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“Πρακτικά ένατης Συνάντησης της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης

Αποφυλακισμένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Την  Τρίτη  24  Απριλίου  2018  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ΚΕΘΕΑ

πραγματοποιήθηκε  η  ένατη  συνάντηση  της   Επιτροπής  Κοινωνικής  Υποστήριξης

Αποφυλακισμένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Παρόντες : 
1. Καλοτεράκης Φαίδων, Πρόεδρος, Ειδικός Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ
2. Σερέτη Κυπαρισσούλα, ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης 
3. Μπαλικτσίογλου Χρήστος, Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
4. Τέγος  Φώτης,  Γραμματέας,  Κοινωνικός  Λειτουργός,  Τμήμα  Κοινωνικής

Μέριμνας  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην  συνάντηση  παραβρέθηκαν  στο  πρώτο  μέρος  ο  κος  Γαβαλάς  Νίκος  νόμιμος
εκπρόσωπος της Άρσις  και  στο δεύτερο  μέρος  εκπρόσωποι  της  Επανόδου από την
Αθήνα (κα Μηλιώνη, κα Δημητρούλια και κα Θεοδωρακοπούλου).

Θέματα ημερήσια διάταξης:

 Ενημέρωση σε σχέση με το Εγκεκριμένο πρόγραμμα της Άρσις “Συν-Άνθρωπος”

που  αφορά  την  ομάδα  των  κρατουμένων  και  αποφυλακισμένων  και  την

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και την Άρσις. 

 Πληροφόρηση  από  τους  εκπροσώπους  την  Επανόδου  για  της  δράσης  του

φορέα. 

 Κατά  την  συζήτηση  έγινε  ενημέρωση  από  τον  κο  Γαβαλά  του  προσχεδίου  του

μνημονίου συνεργασίας και δηλώθηκε η πρόθεση της Άρσις να ενημερώνει τακτικά

την  Επιτροπή  για  την  πορεία  υλοποίησης  του  προγράμματος  όπως  και  να

συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις, ενέργειες που η Επιτροπή θα κρίνει σκόπιμο να

γίνονται. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν με το προσχέδιο και

προτάθηκε  η  συνέχιση  της  υπογραφής  του.  Η έναρξη υλοποίησης του έργου της

Άρσις τοποθετείται περίπου στον Ιούνιο του 2018.  

 Στο  δεύτερο  μέρος  της  συνάντησης  οι  εκπρόσωποι  της  Επανόδου  συζήτησαν

αναλυτικά  με  την  Επιτροπή  για  τις  δράσεις  του  φορέα  και  για  τις  διαστάσεις

συνεργασίας τόσο με την Επιτροπή όσο και με την δομή της Άρσις που θα συσταθεί

στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝ-Ανθρωπος.

 

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
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1. Η δυνατότητα φιλοξενίας κρατουμένων ατά την διάρκεια της άδειάς τους αλλά και

βραχυχρόνια με την αποφυλάκισή τους με χρηματοδότηση από προγράμματα όπως

το νέο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία του Υπουργείου Υγείας ή από άλλες πηγές

χρηματοδότησης.

2.  Οι  απευθείας  χρηματοδότηση  των  αποφυλακισμένων  με  κονδύλια  είτε  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε της ίδιας της Επανόδου.

3.Η ανάγκη νομικής συμβουλευτικής ή εκπροσώπησης των αποφυλακισμένων και η

ανάγκη λογιστικής τακτοποίησης των αντίστοιχων εκκρεμοτήτων τους.

4.  Η  παροχή  δωροεπιταγών  για  τρόφιμα  και  είδη  πρώτης  ανάγκης  προς  τους

αποφυλακισμένους. 

5.  Η  ανάγκη  χρήσης  μεταφραστών  δεδομένου  του  μεγάλους  πληθυσμού

κρατουμένων που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

6.  Η  πιθανή  δημιουργία  Κοινωνικών  Συνεταιρισμών  από  μέλη  της  ομάδας  των

αποφυλακισμένων (υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία εδώ και καιρό στην Επάνοδο).

Τέλος  τονίστηκε  η  αναγκαιότητα  της  προετοιμασίας  των  κρατουμένων  για  την

αποφυλάκισή τους και η δημιουργία σχέσης με ανθρώπους που θα τους υποδεχτούν

μετά την αποφυλάκισή τους. 

Η  Επιτροπή  ενημέρωσε  αναλυτικά  τους  εκπροσώπους  της  Επανόδου  για  την

λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής καθώς και τον σχεδιασμό των πιθανών

μελλοντικών ενεργειών της. 

 Προγραμματίσθηκε η επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στις

14:00 στον χώρο του ΚΕΘΕΑ (Πίνδου 4).  
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