
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών:  

Εμπειρίες, Προβλήματα και Προοπτικές 

  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  σσττοονν  ΒΒόόλλοο  

  2222--2244  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166,,  ΠΠοολλυυχχώώρροοςς  ««ΤΤσσααλλααππάάτταα»»  

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  
  
  

            ΠΠααρραασσκκεευυήή  2222--11--22001166                                                    ώώρραα  1177..0000  --  2211..3300  
  

17.00-17.30:  ΕΕ γγ γγ ρρ αα φφ έέ ςς   ΣΣ υυ νν έέ δδ ρρ ωω νν   

17.30-18.00:  ΧΧ αα ιι ρρ εε ττ ιι σσ μμ οο ίί   

ΈΈ νν αα ρρ ξξ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν   ΣΣ υυ νν εε δδ ρρ ίί οο υυ   αα ππ όό   ττ οο νν   ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ όό     

ΠΠ αα ιι δδ εε ίί αα ςς ,,   ΈΈ ρρ εε υυ νν αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ ηη σσ κκ εε υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   κκ ..   ΝΝ ίί κκ οο   ΦΦ ίί λλ ηη  
 

 

 
 

18.00-19.30: Κεντρικές Εισηγήσεις  [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 
 

Συντονιστής:  Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος Α΄ του ΥΠΠΕΘ,  
Προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ του ΙΕΠ 

18.00-18.15: ΕΕ γγ κκ λλ εε ιι σσ μμ όό ςς   κκ αα ιι   ΔΔ ιι κκ αα ιι ώώ μμ αα ττ αα   ττ οο υυ   ΠΠ οο λλ ίί ττ ηη   

Γεράσιμος Κουζέλης  
Πρόεδρος του ΙΕΠ, Καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης,  
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ  

18.15-18.30:  ΑΑ σσ υυ μμ μμ εε ττ ρρ ίί εε ςς   κκ αα ιι   εε νν ττ άά σσ εε ιι ςς   σσ ττ οο   ππ αα ιι δδ αα γγ ωω γγ ιι κκ όό   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο ::     

ΗΗ   φφ ωω νν ήή   ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν  

Ελένη Γκανά  
Λέκτορας, Γραπτός Λόγος και Εκπαιδευτικές Πρακτικές,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Χρήστος Γκόβαρης  
Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα  
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Χαρούλα Σταθοπούλου  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

18.30-18.45:  ΥΥ φφ ιι σσ ττ άά μμ εε νν εε ςς   δδ οο μμ έέ ςς   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς     

σσ ττ αα   ΚΚ αα ττ αα σσ ττ ήή μμ αα ττ αα   ΚΚ ρρ άά ττ ηη σσ ηη ςς  

Ευαγγελία Ρόγκα  
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Προϊσταμένη Τμήματος  
Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  



18.45-19.00:  ΗΗ   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   ωω ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή ςς   εε ππ αα νν έέ νν ττ αα ξξ ηη ςς     

ττ ωω νν   νν εε αα ρρ ώώ νν   ππ αα ρρ αα ββ αα ττ ώώ νν  

Γιώργος Νικολόπουλος  
Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΙΔ «Επάνοδος» - Καθηγητής Εγκληματολογίας,  
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

19.00-19.15:  ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   σσ ττ ηη   φφ υυ λλ αα κκ ήή ::   σσ ττ ηη νν   ΕΕ υυ ρρ ώώ ππ ηη ,,   σσ ττ ηη νν   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα     

κκ αα ιι   οο ιι   εε ππ ιι ττ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   αα λλ λλ αα γγ έέ ςς   σσ ττ οο   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ όό   σσ ύύ σσ ττ ηη μμ αα   

Πέτρος Δαμιανός  
Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα, Πρόεδρος EPEA Hellas 

19.15-19.30: ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   
 

11 99 .. 33 00 -- 22 00 .. 00 00 ::   ΔΔ ιι άά λλ εε ιι μμ μμ αα   

20.00-21.30: ΠΠ ρρ οο ββ οο λλ ήή   κκ ιι νν ηη μμ αα ττ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ οο ύύ   υυ λλ ιι κκ οο ύύ   αα ππ όό   νν ττ οο κκ ιι μμ αα νν ττ έέ ρρ     

