Οδηγός επανένταξης - MyComPASS
– (Η Πυξίδα μου)

Αναπτύχτηκε για τη ΕΛΛΑΔΑ από την Action
Synergy και τις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς
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1. Εισαγωγή
Αγαπητέ φίλε,
Ο οδηγός που κρατάς αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε για να σε βοηθήσει κατά τη
διάρκεια των πρώτων ημερών της επανένταξης σου στην κοινωνία. Τις πρώτες
ημέρες έξω από τη φυλακή θα χρειαστείς σημαντικές πληροφορίες και υποστήριξη
για σημαντικά θέματα όπως οικονομικά θέματα, διατροφή, στέγαση και άλλα.
Αυτός ο οδηγός αναπτύχθηκε μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLAP- Βοήθεια
για την Απελευθέρωση των Κρατουμένων. Το πρόγραμμα είναι μια απάντηση στη
σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ένας κρατούμενος κατά τις πρώτες
ημέρες μετά την αποφυλάκισή του. Εάν αυτές οι ημέρες δεν προετοιμαστούν καλά
από πριν, το ρίσκο επιστροφής στη φυλακή είναι πολύ υψηλότερο. Το CLAPστοχεύει
να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτών των ημερών προσφέροντας μια σειρά
εργαλείων στους εργαζόμενους στη φυλακή και τους κρατούμενους, αλλά επίσης
τους προσφέρει την ευκαιρία να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν έτσι ώστε
κάθε παρέμβαση να είναι όσο πιο προσωπική γίνεται.
Η ανάπτυξη αυτού του οδηγού έγινε χρησιμοποιώντας μια σειρά διαλογικών
εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με τη βοήθεια
των συμμετεχόντων εργαζομένων και την ανατροφοδότηση των κρατουμένων.
Μέσα σε αυτό τον οδηγό θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα
στοιχεία επαφής των οργανισμών που θα σε βοηθήσουν κατά την διάρκεια των
πρώτων ημερών της καινούριας σου ζωής.

2. Το σωφρονιστικό σύστημα, προγράμματα προετοιμασίας
για την αποφυλάκιση και διαδικασίες αποφυλάκισης
Με βάση ποιον νόμο οργανώνονται οι φυλακές στην Ελλάδα;





Τις γενικές αρχές που τίθενται από το Σύνταγμα
Τις διεθνείς συμβάσεις, τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα
Τις κανονιστικές πράξεις κατ' εξουσιοδότηση τους
Θεμελιώδης νόμος: ισχύον Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν.2776/1999).

Ποιοι ασκούν την σωφρονιστική πολιτική;
 Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών
 Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών
 Τα Συμβούλια της Φυλακής.
Τι είδους Καταστήματα Κράτησης υπάρχουν;
Α. Γενικά
 Καταστήματα Α τύπου: κρατούνται οι υπόδικοι και οι χρεοφειλέτες και οι
κατάδικοι που εκτίουν ποινές φυλάκισης.
 Καταστήματα Β τύπου: κρατούνται όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες
Β. Ειδικά Καταστήματα





Αγροτικές Φυλακές
Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών
Καταστήματα Νέων
Κέντρα Ημι-ελεύθερης διαβίωσης (όταν αυτά θα ξεκινήσουν να υπάρχουν
στην πράξη).

Γ. Θεραπευτικά Καταστήματα
 Γενικά Νοσοκομεία
 Θεραπευτήρια για ψυχασθενείς
 Καταστήματα για τοξικομανείς.
Τι προγράμματα εκπαίδευσης υπάρχουν;
 Μονοθέσια δημοτικά σχολεία με παρεχόμενους τίτλους σπουδών ισότιμους με
τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας.
 Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και μαθητείας
(οργανώνονται από τα Συμβούλια των φυλακών)
 Όσοι έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια

εκπαίδευση λαμβάνοντας εκπαιδευτικές άδειες από το αρμόδιο συμβούλιο της
φυλακής.
Πώς γίνεται η προετοιμασία για την Αποφυλάκιση
 Τακτικές άδειες εξόδου
 Εκπαιδευτικές άδειες για φοίτηση σε σχολές ανώτερης βαθμίδας από τον τίτλο
αυτής που ήδη διαθέτουν
 Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.
 Μετασωφρονιστική μέριμνας και δημιουργία ξενώνων για χρονικό διάστημα
μέχρι και 2 μήνες (ο μόνος επίσημος κρατικός φορέας αυτή τη στιγμή είναι το
Κέντρο Κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» το οποίο
βρίσκεται στην Αθήνα).
 Επικοινωνία με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των φυλακών
(κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ)
 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 Εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογίας
 Ομάδες Συμβουλευτικής και Αυτοβοήθειας

3. Οργανισμοί σχετικοί με την απελευθέρωση και την
επανένταξη
3.1 Σχετικές ΜΚΟ
Στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανήκει κάθε μη κερδοσκοπική, κοινωφελής,
οργάνωση (Σύλλογος, Ίδρυμα, κ.ά.) που λειτουργεί σε εθνικό, διεθνές ή διακρατικό
επίπεδο, έχει έδρα την Ελλάδα, στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι
ανεξάρτητη από το Κράτος. Μέλη των οργανώσεων αυτών είναι άτομα
ευαισθητοποιημένα που συμμερίζονται τον ίδιο προβληματισμό και συμμετέχουν σε
εθελοντική βάση, χωρίς απώτερο σκοπό το κέρδος.
Στη χώρα μας λοιπόν υπάρχουν διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στις οποίες
μπορείς να απευθυνθείς για περαιτέρω υποστήριξη σε θέματα που σε αφορούν.
Οι πιο γνωστές για τη δράση τους και την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που
συμπεριλαμβάνουν και τους αποφυλακισμένους, είναι οι παρακάτω:

N Όνομα
1. ΕΠΑΝΟΔΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝ
ΩΝ
2. PRAKSIS
(Προγράμματα
Ανάπτυξης,
Κοινωνικής Στήριξης
και
Ιατρικής
Συνεργασίας)
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ- «Ο
ΟΝΗΣΙΜΟΣ»

ΜΚΟ
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
2108815904,21 Δεριγνύ
28-30,
08815032
Αθήνα

Aθήνα
5200,
5202,
5203,
5204)

(210
210
210
210

520
520
520
520

210-3622017,
3645305

10434

Αθήνα κεντρικά γραφεία
Στουρνάρη
57
(2ος
όροφος), Κηφισιάς, ΤΚ:
10432

Ιστοσελίδα
www.epanodos.
org.gr
E-Mail:
epanodos@epan
odos.org.gr
www.praksis.gr
E-Mail:
z.bavavea@prak
sis.gr

Ασκληπιού 60Α & Σεργίου www.onisimos.g
Πατριάρχου 8, Αθήνα T.K. r
11471
E-Mail:
alekos@onisimo
s.gr
4. ΚΛΙΜΑΚΑ
210 3417160-3, Δεκελέων 50, Κεραμικός http://www.klim
2103454895-6
Αθήνα
aka.org.gr
E-Mail:
central@klimaka
.org.gr
5. ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ Αθήνα:
Αθήνα: Σαπφούς αρ.12, ΤΚ www.mdmgreec
ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
210.32.13.150
10553
e.gr
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Ίωνος Αθήνα:
2310.56.66.41
Δραγούµη 65, Τ.Κ. 54630
info@mdmgreec

Πέραμα:
210.44.14.788/
216.70.01.596
Κρήτη-Χανιά:
28210.23.110
Πάτρα:
2610.31.03.66
Καβάλα:
2510.227.224

Πέραμα: Αριστείδου 5 &
Ξενοφώντος, ΤΚ 18863
Κρήτη-Χανιά: Μπονιαλή 11.
73133 XANIA
Πάτρα: Καποδιστρίου 92,
Καβάλα: Καράνου 13

6. FREEDOM
GATE/ΠΥΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

6991208469/
2114051921

Αριστοτέλους 67 Τ.Κ 10434
, Αθήνα

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

210-3613848

Λυκαβηττού 1, 106 72
Αθήνα (Κεντρικά. Έχει 68
περιφερειακά τμήματα σε
όλη την Ελλάδα)

e.gr
Θεσσαλονίκη:th
essaloniki@mdm
greece.gr
Πέραμα:
perama@mdmgr
eece.gr
Κρήτη-Χανιά:
chania@mdmgre
ece.gr
Πάτρα:
patras@mdmgre
ece.gr
Καβάλα:
kavala@mdmgre
ece.gr
http://freedomg
ategreece.blogsp
ot.gr
E-Mail:
freedomgate.org
@gmail.com
www.redcross.gr
informatics@red
cross.gr

3.2 Υπηρεσίες Επιτήρησης
Έπειτα από την αποφυλάκισή σου, εκτός από τα δικαιώματα που έχεις ως
αποφυλακισμένος έχεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν
ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο αποφυλακίστηκες.
Συγκεκριμένα, εάν αποφυλακίζεσαι έπειτα από μετατροπή της ποινής σου σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας, την εποπτεία σου αναλαμβάνει επιμελητής κοινωνικής
αρωγής από την αρμόδια για την περιοχή υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, ο
οποίος θα εποπτεύει το αν και κατά πόσο τηρείς τους όρους που σου έχουν
επιβληθεί.
Εάν όμως αποφυλακίζεσαι με όρους (υφ’ ορών απόλυση), ανάλογα πάντα με το
υπόλοιπο της ποινής που έχει ανασταλεί, σου επιβάλλεται ο όρος της εμφάνισής σου
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένεις για πολύ συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα κι επιπλέον επιβάλλεται και ο περιορισμός της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα.

Ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος δοκιμασίας και αν κατά τη διάρκειά του, οι
απολυθέντες τελέσουν οποιοδήποτε νέο αδίκημα, τότε γίνεται άρση της αναστολής
και διατάσσεται εκ νέου η φυλάκισή τους προκειμένου να εκτίσουν το υπόλοιπο της
ποινής που ανεστάλη. Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου της δοκιμασίας, θελήσεις να
αλλάξεις περιοχή ή περιφέρεια διαμονής τότε θα πρέπει να ενημερώσεις τις αρμόδιες
υπηρεσίες (αστυνομικό τμήμα και εισαγγελία που εξέδωσε την απόφαση της
αποφυλάκισης) προκειμένου να είναι ενήμερες οι αρχές για τον τόπο διαμονής σου.
Πέρα από τον τομέα που αφορά την επιτήρηση μετά την αποφυλάκιση, υπάρχουν οι
Υπηρεσίες επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής των Πρωτοδικείων της χώρας (ΥΕΚΑ),οι
οποίες αποτελούν επίσημα τις υπηρεσίες εκείνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου
μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι αποφυλακίζονται. Σκοπός τους είναι η παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης στην προσπάθεια των
αποφυλακισμένων για κοινωνική επανένταξη. Γνωρίζοντας τους κοινωνικούς φορείς
της ευρύτερης κοινότητας, προσφέρουν πληροφορίες σε θέματα που αφορούν:
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεύρεση εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών
δεξιοτήτων, ενημέρωση για τη λειτουργία αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών και
διαμεσολαβεί όπου είναι απαραίτητο για την κάλυψη των οικογενειακών
υποχρεώσεων ή αναγκών των μελών της οικογένειας των αποφυλακισμένων, ώστε
να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης προσφέρουν
συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων και
διαπροσωπικών σχέσεων.
Για το λόγο αυτό όλοι οι αποφυλακισμένοι είναι σημαντικό να απευθύνονται το
χρονικό διάστημα αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους. Τη δεδομένη στιγμή έχουν
συσταθεί και λειτουργούν (14) ΥΕΚΑ στα κατά τόπους πρωτοδικεία όπως παρακάτω:

N
1.

Όνομα
ΑΘΗΝΩΝ

2.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Τηλέφωνο Φαξ
21088.27.408
210-88.27.790
21088.27.865
21045.82.061
210-42.85.606
21042.85.606
231051.14.44
2310-51.47.92
231050.73.82
2651026510-64207
64428
2661030482 ή
26610-20178
2661039510

Διεύθυνση
Πρώην
Σχολή
Ευελπίδων Κτίριο
16, Γρφ.110 Τ.Κ.
10161

26ης Οκτωβρίου 3
– Τ.Κ. 54122

Πλατεία
Φρουρίου
49100

Νέου
–Τ.Κ.

6.
7.
8.
9.

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

10.
ΠΑΤΡΩΝ
11.
ΡΟΔΟΠΗΣ
12.

2461034730
2231045950
241053.21.31
2752029043
2610321430
2610313029
2531060576
2531060577

24610-34730
22310-45950
22310-38122
2410-53.21.31
27520-29043
Ταχ.θυρ. 3143
2610-338575

25310-60575

ΡΟΔΟΥ

2241020670

22410-20670

ΣΥΡΟΥ

2281089310

22810-89311

ΧΑΝΙΩΝ

2821047054

28210-47054

13.

14.

Καποδιστρίου 10 –
Τ.Κ. 35100
Μ. Αλεξάνδρου –
Τ.Θ. 1301 Τ.Κ.
41110

Χαρ. Τρικούπη 32 –
Τ.Κ. 69100 Τ.Θ.:435
Ηρώων
Πολυτεχνείου 2830 ΤΚ 85100
Βοκοτοπούλου18
και
Άνδρου
Ερμούπολη Σύρου
ΤΚ 84100 Ταχ.
Θυρίδα 186
Πλατεία
Ελευθερίας,
Δικαστικό Μεγάρο
– Τ.Κ.73100

3.3 Θρησκευτικές Οργανώσεις
Στις περισσότερες εκκλησιαστικές μητροπόλεις της χώρας έχουν δημιουργηθεί
ιδρύματα, σύλλογοι και γραφεία υποστήριξης τα οποία υποδέχονται και στηρίζουν
άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και
ανήκουν γενικότερα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Μάλιστα αρκετές φορές
ενισχύονται οικονομικά από το Φιλόπτωχο ταμείο και μπορούν να λάβουν δωρεάν
φαγητό ή είδη πρώτης ανάγκης για την περίοδο που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης. Πληροφορίες μπορείτε να λάβει κανείς ανάλογα με την περιοχή
διαμονής του στις κατά τόπους μητροπόλεις:
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
N Όνομα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
1. Γραφείο Εφημερίας 210.3352.331Δευ
Εκτάκτων
τέρα
έως
Περιστατικών
Παρασκευή,
Αρχιεπισκοπής
εκτός εορτών και
Αθηνών
αργιών, 9.00 13.00.
2. ΤΑΒΙΘΑ
210.5240.070
Ακομινάτου 23
(Πλατ.
Καραϊσκάκη)
3. Ίδρυμα
2130184404,
Ήρας 8 & Δέσπως diakoniaprevention@
Ψυχοκοινωνικής
2310184410
& Σέχου (Πλατεία yahoo.gr
Αγωγής και Στήριξης 2130184419
Κυνοσάργους),11
Ιεράς Αρχιεπισκοπής
7 43 Νέος Κόσμος
Αθηνών «ΔΙΑΚΟΝΙΑ»
4. Ίδρυμα
210.9641.782
Προμηθέως
28 www.kokkori.gr
Περιθάλψεως
και Αγαμέμνονος, email
:
ατόμων με Νοητική
ΤΚ 166 74, Άνω mkokkori@otenet.gr
Στέρηση
ή
με
Γλυφάδα,Αθήνα
σύνδρομο
DOWN
"Μ. ΚΟΚΚΟΡΗ"
5. Ίδρυμα
213 018 4438, Δέσπως Σέχου 37, http://www.neotita.g
νεότηταςΙεράς
213 018 4448
Πλατεία
r
Αρχιεπισκοπής
Κυνοσάργους,
Αθηνών
Τ.Κ. 11 743, Ν.
Κόσμος
6. Κέντρο
210 81 41 736
Χρυσανθέμων 27,
Αποκαταστάσεως
Άνοιξη Αττικής
Δυσπροσάρμοστων
Ατόμων
"Δάμαρις"/Ειδικό
Ίδρυμα
Δυσπροσάρμοστων
Θηλέων,

7. ΜΚΟ
της
Ιεράς 213 0184400-99,
Αρχιεπισκοπής
210 9246740
Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δ/νση Ήρας 8 & info@mkoapostoli.gr
Δέσπως Σέχου,
Τ.Κ. 117 43 - Νέος
Κόσμος, Αττική

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ
Στις ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών προσφέρονται καθημερινά Γεύματα
Αγάπης. Για τα συσσίτια που διανέμονται στους άστεγους και άπορους σε
συνεργασία και την αρωγή του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων,
μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΜΚΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" (Τηλεφωνικό κέντρο: 213 018 4
400).

3.4 Κρατικοί Οργανισμοί
Για όλες τις κρατικές οργανώσεις και υπηρεσίες, πληροφορίες μπορείτε να λάβετε
από την επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης www.parliament.gr και του ελληνικού
κοινοβουλίου www.parliament.gr. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,
σχετικά υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:
N
1.

