
 
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023 

 

Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Έργο NESTOR – Ένα Εθνικό Δίκτυο Σχολών Γονέων σε 

Καταστήματα Κράτησης με σκοπό την ενίσχυση του πατρικού ρόλου γονέων - κρατουμένων 

Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Έργου NESTOR 

(Πρόγραμμα ERASMUS+), στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΤΑΑ ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο 

Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), τη Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα. 

Σκοπός του Έργου NESTOR (έναρξη 2020 – λήξη 2023) είναι η δημιουργία και πιλοτική λειτουργία, για 

πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, ενός δικτύου σχολών γονέων, σε 20 καταστήματα κράτησης της χώρας, 

με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου 300 πατέρων - κρατουμένων. 

Φορείς εταίροι της διακρατικής κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Έργου είναι: KEMEA / Συντονιστής 

(Ελλάδα), ΕΕΤΑΑ (Ελλάδα), Law and Internet Foundation (LIF) (Βουλγαρία), Vienna Centre for Societal 

Security (VICESSE) (Αυστρία), Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚΕΝΘΕΑ) (Κύπρος). 

Η ΕΕΤΑΑ συμμετέχει στο Έργο NESTOR με την ευθύνη α) ανάπτυξης των εκπαιδευτικών εργαλειοθηκών 

για τους συντονιστές των πιλοτικών σχολών γονέων (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που 

ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα στα 20 καταστήματα παρέμβασης) και τους εκπαιδευόμενους 

(πατέρες – κρατουμένους) στη βάση των αρχών της μετασχηματίζουσας μάθησης, καθώς και εκπαίδευση 

των εκπαιδευτών / συντονιστών των πιλοτικών σχολών γονέων και β) προώθηση ζητημάτων επανένταξης 

σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών μέσω της διαβούλευσης με τις Ελληνικές «Πόλεις που Μαθαίνουν» του 

παγκόσμιου δικτύου της UNESCO. 

Στόχος της Ενημερωτικής Ημερίδας ήταν η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που έχουν 

ήδη υλοποιηθεί, με έμφαση στις διαπιστώσεις από τις δράσεις εκπαίδευσης και την πιλοτική λειτουργία 

των πρώτων πιλοτικών σχολών γονέων. Εντός αυτού του πλαισίου, η Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης 

και Δια Βίου Μάθησης της ΕΕΤΑΑ, κα Γεωργία Γκόνου, παρουσίασε την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις 

εργαλειοθήκες και το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών NESTOR, ενώ επισκόπηση του Έργου έγινε 

από το Δρ. Αναστάση Βάλβη (ΚΕΜΕΑ), παρουσίαση καλών πρακτικών από άλλα εθνικά σωφρονιστικά 

συστήματα από την κα Χριστιάνα Αποσκίτη (ΚΕΜΕΑ) και παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της 

πιλοτικής εφαρμογής από το επιστημονικό προσωπικό καταστημάτων παρέμβασης / εκπαιδευμένους 

εκπαιδευτές – συντονιστές των πιλοτικών σχολών γονέων NESTOR. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