σσ εε   εε ξξ έέ λλ ιι ξξ ηη   μμ εε   ττ ίί ττ λλ οο   «« ΠΠ έέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ αα   όό ρρ ιι αα …… »»   ττ οο υυ   ΜΜ εε νν έέ λλ αα οο υυ   

ΚΚ αα ρρ αα μμ αα γγ γγ ιι ώώ λλ ηη ,,   αα ππ όό   ττ ηη   σσ εε ιι ρρ άά   νν ττ οο κκ ιι μμ αα νν ττ έέ ρρ   «« ΣΣ υυ νν αα νν ττ ήή σσ εε ιι ςς     

μμ εε   αα ξξ ιι οο σσ ηη μμ εε ίί ωω ττ οο υυ ςς   αα νν θθ ρρ ώώ ππ οο υυ ςς »»   [ΑΙΘΟΥΣΑ 1]  

Προλογίζει ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης, σκηνοθέτης της ταινίας 
 

  

  

            ΣΣάάββββααττοο  2233--11--22001166                                                    ώώρραα  0099..0000  --  2211..3300  
  

 
 

09.00-10.00: 1η Συνεδρία   [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 

Έρευνες για την Εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών 
 

Συντονιστής:  Κώστας Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

09.00-09.12: ΝΝ έέ εε ςς   ττ εε χχ νν οο λλ οο γγ ίί εε ςς   κκ αα ιι   σσ ωω φφ ρρ οο νν ιι σσ ττ ιι κκ ήή   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ::     

ΑΑ ππ όό   ττ ηη   θθ εε ωω ρρ ίί αα   σσ ττ ηη νν   ππ ρρ άά ξξ ηη     

Μάρθα Λεμπέση  
Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ 

Αντωνία Καστρινάκη 
Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 

09.12-09.24:  ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   αα νν ττ ιι λλ ήή ψψ εε ιι ςς     
ττ ωω νν   κκ ρρ αα ττ οο υυ μμ έέ νν ωω νν -- μμ αα θθ ηη ττ ώώ νν   ττ οο υυ   ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΝΝ ΑΑ   

Γιάννης Πέτσας  
Υπ. Διδάκτορας Σωφρονιστικής Πολιτικής 

09.24-09.36: ΑΑ ξξ ιι οο ππ οο ιι ώώ νν ττ αα ςς   ττ ιι ςς   δδ ιι εε θθ νν εε ίί ςς   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   σσ ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη     

κκ ρρ αα ττ οο υυ μμ έέ νν ωω νν   σσ ττ ηη νν   αα νν αα ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   εε νν όό ςς   ΠΠ ρρ οο γγ ρρ άά μμ μμ αα ττ οο ςς     

ΣΣ ππ οο υυ δδ ώώ νν   σσ ττ οο   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ όό   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   

Ιωάννης Φόβος 
Μαθηματικός, MΕd, Γυμνάσιο ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 

09.36-09.48:  ΈΈ ρρ εε υυ νν αα   ττ οο υυ   ΙΙ ΕΕ ΠΠ ::   «« ΧΧ αα ρρ ττ οο γγ ρρ άά φφ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   ΔΔ ιι εε ρρ εε ύύ νν ηη σσ ηη   ΑΑ νν αα γγ κκ ώώ νν   

ΕΕ κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   ΜΜ οο νν άά δδ ωω νν   ππ οο υυ   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ νν   εε νν ττ όό ςς   ΕΕ ιι δδ ιι κκ ώώ νν   

ΚΚ αα ττ αα σσ ττ ηη μμ άά ττ ωω νν   ΚΚ ρρ άά ττ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ΙΙ δδ ρρ ύύ μμ αα ττ οο ςς   ΑΑ γγ ωω γγ ήή ςς   ΑΑ νν ηη λλ ίί κκ ωω νν   

ΣΣ ττ οο ιι χχ εε ιι ώώ δδ οο υυ ςς   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς »»   

Μαρία Κοκολάκη 
Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλόλογος, Αποσπασμένη στο ΙΕΠ  

Γεωργία Παπασταυρινίδου 
Υπ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Δασκάλα, Εισηγήτρια ΙΕΠ 

Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου 
Υπ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Φιλόλογος, Αποσπασμένη στο ΥΠΠΕΘ  

09.48-10.00: ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη  
  



 