2.
3.

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Όνομα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Υπουργείο
2105295001, Πειραιώς 40, Τ.Κ 101
Απασχόλησης
και 2131516000 82 Αθήνα
Κοινωνικής
,2105295000
Προστασίας
,2105295100
Υπουργείο
2107767000 Λεωφόρος Μεσογείων
Δικαιοσύνης
,2107767001 96, Τ.Κ 11527 Αθηνα
,2131307000
Υπουργείο Υγείας και 2105232820 Αριστοτέλους
17-19
Κοινωνικής
,2105232821 Τ.Κ 10187
Αλληλεγγύης
-9
,2105249010
-19

Ιστοσελίδα
www.ypakp.gr

www.ministryofju
stice.gr
www.mohaw.gr

Όλα τα υπουργεία διαθέτουν περιφερειακές διευθύνσεις στις περισσότερες
περιοχές της ελληνικής επικράτειας, στις οποίες μπορείτε να απευθύνεστε για
οποιοδήποτε θέμα άπτεται της αρμοδιότητας των παραπάνω υπουργείων. Η
εξυπηρέτηση των πολιτών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις πρωινές
ώρες.

4. Θέματα που μπορεί να προκύψουν και πώς να τα
αντιμετωπίσεις
4.1 Οικονομικά
Είναι φυσικό το πρώτο διάστημα μετά την αποφυλάκιση να υπάρξουν σημαντικά
οικονομικά προβλήματα για τον αποφυλακισμένο. Για το λόγο αυτό τα περισσότερα
Καταστήματα Κράτησης ενισχύουν τους αποφυλακιζόμενους με οποιοδήποτε
χρηματικό ποσό είναι εφικτό κατά την ημέρα της αποφυλάκισής του προκειμένου
να το χρησιμοποιήσει μέχρι να φτάσει στην οικία του. Επίσης στους άπορους
χορηγείται κατάσταση επιβίβασης προκειμένου να την επιδείξουν στα μέσα
μεταφοράς τα οποία θα χρησιμοποιήσουν και να ταξιδέψουν δωρεάν κατά την
επιστροφή τους στον τόπο καταγωγής τους.
Τις επόμενες μέρες λοιπόν όταν πια θα βρίσκεσαι στο σπίτι σου, είναι πολύ πιθανό
να αντιμετωπίσεις αρκετά οικονομικά προβλήματα, μικρά ή μεγάλα είτε γιατί δε θα
είσαι σε θέση να αποκτήσεις άμεσα εισόδημα, είτε γιατί το χρονικό διάστημα που
διήρκησε ο εγκλεισμός σου, σε κράτησε μακριά από την επαγγελματική και
κοινωνική ζωή και κατά συνέπεια, έχασες τις δεξιότητες σου για ορθή οικονομική
Διαχείριση.
Οικονομική διαχείριση σημαίνει να ελέγχεις τα χρήματά σου και ταυτόχρονα να
μπορείς να προγραμματίζεις το μέλλον, εξασφαλίζοντας μια επαρκή διαβίωση. Τα
έξοδα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και από οικογένεια σε οικογένεια. Θα
προκύψουν δαπάνες με τις οποίες δεν χρειαζόταν να ασχοληθείς όσο ήσουν
κρατούμενος κι αυτές αφορούν κυρίως το ενοίκιο, τη θέρμανση, τα οικιακά έξοδα
(ηλεκτρικό, τηλέφωνο, θέρμανση κλπ), το φαγητό, τα ιατρικά θέματα, θέματα
αποταμίευσης ή ακόμα και ψυχαγωγίας.
Όλα αυτά τακτοποιούνται από το εισόδημά σου αλλά θα πρέπει να υπολογίσει
κανείς ότι κάποια ποσά αφαιρούνται από το εισόδημα λόγω κρατήσεων για το
φόρο εισοδήματος, για την κοινωνική ασφάλεια, την Υγειονομική Περίθαλψη ή το
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που ισχύει. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ιεραρχήσεις τις
ανάγκες και τα έξοδά σου ώστε αρχικά τουλάχιστον να μη γίνονται σπατάλες. Εάν
έχεις χαμηλό εισόδημα, πρέπει να αποφύγεις τους μεγάλους λογαριασμούς και τα
έξοδα πολυτελείας. Μερικοί λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται μια φορά την
εβδομάδα: Φαγώσιμα είδη, εισιτήρια για μετακίνηση (αστικό, μετρό, κλπ).Άλλοι
λογαριασμοί πληρώνονται κάθε μήνα και μάλιστα έχουν χρονικές προθεσμίες: το
ενοίκιο, δόσεις δανείου, υποθήκη, ασφάλεια ζωής & υγείας, συνδρομή
δορυφορικής τηλεόρασης κλπ. Και κάποιοι άλλοι πληρώνονται κάθε δίμηνο:
τηλέφωνο, ηλεκτρικό, ύδρευση-αποχέτευση κλπ.

Εάν χρωστάς χρήματα, τότε βρίσκεσαι σε κατάσταση χρέους. Αυτή η κατάσταση
είναι μια πραγματικότητα πλέον για τους περισσότερους Έλληνες και καταλήγει να
γίνει πρόβλημα μόνο όταν δεν θα έχεις τη δυνατότητα να ξεπληρώνεις τους
λογαριασμούς ή τα δάνειά σου.
Στην περίπτωση λοιπόν που μετά την αποφυλάκισή σου υπάρξουν περαιτέρω
οικονομικά προβλήματα και δυσχέρειες, μπορείς να απευθυνθείς στις Κοινωνικές
υπηρεσίες των Δήμων που υπάγεσαι βάσει του τόπου διαμονής σου και ανάλογα με
τις δυνατότητες που υπάρχουν και την κοινωνική έρευνα που θα γίνει από τους
αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς θα έχεις την κατάλληλη οικονομική
υποστήριξη με τη μορφή έκτακτου επιδόματος για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον.
Προσοχή: Ως αποφυλακισμένος δικαιούσαι να λάβεις ειδικό επίδομα από τον
ΟΑΕΔ της περιοχής σου το οποίο θα σου χορηγηθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρεις στην επόμενη ενότητα για τα δικαιολογητικά
και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις.
Επιπρόσθετα για οικονομική υποστήριξη μπορείς να απευθυνθείς :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
210Ασκληπιού 60Α &
3622017,
Σεργίου
210Πατριάρχου
8,
3645305
11471
2. Δήμος
Πειραιά: 210Κουντουριώτου
«Κοινωνική
4196025,
100, 4ος όροφος
Υπηρεσία»
2104196043
Αγίας Φιλοθέης 21,
3. Αρχιεπισκοπή
210105 56 Αθήνα
Αθηνών:
«Κίνημα 3352314
Αγάπης»
4. Δήμος
2310Παπαρρηγοπούλου
Θεσσαλονίκης528483,
7,
Πλατεία
Κοινωνική Υπηρεσία 2310Δημοκρατίας,
375342,
Θεσσαλονίκη
2310530322,
2310530977
5. Περιφερειακή
1536, 2313- Βασ. Ολγας 198,
Ενότητα
319686,
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
6. Ιερά
Μητρόπολη 2310Βογατσικού
7,
Θεσσαλονίκης
261216
Θεσσαλονίκη, 546
22
N Όνομα
1. Ονήσιμος

Ιστοσελίδα
E-Mail:
info@onisimos.gr
Ιστοσελίδα:
www.onisimos.gr
www.pireasnet.gr

www.archdiocese.gr email: gst@otenet.gr
www.thessaloniki.gr

www.imth.gr

7. Σύλλογος
Συμπαραστάσεως
Κρατουμένων Βόλου
"Ο Εσταυρωμένος"

24210
30054,
25409
(Πνευματικό
Κέντρο),
6946
–
370311
8. Δήμος
Ηρακλείου 2813Διεύθυνση
412516-9
Κοινωνικής
Ανάπτυξης
9. Ιερά Αρχιεπισκοπή 2810Κρήτης
335840 – 7

Κ.Καρτάλη
152,
Πνευματικό Κέντρο
Ιεράς
Μητροπόλεως
Δημητριάδος, Τ.Κ.
38221
Ανδρόγεω
2, http://www.heraklion.gr
Ηράκλειο Κρήτης
Πλατεία
Αγίου
Μηνά 25, Τ. Κ. 712
01,
Ηράκλειο
Κρήτης

