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Repository of articles and other documents on 
arguments supporting the case of prison education 

 

i. GENERAL 
 

• 

→

• 

• 

→

https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/RAND_Correctional-Education-Meta-Analysis.pdf
https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/RAND_Correctional-Education-Meta-Analysis.pdf
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https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/253056.pdf
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ii. CYPRUS  
 

• Book-Chapters  

• Journal article 

• Projects 

➔ 
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• Research 

Εκ αιδευτικές Ανάγκες των Νεαρών Κρατουμένων στο Τμήμα των Κεντρικών

Φυλακών Κύ ρου Έρευνα και Αναφορά Ερευνήτριες και Συγγραφείς Όλγα

Σολομώντος Κουντούρη Παναγιώτα Χατζηττοφή Έλενα Βασιλείου Δεκέμβριος

 

 

 

iii. GREECE 
 
• Reports of the activities of EPANODOS: 

 

 

• Research 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο λαίσιο του Έργου Το φαινόμενο της

υ οτρο ής α οφυλακισμένων στην Ελλάδα Εμ ειρικά δεδομένα και

κατευθύνσεις για την αντεγκληματική ολιτική και την κοινωνική

ε ανένταξη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Χριστίνα Ζαραφωνίτου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας

Παντείου Πανε ιστημίου

https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2018_rev.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2018_rev.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2018_rev.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2018_rev.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2019_FINAL.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2019_FINAL.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2019_FINAL.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2019_FINAL.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2020.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2020.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2020.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2020.pdf
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ελένη Κοντο ούλου Δρ

Εγκληματολογίας Παντείου Πανε ιστημίου Μάρθα Λεμ έση Υ Δρ

Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ Κων νος Πανάγος Δρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι εδώ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ Στο λαίσιο του Έργου Το φαινόμενο της

υ οτρο ής α οφυλακισμένων στην Ελλάδα Εμ ειρικά δεδομένα και

κατευθύνσεις για την αντεγκληματική ολιτική και την κοινωνική

ε ανένταξη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Χριστίνα Ζαραφωνίτου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας

Παντείου Πανε ιστημίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Έλλη Ανίτση Υ Δρ Εγκληματολογίας
Παντείου Πανε ιστημίου Ελένη Κοντο ούλου Δρ Εγκληματολογίας Παντείου

Πανε ιστημίου Μάρθα Λεμ έση Υ Δρ Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος

Πανάγος Δρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ εδώ 

 

• Minutes of conferences  

 Πρακτικά ου Ετήσιου Συνεδρίου

Πρακτικά ου Ετήσιου Συνεδρίου με Θέμα ΕΠΑΝΟΔΟΣ Η ορεία ρος την

κοινωνική ε ανένταξη

Δείτε εδώ

 Πρακτικά ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου

Πρακτικά ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου με Θέμα Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΑΝΈΝΤΑΞΗ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΏΝ ΠΑΡΑΒΑΤΏΝ

Δείτε εδώ 

 

 

 

https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΠΑΝΟΔΟΣ_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-I.rev_.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΠΑΝΟΔΟΣ_ΕΚΘΕΣΗ_II.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/praktika-synedriou-epanodou-Read-.pdf
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/04/praktika-synedriou-epanodou-Read-1-1.pdf
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• Publications / Articles  

Συνο τικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Α οφυλακισμένες

Δείτε εδώ

Η Εκ αίδευση Ενηλίκων στις Φυλακές Το α οτέλεσμα μιας ροσ άθειας

στη χώρα μας

Κ Δημητρούλη Ό Θεμελή Ε Ρηγούτσου

Εκ αίδευση στη φυλακή κίνητρα μάθησης εμ όδια και ρόλος του Εκ αιδευτή
Ενηλίκων σε σωφρονιστικά καταστήματα Η ερί τωση των κρατουμένων του

ΣΔΕ

Α ΤΟΥΛΟΥΜΗ

Διερεύνηση α όψεων κρατούμενων γυναικών στις φυλακές Ελεώνα Θηβών για

την εκ αίδευση στο ΣΔΕ

Δ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η εκ αίδευση και τα μαθηματικά σε σχολεία ου λειτουργούν μέσα σε

σωφρονιστικά καταστήματα αραγωγή εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικού
υλικού για τη

Ι Φόβος

Εκ αίδευση στη φυλακή κίνητρα εμ όδια και οφέλη συμμετοχής των

κρατουμένων η ερί τωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστήματος

Κράτησης

Ε Ζάγουρα

Η εκ αίδευση των κρατουμένων Το αράδειγμα του σχολείου δεύτερης

ευκαιρίας Διαβατών Θεσσαλονίκης

ΝΘ Πα αθανασίου

Εκ αίδευση για την ιδιότητα του ολίτη και κοινωνικά ευ αθείς ομάδες η

ερί τωση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ΣΔΕ στις φυλακές

Θ Κατσαμώρη

Εκμάθηση της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στις Ελληνικές Φυλακές Γλωσσική
Ανάλυση Αναγκών και Διδακτικές Πρακτικές
ΖΩΗ ΝΤΟΤΑ

https://www.epanodos.org.gr/wp-content/uploads/2021/10/KETHI-ENTYPO_LOW.pdf
http://edulll.ekt.gr/edulll/bitstream/10795/143/2/143.pdf
http://edulll.ekt.gr/edulll/bitstream/10795/143/2/143.pdf
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33283
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33283
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33283
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38359
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38359
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/14286
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/14286
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/14286
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53349
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53349
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53349
http://ikee.lib.auth.gr/record/123163
http://ikee.lib.auth.gr/record/123163
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48090
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48090
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/45401
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/45401
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Η Ανοικτή και εξ α οστάσεως εκ αίδευση σε άτομα κοινωνικά α οκλεισμένα

ό ως οι κρατούμενοι Μελέτη ερί τωσης η εκ αίδευση των κρατουμένων στο

Ανοικτό

Χ Λιναρδάτου Ε ανούσου Ανοικτή Εκ αίδευση

Λυκειακή εκ αίδευση για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες Η ερί τωση των
κρατουμένων στις δικαστικές φυλακές Λάρισας
ΘΜ λιούμη

Εμ όδια και δυσκολίες κρατουμένων γυναικών κατά την εκ αίδευσή τους στην
ενήλικη ζωή Η ερί τωση του ΣΔΕ Ελεώνα Θηβών

ΑΜαυρογόνατος

Η εκ αίδευση των κρατουμένων στην Ελλάδα το αράδειγμα λειτουργίας
των ΣΔΕ φυλακών και το στυλ ηγεσίας αυτών των σχολείων
Θ Αντωνιάδου

Ψηφιακή εκ αίδευση και ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα Η ροβληματική των
ίσων ευκαιριών
ΑΙ Ντάφλου Παιδαγωγική ε ιθεώρηση

Η σχολική εκ αίδευση στον λόγο των ανήλικων εγκλείστων των φυλακών
Κορίνθου
Χ Κατσι ουλάκη

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ

Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Ανοικτή και εξ α οστάσεως εκ αίδευση σε άτομα κοινωνικά α οκλεισμένα

ό ως οι κρατούμενοι Μελέτη ερί τωσης η εκ αίδευση των κρατουμένων στο

Ανοικτό

ΔΕ ανούσου

Εκ αιδευτικές ανάγκες των Εκ αιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας ΣΔΕ των φυλακών Δομοκού και Μαλανδρίνου Ποιοτική ροσέγγιση

Α Τζινάβου

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Εκ αίδευση Ενηλίκων Μια έρευνα ΣΔΕ
σωφρονιστικού καταστήματος

ΜΑραμ ατζή

Η μετασχηματιστική δύναμη της εκ αίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

φυλακών α ό την ο τική γωνία των εκ αιδευτών ενήλικων φυλακισμένων

Τ Καβάλου

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9811
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9811
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9811
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35849
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35849
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/48360
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/48360
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/45689/14716.pdf?sequence=1
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/45689/14716.pdf?sequence=1
https://195.251.214.125/index.php/paidagogiki/article/view/9687
https://195.251.214.125/index.php/paidagogiki/article/view/9687
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10979
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10979
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39403
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39403
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17919312&AN=100422746&h=64wnYUZWy3uRa9gWmuL%2BbzKmjwD8okgZtdwNClYLVTqWyn1yEDZMTWKlUuWQDtndXS%2BNk1K6cJEDGZ0x%2BLRWtQ%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17919312&AN=100422746&h=64wnYUZWy3uRa9gWmuL%2BbzKmjwD8okgZtdwNClYLVTqWyn1yEDZMTWKlUuWQDtndXS%2BNk1K6cJEDGZ0x%2BLRWtQ%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17919312&AN=100422746&h=64wnYUZWy3uRa9gWmuL%2BbzKmjwD8okgZtdwNClYLVTqWyn1yEDZMTWKlUuWQDtndXS%2BNk1K6cJEDGZ0x%2BLRWtQ%3D%3D&crl=c
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53370
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53370
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/48244
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/48244
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53305
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/53305
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Εκ αιδεύοντας νεαρούς κρατούμενους Ψυχοεκ αιδευτικές αρεμβάσεις στα

λαίσια της κατάρτισης σε ένα ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Θ Λουκίσας Πανελλήνιο Συνέδριο Ε ιστημών

Κίνητρα συμμετοχής και αντιλήψεις των εκ αιδευόμενων στο ρώτο ΣΔΕ

φυλακών Γρεβενών

Α ΚΟΡΕΛΛΑ

Ο καινοτόμος ρόλος του εκ αιδευτή ενηλίκων στο ΣΔΕ σωφρονιστικού
καταστήματος Η ερί τωση του ΣΔΕ Δομοκού

Β Κα έλλου Ε Χαλούλια Εκ αίδευση Δια

Διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων στην διδακτική των οικονομικών μαθημάτων σε
μαθητές των ειδικών καταστημάτων η ερί τωση ειδικού καταστήματος
κράτησης νέων