10.00-11.00: Στρογγυλό Τραπέζι  [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 
Η εκπαίδευση των νεαρών παραβατών. Εμπειρίες επαγγελματιών 

 

Συντονιστές:  Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου  
 Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του παιδιού 

Παρεμβαίνουν με τοποθετήσεις οι: 
π. Θεόδωρος Μπατάκας, Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων,  
Ι.Μ. Δημητριάδος «Ο Εσταυρωμένος» 
Αντώνης Κασάπης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου 
Βασίλης Μπακαλιάνος, Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου 
Εύα Κογιαννάκη, Νομικός, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας 
Σταυρούλα Κορώνα, Επιμελήτρια Ανηλίκων Βόλου  
Λεωνίδας Κωτούλας, Κοινωνικός Λειτουργός, ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 
Μαρούσα Απειρανθίτου, Κοινωνική Λειτουργός ΕΚΚΝ Αυλώνα 
Αργύρης Μπίρης, Ψυχολόγος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 

Μαρίνα Μπούκη, Διευθύντρια Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Αυλώνα 

11.00-11.15: ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη  
 

11 11 .. 11 55 -- 11 11 .. 44 55 ::   ΔΔ ιι άά λλ εε ιι μμ μμ αα   
 

 

11.45-13.45: 2η Συνεδρία   [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 
Η εκπαίδευση στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων 

και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους 
Εκπαίδευσης. Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών 

 

Συντονιστής:  Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα,  
Πρόεδρος EPEA Hellas 

11.45-11.55: ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   σσ ττ ιι ςς   φφ υυ λλ αα κκ έέ ςς ::   ΔΔ υυ σσ ττ οο κκ ίί εε ςς -- ΠΠ ρρ οο ββ λλ ηη μμ αα ττ ιι σσ μμ οο ίί -- ΛΛ ύύ σσ εε ιι ςς  

Νίκος Αρμένης  
Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου ΕΚΚΝ Αυλώνα 

11.55-12.05:  ΕΕ κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ έέ ςς   ΠΠ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί σσ εε ιι ςς ,,   ΑΑ κκ ρρ οο ββ αα σσ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ΓΓ όό νν ιι μμ εε ςς   ΠΠ ρρ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   

σσ ττ οο   ΓΓ υυ μμ νν άά σσ ιι οο   κκ αα ιι   ΛΛ ύύ κκ εε ιι οο   ππ οο υυ   λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ εε ίί   σσ ττ οο   ΕΕ ΚΚ ΝΝ ΝΝ   ΑΑ υυ λλ ώώ νν αα   

Παπαδημητρίου Ιωάννης  
Υποδιευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα,  
Εκπρόσωπος EPEA για τη Νότια Ευρώπη, Σύνδεσμος EPEA 
 

 

12.05-12.15:   ΒΒ ιι ωω μμ αα ττ ιι κκ ήή   ΕΕ μμ ππ εε ιι ρρ ίί αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΊΊ δδ ρρ υυ σσ ηη   κκ αα ιι   ΑΑ ρρ χχ ιι κκ ήή   ΛΛ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα   

ττ οο υυ   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   σσ ττ οο   ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΝΝ   ΚΚ οο ρρ ιι νν θθ ίί αα ςς   

Βασίλειος Σαμαράς  
Διευθυντής ΔΔΕ Κορινθίας 

Χρήστος Ρουμελιώτης  
Θεολόγος, Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Κορινθίας 

Γεώργιος Κριεμπάρδης  
Φυσικός, Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Κορινθίας 

Δημήτριος Λέκκας  
Δάσκαλος, Δημοτικό ΕΚΚΝ Κορινθίας 

Μαργαρίτα Σταυροπούλου  
Διευθύντρια Γυμνασίου-Λυκείου 

12.15-12.25:  ΔΔ ιι αα φφ οο ρρ οο ππ οο ιι ηη μμ έέ νν εε ςς   δδ ιι δδ αα σσ κκ αα λλ ίί εε ςς ,,     

ππ ρρ οο σσ αα ρρ μμ οο σσ μμ έέ νν εε ςς   σσ ττ οο   ππ λλ αα ίί σσ ιι οο   εε νν όό ςς   σσ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   φφ υυ λλ αα κκ ώώ νν  