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ: Oι κάτοικοι όλων των υπόλοιπων περιοχών μπορούν να
απευθυνθούν στο Δήμο του τόπου κατοικίας σου στη Διεύθυνση
Κ οινωνικής Πρόνοιας. Επίσης στους ιερούς ναούς του τόπου κατοικίας σου
μέσω των ενοριακών φ ιλόπτωχων ταμείων .
Αν είσαι υπερχρεωμένος και δεν είσαι σε θέση να ρυθμίσεις τις οφειλές σου
υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη βοήθεια ειδικών
προγραμμάτων που εκπονούνται από διάφορους οργανισμούς και συλλόγους. Η
ΕΚΠΟΙΖΩ και το Νέο ΙΝΚΑ έχουν ανακοινώσει την έναρξη προγράμματος
δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές που
διαμένουν στην Αττική και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της
προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Νόμου 3869/2010.Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται από την σύμπραξη των Ενώσεων Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο
ΙΝΚΑ και αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών μετά τη
αποτυχία της εξωδικαστικής προσπάθειας μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου)
στο Ειρηνοδικείο και κοινοποίησή της.
Ωστόσο, εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς περιόδου που διανύει η χώρα, ολοένα
και περισσότερα άτομα που ανήκουν στις «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες (άποροι,
μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ κλπ.) δεν μπορούν να
ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας με συνέπεια να
αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τον εν λόγω Νόμο και να αντιμετωπίζουν το
βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους και περιθωριοποίησης. Σκοπός της
δράσης είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος για την
ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να επανενταχθούν στην ενεργό
κοινωνική και οικονομική δράση κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους.
Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε
πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών που διαμένουν

εντός Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και τηρείται
σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Έκπτωση σε λογαριασμούς ηλεκτρισμού σε οικονομικά αδύναμους πολίτεςΚοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο
Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
πλέον τα περισσότερα νοικοκυριά, η ΔΕΗ προχώρησε σε ευκολίες πληρωμής των
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και με 40 άτοκες δόσεις για όλους τους
οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους καταναλωτές, όπως Άτομα με αναπηρία 67%
και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και
άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ,
στους οποίους δεν θα μπορεί να κόψει την ηλεκτροδότηση για έξι μήνες τον χρόνο.
Προχώρησε στον διαχωρισμό των ευάλωτων καταναλωτών σε έξι κατηγορίες με
βάση τον βαθμό «συνέπειάς» τους στις πληρωμές. Συνολικά έξι μήνες τον χρόνο η
ΔΕΗ δεν θα κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα στις ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά
ομάδες και συγκεκριμένα, δεν θα διακόπτεται η παροχή τους χειμερινούς μήνες
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου και τους καλοκαιρινούς
μήνες Ιουλίου και Αυγούστου. Ευάλωτοι οικιακοί πελάτες και άτομα με μηχανική
υποστήριξη είναι κατ΄ αρχήν όλοι όσοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι
διακανονισμοί θα αποφασίζονται ύστερα από εξέτασή τους που θα κάνουν ειδικές
επιτροπές στα κατά τόπους καταστήματα της επιχείρησης. Η εταιρεία θα
ενημερώσει σύντομα για τις λεπτομέρειες.

4.2 Εκπαίδευση και Απασχόληση
Στην Ελλάδα ο επίσημος φορέας που ασχολείται με την απασχόληση, τα θέματα
εργασίας και το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού
διακρίνονται στην Κεντρική Υπηρεσία , τις επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις
(Αττικής και Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Πελοποννήσου και Κρήτης),στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης
(ΚΠΑ2), καθώς και σε τρεις εκπαιδευτικές μονάδες (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΚΕΚ).
Κάθε άνεργος λοιπόν που αναζητά μια θέση εργασίας, αρχικά επισκέπτεται το
αρμόδιο γραφείο της περιοχής όπου διαμένει, προκειμένου να εγγραφεί ως
άνεργος και να αποκτήσει την ειδική κάρτα ανεργίας, δηλώνει την ειδικότητα και τα
προσόντα που πιθανόν να διαθέτει και μπορεί να επικοινωνήσει με τον ειδικό
σύμβουλο εργασίας ο οποίος μπορεί να τον συμβουλεύσει και να τον κατευθύνει
στην ένταξή του σε δράσεις και προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα στον ΟΑΕΔ.
Ο άνεργος θα πρέπει να εμφανίζεται κάθε μήνα στο αρμόδιο γραφείο ΟΑΕΔ

προκειμένου να ανανεώνει την κάρτα ανεργίας του για όσο διάστημα παραμένει
άνεργος.
Ειδικά για τους αποφυλακισμένους υπάρχουν αρκετά προγράμματα και δράσεις:
Καταρχήν κάθε αποφυλακισμένος που η κράτησή του έχει διαρκέσει τουλάχιστον
δυο μήνες κι εφ’ όσον δεν είναι υπότροπος, μπορεί να λάβει ειδικό οικονομικό
βοήθημα από τον ΟΑΕΔ, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή του και
εφόσον διαθέτει ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής. Το ύψος
του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη δυο προγράμματα στα οποία έχουν δικαίωμα
ένταξης αποφυλακισμένα άτομα και συγκεκριμένα:
Α. Το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ). Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές
Ομάδες (Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Στόχος του
προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν
στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών
και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση
ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
και δίνει την ευκαιρία στα άτομα αυτά να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ.
Δικαιολογητικά για τα Αποφυλακισμένα Άτομα:

α)Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2006 και μετά. Είναι
δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που θα προσκομίσουν
αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.
β)Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Δ/ντή του Σωφρονιστικού
καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και
προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι: τα άτομα που θα υπαχθούν σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει
να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) μηνών, τουλάχιστον.
Β. Το Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας που αφορά την ενίσχυση των
εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων ευπαθών ομάδων με επιχορήγηση
Αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων
Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόμων. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις
αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με

προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την
ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Στόχος του
προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση
μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη άνεργων
ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Οι δομές στην Ελλάδα που προσφέρουν υποστήριξη σε αποφυλακισμένα άτομα
που ψάχνουν για εργασία είναι οι εξής:
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΚΠΑ2)
Τα Κ.Π.Α. προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:
-Εξατομικευμένη προσέγγιση, συμβουλευτική και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης
-Παροχή επιδομάτων και άλλων παροχών κοινωνικής προστασίας
-Εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Σε αυτά, λειτουργούν και 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης) τα οποία έχουν ως
στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας των ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό: Άτομα με Αναπηρία, Αποφυλακισμένα Άτομα, Απεξαρτημένα Άτομα,
Νεαρά παραβατικά Άτομα ή Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, Άλλες κατά
περίπτωση ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΙΕΚ ΟΑΕΔΚΕΚ ΟΑΕΔ)
Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει το σύστημα της Μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευση
μαθητών στις διάφορες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της χώρας, που συνδυάζει
την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις. Στόχος: να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή
του στην αγορά εργασίας. Επίσης, στον ΟΑΕΔ λειτουργούν πανελλαδικά ΙΕΚΙνστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για αρχική επαγγελματική κατάρτιση μετά το
Λύκειο, με την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα ΙΕΚ
του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).
Στόχος: να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, με τις εξειδικευμένες
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.
ΣΔΕ-Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:
Στόχος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική

εκπαίδευση και συγκεκριμένα την κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο) και δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά
εργασίας.

Δικαίωμα εγγραφής σε αυτά έχουν όλοι οι πολίτες από 18 ετών και άνω οι οποίοι
έχουν απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό
κράτος. Εγγραφές γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το επόμενο
σχολικό έτος, στο ΣΔΕ της περιοχής όπου διαμένει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Το
πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. έχει διάρκεια 18 μήνες και χωρίζονται σε δύο περιόδους
εννέα μηνών (δύο σχολικά έτη).
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης των εκπαιδευόμενων πιστοποιείται
με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Κεντρικά Γραφεία ΟΑΕΔ
210-998.9000
Εθνικής
Υπηρεσία
Αντίστασης 8 Ειδικών
174 56 Άλιμος
Κοινωνικών
Ομάδων
210-998.9185
&
210998.9192
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
210-998.9631
Δ. Γούναρη 2 &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
Βουλιαγμένης
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΟΑΕΔ
518 / 174 56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ 210-998.9695ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
6,
210ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ 998.9699
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
210-998.9671ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εθνικός
Οργανισμός 210-7491100,
Ξενίας 16 &
ΜικρώνΜεσαίων 210-7491383
Έβρου, 11528
Επιχειρήσεων
και
Χειροτεχνίας(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)
Ελληνικός
Ερυθρός 210-3633153,
Λυκαβηττού 1,
Σταυρός»:
Τομέας 210-3613574,
106 72
Κοινωνικής Πρόνοιας
210-3610683
ΑΡΣΙΣ
210–8259880
Δεριγνύ 28 &
3ης
Σεπτεμβρίου,

Ιστοσελίδα
www.oaed.gr

E-mail:
gyn@eommex.gr
Ιστοσελίδα:
www.eommex.gr
www.redcross.gr

8.

