AdvocacyHandbook-06.12.2022.pdf 

Intellectual output 2 Skills Development Blueprint 

https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/CUP_Blueprint_agg_01122022.pdf 

Intellectual output 3 Impact Evaluation Kit 

https://www.cup-project.eu/wp-content/uploads/CUP_ImpactEvaluationKit_agg_01122022.pdf 

Θερμές ευχαριστίες στους Δ/ντές των Καταστημάτων κ. Σ. Αθανασίου (ΚΚ Χαλκίδας), τον κ. Γ. Μακρή (ΚΚ 
Γυναικών Θήβας) και κ. Σ. Πατσογιάννη (ΕΚΚΝ Αυλώνα) και σε όλα τα μέλη της κοινωνικής υπηρεσίας και 



του σωφρονιστικού προσωπικού για την στήριξη στην υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων και των 
εκδηλώσεων. 

Ιδιαίτερη αναφορά κι ευχαριστίες αρμόζουν στην συντονίστρια του προγράμματος, κοινωνιολόγο, κα 
Μάρθα Λεμπέση και στην ομάδα αυτή των επιστημόνων που παρά τις όποιες προκλήσεις και δυσκολίες της 
πανδημίας κατάφερε να συντονίσει ιδιαίτερα τα εργαστήρια διάρκειας 90 ωρών, να εκπαιδεύσει, να 
ενδυναμώσει και να εμπνεύσει τους /τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, ώστε να καλλιεργήσουν πέρα από 
γνώσεις, ευθύνη κι όραμα στους/στις εν δυνάμει αποφυλακισμένους/αποφυλακισμένες. 

Θερμές ευχαριστίες στην ψυχολόγο και υπεύθυνη επανένταξης κα Δ. Θεοδωρακοπούλου καθώς και στην 
κοινωνική λειτουργό, συνεργάτιδα της Επανόδου κ. Μ. Αραβανή και στους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, Α. 
Πέππα, Γ. Ζόμπολα και Μ. Μπρούζα χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα είχε υλοποιηθεί το πρόγραμμα 
στο ΕΚΚΝ Αυλώνα. Αντιστοίχως, στην κ. Μ. Πούλιου, ψυχολόγο, σύμβουλο επανένταξης, στις συνεργάτιδες 
της Επανόδου την εργασιακή σύμβουλο κ. Ε. Ανδριώτη και την κοινωνιολόγο κα Π. Κόλλια  καθώς και  στις 
εκπαιδεύτριες Γ. Κατσαβριά  και Maria Gale στο ΚΚ Γυναικών Θήβας. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 
υπεύθυνο επανένταξης Γ. Σιμωτά, στην κοινωνική λειτουργό Μ. Βάππα, στον σωφρονιστικό υπάλληλο και 
εκπαιδευτή Π. Φαφούτη και στην ψυχολόγο, συνεργάτιδα της Επανόδου κ. Η. Διακολαμπριανού στο ΚΚ 
Χαλκίδας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CUP σε www.epanodos.org.gr, στα τηλ.: +30 210 8815904 & 
+30 210 8815032, email: grammateia@epanodos.org.gr. 

 

 