Αναστασία Χατζηπλή  
Φιλόλογος, Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Βόλου 

Άγγελος Μιχόπουλος 
Υποδιευθυντής Γυμνασίου ΕΚΚΝ Βόλου 

12.25-12.35:  ΟΟ   ρρ όό λλ οο ςς   ττ οο υυ   δδ αα σσ κκ άά λλ οο υυ   σσ εε   κκ αα ττ αα σσ ττ ήή μμ αα ττ αα   κκ ρρ άά ττ ηη σσ ηη ςς ::   

ΠΠ ρρ οο ββ λλ ήή μμ αα ττ αα   κκ αα ιι   ππ ρρ οο ττ άά σσ εε ιι ςς  

Κωνσταντίνος Καραδήμας  
Δάσκαλος, Δημοτικό Σχολείο ΕΚΚΝ Βόλου 

Αθανάσιος Καραγιάννης 
Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου ΕΚΚΝ Βόλου 

12.35-12.45:  ΔΔ ιι αα ππ ιι σσ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   κκ αα ιι   ππ ρρ οο ττ άά σσ εε ιι ςς   ππ οο υυ   αα ππ οο ρρ ρρ έέ οο υυ νν   αα ππ όό   ττ ηη   

λλ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα   ττ ωω νν   σσ χχ οο λλ εε ίί ωω νν   σσ ττ οο   ΕΕ ΑΑ ΚΚ ΚΚ ΝΝ   ΚΚ αα σσ σσ αα ββ έέ ττ εε ιι αα ςς  

Νικολέττα Ρούσση  
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας 

Ευάγγελος Αγγελαδάκης 
Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας 

12.45-12.55:  ΗΗ   δδ ιι δδ αα σσ κκ αα λλ ίί αα   μμ έέ σσ αα   αα ππ όό   ττ ηη νν   ττ έέ χχ νν ηη   σσ ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη     

ττ ωω νν   κκ ρρ αα ττ οο υυ μμ έέ νν ωω νν   

Αποστολία Κοτζαγιώτου  
Φιλόλογος MEd, Γυμνάσιο ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας 

  



12.55-13.05:  ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   ττ οο υυ   σσ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   ––     

ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ έέ ςς   σσ ττ ιι ςς   οο ππ οο ίί εε ςς   ππ εε ιι ρρ αα μμ αα ττ ιι ζζ όό μμ αα σσ ττ εε   

Απόστολος Μιχαλόπουλος  
Διευθυντής ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΙΑΑΑΣΕ) 

13.05-13.15:  ΑΑ ππ όό   ττ οο υυ ςς   κκ αα ττ ’’   ιι δδ ίί αα νν   δδ ιι δδ αα χχ θθ έέ νν ττ εε ςς   μμ αα θθ ηη ττ έέ ςς     

σσ ττ ηη νν   ίί δδ ρρ υυ σσ ηη   εε νν όό ςς   νν έέ οο υυ   σσ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   

Ελπίδα Πανάγου  
Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου, ΙΑΑΑΣΕ 

Βασιλική Ζησοπούλου 
Οικονομολόγος, ΙΑΑΑΣΕ 

13.15-13.45:  ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη  
 

 

11 33 .. 44 55 -- 11 55 .. 11 55 ::   ΔΔ ιι άά λλ εε ιι μμ μμ αα   ––   ΕΕ λλ αα φφ ρρ ύύ   ΓΓ εε ύύ μμ αα   

ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  δδιιααλλεείίμμμμααττοοςς  θθαα  υυππάάρρχχεειι  δδυυννααττόόττηητταα  ξξεεννάάγγηησσηηςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς    

ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  κκααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ««ΧΧττίίζζοοννττααςς  μμεε  ττοούύββλλαα  κκααιι  κκεερρααμμίίδδιιαα»»,,    

γγιιαα  όόσσοουυςς  σσυυννέέδδρροουυςς  ττοο  εεππιιθθυυμμοούύνν,,  ααππόό  ττηηνν  κκ..  ΝΝάάννττιιαα  ΔΔααμμιιααννάάκκοουυ,,  ΤΤοοππιικκήή    

ΔΔιιααχχεειιρρίίσσττρριιαα  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΠΠλλιιννθθοοκκεερρααμμοοπποοιιίίααςς  ΝΝ..&&  ΣΣ..  ΤΤσσααλλααππάάτταα  