Γενική Γραμματεία Διά 213-1311693,
Βίου Μάθησης
213-1311619

9.

Ιδρυμα Νεολαιας και δια
βίου
μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
10. ΣΔΕ-Σχολεία
Δεύτερης 213-1311684,
Ευκαιρίας
213-1311515

10434
Αχαρνών
417 www.gsae.edu.gr
Αθήνα, 111 43,
Αθήνα
Αχαρνών
417
και Κοκκινάκη,
111 43 Αθήνα

4.3 Στέγαση
Για αρκετούς αποφυλακισμένους προκύπτει πολύ σοβαρό ζήτημα στέγασης μετά τη
φυλακή ειδικά όταν έχουν διαρρηχτεί οι οικογενειακοί δεσμοί και δεν υπάρχει
επικοινωνία και υποστήριξη από το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους
περιβάλλον. Στη χώρα μας δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε ένα κρατικό κτίριο το οποίο
να έχει ως κύριο προορισμό τη στέγαση και τη διατροφή των αποφυλακιζόμενων.
Ωστόσο υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να λάβει υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (συνήθως 2 μηνών) είτε από την Εκκλησία είτε από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις μέχρι να είναι σε θέση να ζήσουν αυτόνομα σε δική τους
κατοικία. Προσωρινή στέγη λοιπόν μπορείς να βρεις:
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ΣΤΕΓΑΣΗ
Τηλέφωνο Διεύθυνση

Όνομα
Αρχιεπισκοπή Αθηνών
/
Εκκλησία
της
Ελλάδας»Ξενώνας
Απόρων
Ξενώνας απόρων Ι. Ν. 210Αγίων Ασωμάτων
5224310,
2103215551
Ξενώνας
αστέγων, 210–
«Ανακούφιση»
4133187,
2104133940
Ξενώνας Ι. Ν. Αγίου 210Κωνσταντίνου
5132669
Κολωνού
Κλίμακα
2103417160/3
Ξενώνας
2109211649
Ονήσιμος
210-

Ιστοσελίδα
www.archdiocese.
gr

Γρανικού 24, 10435,
Θησείο και Λενίδου
και Κυναιγείρου, 104
35, Θησείο
Ομηρίδου
Σκυλίτση
19, Πειραιάς
Πέτρας 122, 104 44,
Κολωνός
Ευμολπιδών
11854, Γκαζι

30-32, www.klimaka.org.
gr
Τενέδου 21, 10437 xenonas@klimaka
Κυψέλη
.org.gr
Ασκληπιού
60Α
& www.onisimos.gr
Σεργίου Πατριάρχου 8,

8.

9.

3622017
Δήμος
Αθηναίων: 210Κέντρο
Υποδοχής 5246516
Αστέγων
Δήμου
Αθηναίων «Κ.Υ.Α.Δ.Α»
Υποδοχή
Αστέγων 210496775
(Δήμος Πειραιά)
7

10. Κοινωνικός
Καρέα

Ξενώνας 2107650982,
2107650079

11471
Πειραιώς 35

Πέτρου Ράλλη 210 &
Θησέως,
Περιβολάκι
Νίκαιας
Λ. Καρέα 116, 16233
Βύρωνας

4.4 Τροφή- Ένδυση
Αν αντιμετωπίζεις αδυναμία σίτισης και ένδυσης σε κάθε πόλη υπάρχει τρόπος να
βρεθούν τα απαραίτητα τόσο για τις πρώτες ημέρες μετά την αποφυλάκιση όσο και
μεταγενέστερα αν οι ανάγκες αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν. Σημαντική
βοήθεια μπορείς να λάβεις αν απευθυνθείς στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
της περιοχής όπου διαμένεις καθώς αρκετοί δήμοι έχουν δημιουργήσει κοινωνικά
παντοπωλεία και κοινωνική κουζίνα, εξυπηρετώντας και στηρίζοντας τους
οικονομικά αδύναμους δημότες. Ακόμα κι αν ο δήμος της περιοχής σου δεν έχει
αναπτύξει παρόμοια προγράμματα, το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών
γνωρίζει άλλους κοινωνικούς φορείς ή συλλόγους υπάρχουν στην περιοχή όπου
διαμένεις και θα σε παραπέμψει κατάλληλα για υποστήριξη. Ανάλογη βοήθεια
μπορείς να έχεις κι από την ενορία της περιοχής σου. Στις περισσότερες εκκλησίες
υπάρχουν φιλανθρωπικές δράσεις από εθελοντές οι οποίες προσφέρουν φαγητό
και ένδυση. Το ίδιο κάνει και ο ερυθρός σταυρός καλύπτοντας και είδη πρώτης
ανάγκης.
Αν λοιπόν χρειάζεσαι φαγητό ή είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα, κλινοσκεπάσματα,
ατομική καθαριότητα κλπ.), μπορείς να απευθυνθείς στους παρακάτω φορείς:

N
1.
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ΤΡΟΦΗ- ΕΝΔΥΣΗ
Όνομα
Τηλέφωνο Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Αρχιεπισκοπή
Αθηνών 210Αγίας Φιλοθέης
(«Κίνημα Αγάπης»).
3352330
21, 105 56 Αθήνα
Δήμος Αθηναίων - Κέντρο 210
– Πειραιώς
35, kyada@otenet.gr
Υποδοχής Αστέγων Δήμου 5239465
Αθήνα
Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α).
Κάριτας Ελλάς
210Καποδιστρίου 52,
5246637
Τ.Κ.
104
32

4.
5.

6.

Αθήνα, Πλατεία
Βάθης
Φίλοι των Αστέγων
210
– Ακομινάτου 23
5240070
Αθήνα
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης 2810Πλατεία
Αγίου
335840 – 7 Μηνά 25, Τ. Κ.
712 01, Ηράκλειο
Κρήτης
Ελληνικός
Ερυθρός 210Κοινωνικές
Σταυρός
3629842
Υπηρεσίες
Περιφερειακών
Τμημάτωντου
Ε.Ε.Σ.
στις
πόλεις:Χαλκίδα,
Ξάνθη, Λάρισα,
Λαμία, Ιωάννινα,
Κέρκυρα,
Ηγουμενίτσα,
Χανιά, Ηράκλειο
Κρήτης,Τρίπολη,
Αγρίνιο, Άρτα.

4.5 Έγγραφα
Κατά την αποφυλάκισή σου θα παραλάβεις από τη γραμματεία της φυλακής
καταρχήν το αποφυλακιστήριό σου και το βούλευμα με την απόφαση της
αποφυλάκισής σου, το οποίο εξέδωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Η
γραμματεία θα σε ενημερώσει για τις υποχρεώσεις που έχεις ως αποφυλακισμένος
και θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σου. Επιπλέον η γραμματεία της φυλακής θα
σου αποδώσει όσα προσωπικά σου έγγραφα σε αφορούν και έχουν τοποθετηθεί
στον ατομικό σου φάκελο κατά τις μεταγωγές σου από φυλακή σε φυλακή
(ταυτότητα, ταξιδιωτικά έγγραφα, πιστοποιητικά σπουδών, κάρτες τραπεζών,
βεβαίωση ΑΦΜ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο κατά την
αποφυλάκισή σου και τις όποιες συναλλαγές με υπηρεσίες). Όπως κάθε πολίτης, θα
πρέπει να διαθέτεις τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν κάθε φορά την
ταυτότητά σου είτε κατά τις συναλλαγές σου με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και
γενικότερα.
Προκειμένου να διευκολυνθείς στη διεκπεραίωση διοικητικών σου υποθέσεων και να
αποφύγεις τις άσκοπες μετακινήσεις και πιθανές εντάσεις στην επικοινωνία με τους
αρμόδιους υπαλλήλους, μπορείς να καλείς το 195 που είναι η τηλεφωνική γραμμή του
δημότη ή το 1564 (τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών). Ακόμα, μπορείς να
επισκεφθείς κάποιο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Ιστοσελίδα:

www.kep.gov.gr, μέσα από το οποίο μπορείς να ζητήσεις την έκδοση εγγράφων ή την
αναζήτηση δικαιολογητικών και να διευκολυνθείς ιδιαίτερα στις υποθέσεις σου.
Το σημαντικότερο έγγραφο που πρέπει να διαθέτεις είναι η αστυνομική σου ταυτότητα,
χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Απόκτηση αριθμού ΑΜΚΑ
Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα
εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου
μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετείσαι πιο
εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την
ασφάλιση όπως: να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, να
καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να ανανεώσετε το
βιβλιάριο ασθένειας, να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις οποιεσδήποτε παροχές,
επιδόματα και βοηθήματα και όλα αυτά με πολύ λιγότερες καθυστερήσεις και
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς
σας, μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την
Ελλάδα.
Απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Ο ΑΦΜ είναι ένας αριθμός που τον εκδίδει η εφορία για κάθε πρόσωπο και ο
οποίος είναι και μοναδικός. Πλέον είναι υποχρεωτικό να έχουν όλοι ΑΦΜ.
Ο ΑΦΜ είναι στην ουσία κάτι σαν την ταυτότητά μας, όσον αφορά όμως την εφορία
και τα φορολογικά θέματα. Αυτός ο αριθμός στην ουσία αντιπροσωπεύει εμάς και
όλα τα φορολογικά μας. Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου και εκδίδεται από την ΔΟΥ από την οποία ανήκουμε.
Πέρα από το ΑΦΜ στη ζωή μας πλέον έχει μπει και ο «κλειδάριθμος»
Κλειδάριθμος είναι ένα σύνολο χαρακτήρων το οποίο αντιστοιχίζεται σε κάθε
φυσικό πρόσωπο ή νομικό. Τον κλειδάριθμο τον αποκτά κανείς από οποιαδήποτε
ΔΟΥ - εφορία και ουσιαστικά είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική διαχείριση των
φορολογικών σας υποχρεώσεων. Πρόκειται για έναν "κωδικό", ο οποίος είναι
απαραίτητος για να συνδεθείτε με το σύστημα taxisnet, και με αυτόν στην ουσία
μπορείτε να "εξουσιοδοτήσετε" πχ τον λογιστή σας στο να μπορεί να διαχειριστεί
κάποιες από τις φορολογικές σας υποχρεώσεις ή ακόμα και τα πάντα. Ο
κλειδάριθμος είναι στην ουσία σαν ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης με το
πρόσωπό σας, ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση ηλεκτρονικά στα
φορολογικά σας μέσω του internet - μέσω του taxisnet: να παρακολουθήσετε
διάφορα, να υποβάλετε, να δείτε το ιστορικό, κλπ.

Τι είναι η φορολογική δήλωση
Φορολογική δήλωση είναι μία δήλωση που κάνουμε στο κράτος κάθε χρόνο, που
αναφέρουμε όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία και τα έσοδα - έξοδα που είχαμε την
προηγούμενη χρονιά. Με τη φορολογική δήλωση το κράτος γνωρίζει όλα τα
οικονομικά στοιχεία για εμάς και ανάλογα με τους νόμους και τις διατάξεις,
εκπίπτουν κάποια ποσά (φόροι) τα οποία θα πρέπει να πληρώσουμε. Σε αυτή
δηλώνουμε τι ακίνητα έχουμε και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τι έσοδα είχαμε, τι
έξοδα κλπ. Έτσι, ανάλογα με αυτά που δηλώσαμε, μπορεί να προκύψει κάποιος
φόρος που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε. Φορολογική δήλωση κάνουμε
για τη χρονιά που μας πέρασε. Από το 2013 και έπειτα, είναι υποχρεωτική για όλους
από την ηλικία των 18 ετών και πάνω.

Πώς θα αποκτήσεις φορολογική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα είναι ένα αποδεικτικό έγγραφο (βεβαίωση) στην ουσία
που μπορούμε να πάρουμε από την εφορία το οποίο αναφέρει ότι δεν χρωστάμε σε
αυτήν.
Φορολογική ενημερότητα μας ζητάνε διάφορες υπηρεσίες ώστε να μας
εξυπηρετήσουν και να μας αφήσουνε να προχωρήσουμε τη δουλειά μας, μόνο αν
δεν χρωστάμε στο κράτος.
Αν χρωστάμε, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το έγγραφο κι έτσι δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε πχ τη δουλειά μας σε μία άλλη υπηρεσία που το έχει ως
προαπαιτούμενο.
Έτσι έμμεσα, αναγκαζόμαστε να μη χρωστάμε στην εφορία.
Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι αναλυτικές πληροφορίες για οποιοδήποτε
θέμα σε προβληματίζει σε τομείς και διαδικασίες που αφορούν τη δημόσια
διοίκηση, μπορείς να ενημερωθείς από την ιστοσελίδα του ermis που αποτελεί την
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης/ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργήθηκε για την πληροφόρηση πολιτών και
επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει από ένα κεντρικό σημείο
ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με όλες τις
συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), καθώς και
επιλεγμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω των οποίων οι πολίτες
μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την Δημόσια Διοίκηση. Από
επιχειρησιακής πλευράς, η πύλη ermis αποτελεί το «ηλεκτρονικό πολυκατάστημα»
της Δημόσιας διοίκησης: http://www.ermis.gov.gr

4.6 Φροντίδα Υγείας
Με τον όρο ‘’υγεία’’ πλέον εννοούμε την ολοκληρωμένη ευεξία του σώματος και
του μυαλού και όχι αποκλειστικά την απουσία ασθένειας. Ως εκ τούτου υγεία
σημαίνει καλή φυσική, πνευματική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και
συνδέεται άμεσα με ψυχο-κοινωνικούς, οικονομικούς, ακόμα και περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Η πρόσβαση σε θεραπευτική αγωγή και υγειονομική περίθαλψη
υψηλού επιπέδου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους.
Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα παρέχεται από
τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Δωρεάν περίθαλψη παρέχεται από
κρατικά νοσοκομεία και κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Στις ιδιωτικές
κλινικές, ο ασθενής πρέπει να πληρώσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκτός κι αν
πρόκειται για ασφαλισμένο σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που έχει κάνει
σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα έχουν ίσα
δικαιώματα με τους ντόπιους όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας που παρέχονται από το κράτος. Αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν
πληρείται η προϋπόθεση της μόνιμης παραμονής στη χώρα, υπάρχουν ορισμένες
υπηρεσίες σε περιπτώσεις που υπάρχει άμεση ανάγκη, οι οποίες παρέχονται από
το κράτος. ‘Ήδη τα περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα μας κάνουν δεκτούς και
εξυπηρετούν ανασφάλιστους πολίτες μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.
Πέρα από τα νοσοκομεία υπάρχουν και τα κέντρα υγείας τα οποία μπορείς να
επισκεφθείς για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικές εξετάσεις και
συνταγογράφηση. Επίσης υπάρχουν και μη κυβερνητικοί φορείς που καλύπτουν
ένα μεγάλο μέρος των αναγκών υγείας όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά
και η Εκκλησία.
Προκειμένου οι μετανάστες να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους Έλληνες πολίτες
στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απαραίτητο να
διαθέτουν άδεια παραμονής, δηλαδή να διαμένουν νόμιμα στη χώρα, να
διαθέτουν άδειας εργασίας και να είναι ασφαλισμένοι, σε κάποιον φορέα
κοινωνικής ασφάλισης.
Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλους τους
εργαζόμενους και αποτελεί προϋπόθεση για να έχει κάποιος εργαζόμενος
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το κράτος. Για τους
μετανάστες που δεν έχουν άδεια παραμονής και δεν είναι ασφαλισμένοι,
προβλέπεται η παροχή των απαιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών και η νοσηλεία και
περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία (νοσοκομεία του ΕΣΥ), μόνο στην περίπτωση
που έχει προκύψει επείγουσα και έκτακτη ανάγκη για την υγεία τους και μέχρι αυτή
να σταθεροποιηθεί.

Πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, καλύπτονται από τον φορέα
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλιστέα η εργασία τους και έχουν
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.
Για την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας, οι εργαζόμενοι πρόσφυγες πρέπει να
χρησιμοποιούν το ατομικό βιβλιάριο υγείας που τους χορηγείται από τον
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται. Στην περίπτωση που υπάρχουν
προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τα οποία διαμένουν και αυτά νόμιμα στη
χώρα, δεν εργάζονται και δεν καλύπτονται από κάποιον φορέα ασφάλισης,
χορηγείται στον εργαζόμενο πρόσφυγα οικογενειακό βιβλιάριο υγείας με το οποίο
καλύπτονται και τα μέλη της οικογένειας του.
Πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα αλλά δεν εργάζονται κι έτσι δεν
υπάρχει κάλυψη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα
σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη με την προϋπόθεση
ότι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα. Στους πρόσφυγες που δεν έχουν
προμηθευτεί δελτίο παραμονής ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής
αιτήματος για χορήγηση ασύλου, παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
φροντίδα από δημόσια νοσοκομεία, μόνο εφόσον έχει προκύψει επείγουσα και
έκτακτη ανάγκη για την υγεία τους και μέχρι αυτή να σταθεροποιηθεί.
Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
Μπορείτε να καλείτε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παίρνοντας από
οποιοδήποτε τηλέφωνο το νούμερο 166. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έρχεται και
παραλαμβάνει τον ασθενή, μεταφέροντας τον σε κάποιο από τα εφημερεύοντα
Δημόσια Νοσοκομεία.
Όσον αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας διακρίνεται αυτή τη στιγμή σε 7
υγειονομικές περιφέρειες όπου ανήκουν τα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας.
Πέρα από την Πολιτεία, ένα σημαντικό κομμάτι υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
υποστήριξης και προστασίας, καλύπτεται από μη κυβερνητικές και εθελοντικές
οργανώσεις, οι οποίες υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Διεθνείς
φορείς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από Εθελοντικές εισφορές, από εθνικούς πόρους, κλπ.
Αν είσαι οροθετικός (Εάν έχεις AIDS)
Ο HIV είναι ένας ιός. Μερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα
ή την γρίπη, παραμένουν στο σώμα μόνο για μερικές μέρες. Όταν κάποιος
μολύνεται με τον HIV, γίνεται "HIV οροθετικός" και θα είναι για πάντα HIV
οροθετικός. Με την πάροδο του χρόνου, η HIV νόσος μολύνει και εξοντώνει τα

λευκά αιμοσφαίρια που λέγονται CD4 λεμφοκύτταρα (ή "Τ κύτταρα") και μπορεί να
αφήσουν το σώμα ανίκανο να καταπολεμήσει κάποιες μολύνσεις και
καρκινογενέσεις. Με την έγκαιρη και σωστή αντιρετροϊκή θεραπεία (ART), το σώμα
μπορεί να παραμένει υγιές και να αντιμετωπίζει τις περισσότερες λοιμώξεις.
N
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2.
3.
4.

5.
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10.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Όνομα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Ειδικό
Τμήμα 210 - 8899000
Μακεδονίας
6-8,
Εξυπηρέτησης
Αθήνα
Αλλοδαπών
στο
Κέντρο
Ελέγχου
Ειδικών Λοιμώξεων
(ΚΕΕΛ),
Υπουργείο Υγείας- 210-5232820 έως 29
Αριστοτέλους
17,
Πρόνοιας
Αθήνα
Κέντρα
υποδοχής 210-3639538
Λυκαβηττού 1, Αθήνα
και φιλοξενίας του
ΕΕΣ
PRAKSIS
Πολυϊατρείο Αττικής: Πολυϊατρείο Αττικής:
2108213704
Παιωνίου 5,
Πολυϊατρείο
Πολυϊατρείο
Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκης:
2310556145
Αρκαδιουπόλεως 1 &
Αγίου Δημητρίου
Κέντρο Ελέγχου και 210-5212000
Αγράφων
3-5,
Πρόληψης
Μαρούσι, Τ.Κ. 151-23
Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ).
Τηλεφωνική Γραμμή 210-72.22.222
για το AIDS
(λειτουργεί
τις
εργάσιμες
μέρες,
Δευτέρα
–
Παρασκευή από τις
9:00 πμ. έως τις 21:00
μμ.)
ΚΕΕΛΠΝΟ
2310-229139, 2310- 76, 6ος Όροφος Τ.κ.
Θεσσαλονίκης
243363
546 24, Θεσσαλονίκη
Δομή
φιλοξενίας 210-5240390-91
άπορων ενήλικων
οροθετικών
Κέντρο Ζωής
2107257617,
Ιερά Οδός 42, 104 35,
2107294747
Κεραμεικός,
Σύλλογος
210-8627572
Αγίων Αναργύρων 13,
Οροθετικών
10554, Αθήνα
Ελλάδος
«Θετική
Φωνή»

Ιστοσελίδα

www.redcross.gr

info@keelpno.gr

aidshelpline@kee
lpno.gr

keelpno.thess@k
eelpno.gr
domi@keelpno.gr
www.kentrozois.g
r

www.positivevoic
e.gr

5. Ειδικές Περιπτώσεις Κρατουμένων
5.1 Θέματα Πνευματικής και Σωματικής Υγείας
Το αρχικό διάστημα μετά την αποφυλάκισή σου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν
δυσκολίες σε πολλά επίπεδα κατά τις οποίες αν δεν υπάρξει κατάλληλο κοινωνικό
και οικογενειακό περιβάλλον να λειτουργήσει υποστηρικτικά, θα σου δημιουργήσει
σημαντική
ψυχοσυναισθηματική επιβάρυνση η οποία θα επηρεάσει την
καθημερινότητά σου, τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και θα σε αποπροσανατολίσει
από την ικανοποίηση των στόχων σου και των προσδοκιών σου. Αυτό μπορεί να
είναι μεν μια προσωρινή δυσάρεστη ενόχληση και αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι
της καθημερινότητας κάθε ανθρώπου, ωστόσο, πολλές φορές συνοδεύεται από
μεγάλη ψυχική ένταση και ιδιαίτερα δυσάρεστα συναισθήματα ώστε να μιλάμε
πλέον για ψυχική διαταραχή η οποία συνοδεύεται από ένα ευρύ φάσμα
συμπτωμάτων. Τα πιο συνηθισμένα είναι ψυχική ένταση, συναισθηματική
αστάθεια, διαταραγμένη συμπεριφορά, έκπτωση της μνήμης, μειωμένη επίγνωση
της πραγματικότητας, ψευδαισθήσεις ή παραληρηματικές ιδέες, άγχος, φοβίες,
απώλεια όρεξης, δυσκολίες στον ύπνο. Τόσο η ψυχική διαταραχή όσο όμως και η
ψυχική ενόχληση εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό και
πλέον
θεωρούνται αντίστοιχες των λοιπών σωματικών παθήσεων και
αντιμετωπίζονται θεραπευτικά. Μάλιστα υπάρχουν αρκετά αποτελεσματικοί
τρόποι θεραπείας ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής αλλά και των αναγκών που
έχει ο το άτομο κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ψυχοφαρμακευτικές
παρεμβάσεις στηριζόμενες στην χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής
αλλά και ψυχοθεραπείες (ατομικές ή/ και ομαδικές) οι οποίες στηρίζονται στην
παρέμβαση μέσω της διαπροσωπικής σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου κι όχι
στη χορήγηση φαρμάκων.
Πώς θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια:
Οι δυσκολίες στις εργασιακές ή οικογενειακές μας σχέσεις, μακροχρόνιες
καταστάσεις πόνου, εγκατάλειψης ή εχθρότητας απαιτούν αυξημένη προσοχή για
την ψυχική μας υγεία. Μερικές φορές το να ζητήσουμε βοήθεια είναι εύκολο
μερικές άλλες όμως είναι δύσκολο να παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια
καθώς φοβόμαστε τον κοινωνικό στιγματισμό ή συχνά θεωρούμε ότι μόνο οι βαριές
περιπτώσεις απευθύνονται στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Υπάρχουν
περίοδοι που η αναζήτηση βοήθειας, η έγκαιρη παρέμβαση θα μείωνε τις εντάσεις,
ή και θα διευκόλυνε την επίλυση των δυσκολιών. Στις περιόδους αυτές συνήθως
αντιμετωπίζουμε τις παρακάτω καταστάσεις:
• Απουσία ικανοποίησης και αδυναμία άντλησης χαράς