Α Ζουμή

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των α οφυλακισμένων για το ρόλο της

εκ αίδευσης κατά τη διάρκεια και μετά τον εγκλεισμό τους στην ροσω ική

αλλαγή και την

Κ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ

Οι εκ αιδευτικές ανάγκες και τα εμ όδια στη μάθηση των εκ αιδευομένων στα

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ των Σωφρονιστικών Καταστημάτων
Κράτησης

ΑΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

εμ όδια συμμετοχής των φυλακισμένων σε εκ αιδευτικά ρογράμματα ου

υλο οιούνται ή θα ήθελαν οι φυλακισμένοι να υλο οιηθούν στις φυλακές της

Άμφισσας και

Ε ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ

Η δια ολιτισμική εκ αιδευτική συνθήκη στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας των

ελληνικών καταστημάτων κράτησης

ΝΙ Πα αδό ουλος

Οι ανάγκες ομάδας έγκλειστων εκ αιδευόμενων ενηλίκων σε κοινωνικό και

γνωστικό ε ί εδο

ΒΑ Κουτζεκλίδου Α Λιοναράκης Εκ αίδευση

Εκ αιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικού Περιεχομένου στα Καταστήματα

Κράτησης Α όψεις Εκ αιδευτών και Εκ αιδευομένων

Ζ Κουρουμιχάκη

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2710
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2710
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33181
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33181
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1545
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1545
http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4212
http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4212
http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4212
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32605
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32605
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32605
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32623
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32623
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32623
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/43667
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/43667
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/43667
http://ikee.lib.auth.gr/record/133811/
http://ikee.lib.auth.gr/record/133811/
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2466
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2466
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/48362
https://srv-vpn-std.eap.gr/handle/repo/48362
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Αντιμετω ίζοντας τον κοινωνικό α οκλεισμό των κρατουμένων μέσω της
συμμετοχής τους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Ε Κοφίνη

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε ενήλικες κρατούμενους
Β ΣΤΟΥΡΗ

Το ζήτημα της ε αγγελματικής ε ανένταξης των ρώην καταδίκων Θεωρητικές

ε ισημάνσεις ερευνητικά ορίσματα και κοινωνικές δράσεις

ΓΠ Νικολό ουλος Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Χαρακτηριστικά και αξίες του σωφρονιστικού ληθυσμού των Ειδικών

Καταστημάτων Κράτησης Νέων και αρεχόμενη εκ αίδευση

Ι Πέτσας

Συνεργατικός σχεδιασμός θεματικών ενοτήτων για τον ε ιστημονικό
γραμματισμό στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Σ Κόλλας Κ Χαλκιά Πρακτικά Συνεδρίου

Οι Κοινωνικές ανα αραστάσεις των ενηλίκων κρατουμένων μαθητών γύρω α ό

το εγκληματικό φαινόμενο η ερί τωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των

Φυλακών

ΚΜ Ορφανάκη

Κίνητρα συμμετοχής και στάσεις των εκ αιδευόμενων στα

ΣΔΕ φυλακών Στερεάς Ελλάδας Δι λωματική Εργασία Ελληνικό Ανοικτό

Πανε ιστήμιο Ηλιο ούλου Β

Οδηγός για Εκ αιδευτές ΣΔΕ σε καταστήματα κράτησης

Εκ αίδευση στις Φυλακές Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας και Καλές Πρακτικές

Μαρία Δήμητρα Μισυρλή

Εκ αίδευση στις Φυλακές Ποια η ραγματικότητα των ελληνικών φυλακών

Μαρία Δήμητρα Μισυρλή

https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35465
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35465
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32387
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9518
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9518
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41270
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41270
https://www.academia.edu/download/53137581/proceedings%CE%A4%CE%BF_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83.pdf#page=510
https://www.academia.edu/download/53137581/proceedings%CE%A4%CE%BF_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83.pdf#page=510
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&pid=iid:17083
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&pid=iid:17083
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&pid=iid:17083
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/Odigos_SDE_low.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/Odigos_SDE_low.pdf
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
https://e-keme.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μαρία Δήμητρα

Μισυρλή

Φυλακισμένα σχολεία Νικόλαος Αρμένης Προϊστάμενος ου Δημοτικού Σχολείου

ΕΚΚΝ Αυλώνα Δάσκαλος

 

 

iv. ITALY 
 

• Articles / Researches / Books: 
 

https://www.crimetimes.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/
https://www.crimetimes.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/
https://www.crimetimes.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/
https://www.crimetimes.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/
https://www.crimetimes.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://e-keme.gr/wp-content/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
https://theartofcrime.gr/%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
https://theartofcrime.gr/%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
https://theartofcrime.gr/%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
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• Guides / Manuals:  
 

 

• Other Documents: 
 

 

• Best practices  
 

https://www.ufficiopio.it/programmi/programmi-istituzionali/logos/
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v. THE NETHERLANDS  
 

• Infografics / Guides:  
 

 

• Research / Articles  
 