  

  
 

15.15-16.30: 3η Συνεδρία  [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 
Εμπειρίες εκπαιδευτικών από τα ΣΔΕ 

 

Συντονίστρια: Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, πρώην στέλεχος Γ. Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 

15.15-15.30: ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ όό μμ εε νν ωω νν   γγ υυ νν αα ιι κκ ώώ νν   σσ εε   

κκ αα ττ άά σσ ττ ηη μμ αα   κκ ρρ άά ττ ηη σσ ηη ςς   --   ΟΟ   ρρ όό λλ οο ςς   ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ώώ νν     

Κολέσιας Γιάννης  
Διευθυντής ΣΔΕ Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα 

15.30-15.45:  ΣΣ ππ οο ρρ έέ ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   ΜΜ έέ σσ αα   σσ ττ ιι ςς   ΦΦ υυ λλ αα κκ έέ ςς   

Γεώργιος Ζουγανέλης  
Διευθυντής ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού, Γραμματέας EPEA Hellas 

 

15.45-16.00:  «« ΖΖ ωω νν ττ αα νν όό ςς   χχ ρρ όό νν οο ςς »» ::   ΗΗ   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ αα γγ μμ αα ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα     

σσ ττ οο   ΣΣ ΔΔ ΕΕ   ΦΦ υυ λλ αα κκ ήή ςς   ΛΛ άά ρρ ιι σσ αα ςς   

Γιώργος Τράντας  
Διευθυντής ΣΔΕ Φυλακών Λάρισας 

16.00-16.15: ΣΣ ΔΔ ΕΕ   φφ υυ λλ αα κκ ώώ νν ::   ΠΠ αα ρρ άά θθ υυ ρρ οο   σσ ττ οο νν   κκ όό σσ μμ οο ..   ΜΜ οο χχ λλ όό ςς   εε ππ αα νν έέ νν ττ αα ξξ ηη ςς   

Έφη Χατζημάνου 
Φυσικός, Διευθύντρια ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων, Σύνδεσμος EPEA  

16.15-16.30:  ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη   

 
  

 

16.30-17.30: 4η Συνεδρία  [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 
Εμπειρίες και μαρτυρίες αποφοίτων και μαθητών εκπαιδευτικών μονάδων 

που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων 
 

Συντονιστής:  Νίκος Αρμένης, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου ΕΚΚΝ Αυλώνα 

17.15-17.30:  ΣΣ υυ ζζ ήή ττ ηη σσ ηη  

 
 

17.30-19.00: Παράλληλες Συνεδρίες   
Ομάδες Εργασίας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τη διατύπωση 

προτάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη νεανική παραβατικότητα  
και στην εκπαίδευση εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης 

 

Κεντρικός Συντονισμός και Αφόρμηση Ομάδων: Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 

Ομάδα Εργασίας 1:  ΘΘ εε σσ μμ ιι κκ έέ ςς   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ψψ εε ιι ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη     
[ΑΙΘΟΥΣΑ 1Α]  ττ ωω νν   αα νν ηη λλ ίί κκ ωω νν   κκ αα ιι   εε νν ηη λλ ίί κκ ωω νν   κκ ρρ αα ττ οο υυ μμ έέ νν ωω νν   

 Συντονιστής: Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 

Ομάδα Εργασίας 2:  ΘΘ εε σσ μμ ιικκ έέ ςς   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ψψ εε ιιςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   αα νν ηη λλ ίί κκ ωω νν   
[ΑΙΘΟΥΣΑ 5] σσ ττοο   ππλλ αα ίί σσ ιι οο   εε φφ αα ρρ μμ οο γγήή ςς   αα νν αα μμ οο ρρφφ ωω ττ ιι κκ ώώ νν   μμ έέ ττ ρρ ωω νν   

 Συντονίστρια: Πάρη Ζαγούρα, Νομικός, Επιμελήτρια Ανηλίκων Αθήνας,  
 Μέλος ΔΣ «Επανόδου» 
  



 

17.30-19.00: Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια  
 

«« ……   κκ ιι   έέ ζζ ηη σσ αα νν   αα υυ ττ οο ίί   κκ αα λλ άά   κκ ιι   εε μμ εε ίί ςς   φφ υυ λλ αα κκ ιι σσ μμ έέ νν οο ιι !! »» ::     