• Αίσθηση ότι απουσιάζει το νόημα ζωής
• Απώλεια διάθεσης για κοινωνικές επαφές, επαγγελματικές δραστηριότητες ή
γενικευμένη αδιαθεσία
• Αίσθηση απώλειας ελέγχου απέναντι σε πρακτικά ζητήματα (πχ. διαχείριση
οικονομικών θεμάτων που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν με σχετική ευκολία)
• Πρόσφατα γεγονότα που διατάραξαν τους συνήθεις ρυθμούς της
καθημερινότητας (πχ. εγκλεισμός) και ανάγκη επανατοποθέτησης νέων (πχ.
επανένταξη)
• Επίμονες σωματικές ενοχλήσεις δίχως βιολογική βάση
• Προβλήματα στο οικογενειακό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
• Χρήση / κατάχρηση αλκοόλ και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σημεία βοήθειας για τις περιπτώσεις αυτές:
Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Υγιεινής, τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών
Νοσοκομείων, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Δήμων,
καθώς και οι εξειδικευμένες δομές ψυχικής υγείας. Επαγγελματίες ψυχίατροι,
ψυχολόγοι αλλά και άλλοι εκπαιδευμένοι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν να
αντιμετωπίσεις τη δύσκολη κρίση.
Οι ομάδες αυτόβοήθειας, σύλλογοι και σωματεία ίσως να είναι ευεργετικές σε
ορισμένες περιπτώσεις. Αυτές οι ομάδες παρέχουν αμοιβαία στήριξη από
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες με εσένα εμπειρίες.
Τέλος, η βοήθεια από φίλους και ανθρώπους που ενδιαφέρονται μπορεί να είναι
σπουδαία πηγή στήριξης καθώς αν τους μιλήσεις, εκείνοι μπορούν να σε
οδηγήσουν προς την αναζήτηση της κατάλληλης για σένα βοήθειας. Το πιο
σημαντικό βέβαια είναι να μιλήσεις σε κάποιον που ξέρει.
Προσοχή! Αν αισθάνεσαι απεγνωσμένος και χρειάζεσαι βοήθεια άμεσα, μπορείς
να τηλεφωνήσεις ή να πας και ο ίδιος στα επείγοντα περιστατικά / εξωτερικά
ιατρεία ενός νοσοκομείου
Συνήθως στις πρώτες σελίδες του τηλεφωνικού καταλόγου υπάρχουν τα τηλέφωνα
κοινωνικών υπηρεσιών που μπορεί να βοηθήσουν
Ακόμα και στην ατζέντα ή το ημερολόγιο που πιθανόν χρησιμοποιείς, μπορεί να
βρεις το τηλέφωνο μιας γραμμής ανοιχτής επικοινωνίας όπου ακόμα και ανώνυμα

μπορείς να καλέσεις τον αριθμό και να μιλήσεις με επαγγελματίες της ψυχικής
υγείας για το πρόβλημα που σε απασχολεί.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
N Όνομα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
1.
Δήλου 14,
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
210-7644705,
Καισαριανή Τ.Κ.
ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
7262247
16121
2.
Δαβάκη - Πίνδου
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 210-7718320,
42 Τ.Κ. 15773
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
7481174
Ζωγράφου
3.
Φερεκύδου 1,
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
210-7016611
Τ.Κ. 11635
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Παγκράτι
4.
Λ. Μεσογείων
210ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
και Ζαλόγγου 6
6015079,6016
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τ.Κ. 15343
030
Αγ.Παρασκευή
5.
Πλούτωνος 19
5756226,
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
και Ηφαίστου,
5756401,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τ.Κ 12135
5756664
Περιστέρι
6.
Καραολή &
Δημητρίου 1
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πλατεία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
2310-548113
Δημοκρατίας
ΤΟΜΕΑ)
Τ.Κ.54630
Θεσσαλονίκη
7.
Στ.
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παπαδοπούλου
2310-629159,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20 Συκιές Τ.Κ.
629310
(ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)
56625
Θεσσαλονίκη
8.
Πατριάρχου
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γρηγορίου Ε’ 41,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΟΥ
2310-726918
Τ.Κ. 56123
ΤΟΜΕΑ)
Αμπελόκηποι
Θεσσαλονίκης
9.
Δήμητρας 19
(Παλαιό
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
25510-20287, Νοσοκομείο, 3ος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
25845
όροφος) Τ.Κ.
68100
Αλεξανδρούπολη
10.
Ιπποκράτους 9
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
23210-51230
Ηλιούπολη Τ.Κ.
ΣΕΡΡΩΝ
62100 Σέρρες

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ

25ης Μαρτίου
10 Άγιος Λουκάς
Τ.Κ. 654 04
Καβάλα
Βαλαωρίτου 35
26510-74227,
Τ.Κ. 45444
38919
Ιωάννινα
25ης Μαρτίου
23510-20020,
102 Τ.Κ. 60100
29655
Κατερίνη
24210-36811,
Νικοτσάρα 20
32431, 31551 Τ.Κ. 38222 Βόλος
Δημοκρατίας
2410-611002119 Νεάπολη
3
Τ.Κ. 41334
Λάρισα
Τσιριγώτη 29Α
22210 75991-3
Τ.Κ. 341 00
Χαλκίδα
Επιδαύρου 8
2610-439569
Αγιά - Πάτρα
Τσακοπούλου 2
2710-232048
Τ.Κ. 22100
Τρίπολη
Κροκιδά 25 Τ.Κ.
28210- 51364
73100 Χανιά
2810-276441,
Σπιναλλόγγας 1
224256
Ηράκλειο
Πλατεία
22730-80953,
Γρηγορίου
80060
Αυξεντίου Τ.Κ.
83100 Σάμος
2510-246233,
243992,
246443

5.2 Αναπηρία
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό της κοινής δραστηριότητας λόγου,
έργου ή άμεσης αντίληψης λόγω σωματικής ή πνευματικής βλάβης ενός ανθρώπου
και διακρίνεται σε σωματική και διανοητική αναπηρία που μπορεί να είναι ολική ή
μερική, μόνιμη ή προσωρινή, κυμαινόμενη, σταθερή ή εκφυλιστική. Πολλές φορές
οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά
αμαξίδια ή που είναι τυφλά ή που είναι κωφά ή που έχουν νοητική στέρηση. Η
πραγματική έννοια της αναπηρίας περιλαμβάνει πάρα πολλούς ανθρώπους που
έχουν κάποια ασθένεια που ενώ δεν είναι προφανής παρ’ όλα αυτά καθιστά τα
άτομα αυτά ανίκανα να λειτουργήσουν φυσιολογικά

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα
με αναπηρίες και επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να τους χορηγηθεί ποσοστό
αναπηρίας, απευθύνονται στα ειδικά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),
που υπάγονται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα ΚΕ.Π.Α. λοιπόν, έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ενιαία
υγειονομική κρίση όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των
ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, για τους οποίους απαιτείται η
πιστοποίηση της αναπηρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠΑ σε όλη την
Ελλάδα.

5.3 Αλλοδαποί
Όταν πλησιάζει η αποφυλάκιση ενός αλλοδαπού κρατουμένου, το αρμόδιο
δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε
κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα δεν συμβιβάζεται
προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος
του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητας του
αλλοδαπού, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, το χρόνο
παραμονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της
παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην ελληνική
κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για
την απέλαση του λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και
παραμονή της οικογένειας του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του
διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος
κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας
ελευθερίας του. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν που αφορά τη δικαστική απέλαση, η
απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις
φυλακές. Το ίδιο βέβαια ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο
ως παρεπόμενη ποινή.
Βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα
Αιτών διεθνή προστασία είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει
προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην
απελαθεί γιατί φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει να υποστεί
σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί
κινδυνεύει με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά του λόγω διεθνούς ή

εμφύλιας σύρραξης. Αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος
μεταφέρεται στην Ελλάδα από κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο».
N
1.
2.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τηλέφωνο
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 210 3420192

Όνομα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2310
388186,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310 388187

3.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28210

4.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2810 274740

5.

Κέντρο
Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων
&
Μεταναστών
Συνήγορος
του
Πολίτη: 210 7292129
Συνήγορος του μετανάστη,
του πρόσφυγα & του
ομογενούς

6.

25805,
28210 25809

Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Π.Ράλλη 24, Τ.Κ. 177
78, Ταύρος
Μοναστηρίου 326,
Τ.Κ.
541
21,
Θεσσαλονίκη,Τμήμα
Ασύλου
Λ.Ηρακλείου
23,
Χανιά
731
34,Γραφείο
Αλλοδαπών
Αγ.
Αρτεμίου
1,
Ν.Αλικαρνασσός, Τ.Κ.
71601,
Ηράκλειο,Γραφείο
Αλλοδαπών

Δεινοκράτους
Αθήνα

68,

Χατζηγιάννη Μέξη 5,
Αθήνα

ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

NR

PRISON

COUNTRY

1.

Cyprus Central Prisons

CYPRUS

2.

Penitenciarul Timisoara — PTM

ROMANIA

3.

Centrul de Reeducare Buzias —
CRB

ROMANIA

4.

Agricultural Penitentiary of Aghia

GREECE

5.

Penitentiary of Chania

GREECE

SopronkőhidaiFegyházésBörtön
6.

(Prison and Penitentary of

HUNGARY

Sopronkőhida) — SFB

7.

Kraków-Podgórze

8.

Corradino Correctional Facility

POLLAND

MALTA