ΗΗ   σσ υυ μμ ββ οο λλ ήή   ττ ηη ςς   αα φφ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   σσ ττ ηη νν   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   κκ ρρ αα ττ οο υυ μμ έέ νν ωω νν   [ΑΙΘΟΥΣΑ 2]  

Εμψυχωτής:  Κώστας Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

ΗΗ   δδ ρρ αα μμ αα ττ ιι κκ ήή   ττ έέ χχ νν ηη   σσ ττ οο   σσ χχ οο λλ εε ίί οο   ττ ηη ςς   φφ υυ λλ αα κκ ήή ςς   [ΑΙΘΟΥΣΑ 3]  

Εμψυχώτριες: Παναγιώτα Κοταρίνου, Μαθηματικός, Δρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Θεοδώρα Σταυράκου, Φιλόλογος-Θεατρολόγος, ΜΑ Θεατρολογίας 

 

ΖΖ ωω γγ ρρ αα φφ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ οο   ππ εε ρρ ίί γγ ρρ αα μμ μμ αα   ττ οο υυ   σσ ώώ μμ αα ττ οο ςς ::     

ΗΗ   ΤΤ έέ χχ νν ηη   ωω ςς   θθ εε ρρ αα ππ εε υυ ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ άά ξξ ηη   [ΑΙΘΟΥΣΑ 4]  

Εμψυχώτρια:  Erica Gutenschwager, Εικαστικός, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

ΣΣ χχ εε δδ ιι άά ζζ οο υυ μμ εε   έέ νν αα   μμ οο υυ σσ εε ίί οο   γγ ιι αα   όό λλ οο υυ ςς ;;   ΤΤ οο   μμ οο υυ σσ εε ίί οο   κκ αα ιι   ηη   ττ έέ χχ νν ηη     

ωω ςς   εε ρρ γγ αα λλ εε ίί αα   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη ςς   εε υυ άά λλ ωω ττ ωω νν   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   οο μμ άά δδ ωω νν   [ΑΙΘΟΥΣΑ 1Β]  

Εμψυχώτρια:  Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, Αρχιτέκτονας, ΜΑ πολιτιστικής 
διαχείρισης, Επιμελήτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος   
Μουσείο Ελεύθερης Σκέψης Ανθρώπων (Μ.Ε.Σ.Α.) 

 

 

11 99 .. 00 00 -- 11 99 .. 33 00 ::   ΔΔ ιι άά λλ εε ιι μμ μμ αα   
 
 

19.30-19.45:  ΑΑ νν αα κκ οο ίί νν ωω σσ ηη   σσ ττ ηη νν   οο λλ οο μμ έέ λλ εε ιι αα     

ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ άά ττ ωω νν   ττ ωω νν   οο μμ άά δδ ωω νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς     

αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   σσ υυ νν ττ οο νν ιι σσ ττ έέ ςς   ττ ωω νν   οο μμ άά δδ ωω νν   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   [ΑΙΘΟΥΣΑ 1]  

19.45-20.15:  ΑΑ φφ ήή γγ ηη σσ ηη   ΠΠ αα ρρ αα μμ υυ θθ ιι οο ύύ  [ΑΙΘΟΥΣΑ 1] 

Αφηγητές:  Μαρούσα Απειρανθίτου  
Κοινωνική Λειτουργός, ΕΚΚΝ Αυλώνα 

Δρ Στέλιος Πελασγός 
Ιστορητής, παιδαγωγός, συγγραφέας 

 
  

  

                ΚΚυυρριιαακκήή  2244--11--22001166                                                  ώώρραα  0099..0000  --  1144..0000  
  

  

10.00-12.00:  ΕΕ ππ ίί σσ κκ εε ψψ ηη   σσ ττ οο   ΕΕ ΑΑ ΚΚ ΚΚ ΝΝ   ΚΚ αα σσ σσ αα ββ έέ ττ εε ιι αα ςς   

12.00-13.00:  ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   ΣΣ υυ νν εε δδ ρρ ίί οο υυ   

Συντονιστής:  Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος ΙΕΠ   

Συμμετέχουν με παρεμβάσεις:  
Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος Α΄ του ΥΠΠΕΘ, Προϊστάμενος  
του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ του ΙΕΠ 
Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα,  
Πρόεδρος EPEA Hellas 
Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου 
Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ Νομικής, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ «Επάνοδος», 
Επιστημονική Συνεργάτις στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ 
Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 
Χαρούλα Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

13.00-14.00:  ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   θθ εε αα ττ ρρ ιι κκ οο ύύ   δδ ρρ ώώ μμ εε νν οο υυ     

αα ππ όό   ττ ηη   θθ εε αα ττ ρρ ιι κκ ήή   οο μμ άά δδ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ππ αα νν όό δδ οο υυ   
Προλογίζει η Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ Νομικής, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ  
«Επάνοδος», Επιστημονική Συνεργάτις στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Με την ευγενική υποστήριξη 

 

  
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο Δικαιοσύνης,  
Διαφάνειας και  

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Με την αιγίδα  
του Υπουργείου Παιδείας,  
Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Με την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Με την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

της Ένωσης  
Εισαγγελέων Ελλάδος 

του Συλλόγου Συμπαραστάσεως  
Κρατουμένων «Ο Εσταυρωμένος» 

της Λέσχης Αξιωματικών 
Φρουράς Βόλου 

της Ι. Μ. Δημητριάδος  
και Αλμυρού 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ανθή Αργυρίου, Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Εγκληματολογία 

Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος Α΄ του ΥΠΠΕΘ και Προϊστάμενος  
του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ του ΙΕΠ 

Ελένη Γκανά, Λέκτορας, Γραπτός Λόγος και Εκπαιδευτικές Πρακτικές,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Πέτρος Δαμιανός, Πρόεδρος του EPEA Hellas, Διευθυντής του Γυμνασίου στο ΕΚΚΝ Αυλώνα 

Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

Μαρία Κοκολάκη, Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλόλογος, αποσπασμένη στο ΙΕΠ 

Κωνσταντίνος Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ Νομικής, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ «Επάνοδος»,  
Επιστημονική Συνεργάτις στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ 

Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 

Γιώργος Νικολόπουλος, Καθηγητής Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,  
Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΙΔ «Επάνοδος» 

Γεωργία Παπασταυρινίδου, Υπ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Δασκάλα, Εισηγήτρια ΙΕΠ 

Χαρούλα Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ 

Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Φιλόλογος, Αποσπασμένη στο ΥΠΠΕΘ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ευάγγελος Αγγελαδάκης, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου EAKKN Κασσαβέτειας 

Βασιλική Ζησοπούλου, Οικονομολόγος, ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 

Μαρία Καλαμίδα, Κοινωνικός Λειτουργός, ΕΚΚΝ Βόλου 

Αθανάσιος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου ΕΚΚΝ Βόλου 

Κωνσταντίνος Καραδήμας, Δάσκαλος, Δημοτικό Σχολείο ΕΚΚΝ Βόλου 

Αποστολία Κοτζαγιώτου, Φιλόλογος ΜEd, Γυμνάσιο EAKKN Κασσαβέτειας 

Λεωνίδας Κωτούλας, Κοινωνικός Λειτουργός ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 

Κωνσταντίνος Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Απόστολος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΙΑΑΑΣΕ) 

Άγγελος Μιχόπουλος, Υποδιευθυντής Γυμνασίου, ΕΚΚΝ Βόλου 

Αργύρης Μπίρης, Ψυχολόγος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ΙΑΑΑΣΕ Βόλου 

Ελπίδα Πανάγου, Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου, ΙΑΑΑΣΕ 

Νικολέτα Ρούσση, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου, EAKKN Κασσαβέτειας, 

Χαρούλα Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ιωάννης Φόβος, Εκπαιδευτικός Γυμνασίου ΙΑΑΑΣΕ Βόλου  

Αναστασία Χατζηπλή, Φιλόλογος, Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Βόλου 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ελένη Τσαλαγιώργου, Σύμβουλος ΙΕΠ 

Ρεββέκα Χρουσαλά, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΙΕΠ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Κωνσταντίνος Βουτσινάκης, Εισηγητής ΙΕΠ 

Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος ΙΕΠ 

 

της EPEA Hellas 

Εικαστικά θέματα:  
Μαθητές Σχολείου Αυλώνα 

Σχεδιασμός και γραφιστική εντύπου:  
Δήμητρα Κομνηνού, ΙΕΠ 
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