ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής συνάντηση εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκε
από το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ με τη συμμετοχή επιστημόνων από την ελληνική και διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα με θέμα: "Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της
υποτροπής/Theoretical and empirical approaches of recidivism”. H επιστημονική ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στις 5-7-19 στον κατάμεστη αίθουσα του Eυρωπαϊκού Οργανισμού
Δημοσίου Δικαίου European Public Law Organization (EPLO), στην Πλάκα, σύμφωνα με το
δημοσιευμένο πρόγραμμά της (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την συνδρομή παράλληλης διερμηνείας.
Η ημερίδα ξεκίνησε με την εναρκτήρια προσφώνηση της Προέδρου της επιστημονικής
ημερίδας και Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου
Πανεπιστημίου κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου που αναφέρθηκε στην ειδική σημασία της
διερεύνησης του φαινομένου της υποτροπής καθώς και τους σκοπούς της ημερίδας, ενώ
κλείνοντας καλωσόρισε τους προσκεκλημένους εισηγητές.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια κ. Ισμήνη Κριάρη, ο Εισαγγελέας του Σωφρονιστικού Καταστήματος
Κορυδαλλού κ. Ποιμενίδης, ο Εφέτης κ. Ορφανίδης και ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Νικολόπουλος. Στο
πλαίσιο των εργασιών της Επιστημονικής Ημερίδας της Επανόδου συμμετείχαν εκλεκτά
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Διοίκησης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, πολλών Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, μεταπτυχιακοί και
προπτυχιακοί φοιτητές.
Ο κύκλος των εισηγήσεων ξεκίνησε με την εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του
Πανεπιστημίου του Freiburg κ. Helmut Kury με τίτλο: “The role of punishment in crime
control: Does more severe punishment help?”/ Ο ρόλος της ποινής στον έλεγχο του
εγκλήματος: Βοηθούν οι αυστηρότερες ποινές;” Και την παρουσίαση των εμπειρικών
δεδομένων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, από τις έρευνες που έχει διεξάγει ο φορέας υπό την
επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, με

θέμα: “Research evidence from Epanodos: Approaches to recidivism and reintegration of
ex-prisoners in Greece/ Εμπειρικά δεδομένα του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Προσεγγίσεις της
υποτροπής και της κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων στην Ελλάδα”, από τους
ερευνητές Μάρθα Λεμπέση, Υ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Έλλη Ανίτση, Υ.Δρ.
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου και Κώστα Πανάγο, Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ.
Ακολούθησε η εισήγηση της κας Maria M. Ttofi, Λέκτορα Ψυχολογικής Εγκληματολογίας,
Ινστιτούτο Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο του Cambridge και Vice director της Cambridge
Study in Delinquent Development με θεμα: “Long-termcontinuity in antisocial behaviour
and associated mental health problems: Conferring resilience to high-risk individuals/
Χρόνια αντικοινωνική συμπεριφορά και συναφή προβλήματα ψυχικής υγείας: Ενίσχυση
της ανθεκτικότητας ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο” και η εισήγηση του
Καθηγητή Εγκληματολογίας και Διευθυντή της Σχολής Νομικής και Εγκληματολογίας του
Πανεπιστήμιο του Greenwich, κ. Darrick Jolliffe με θέμα: “Reoffending: Evidence and
Implications for Policy and Practice/ Υποτροπή: Ερευνητικά πορίσματα και εφαρμογές
τους στη χάραξη πολιτικών”. Ο κύκλος των εισηγήσεων συνεχίστηκε με την εισήγηση της
Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρ. Νομικής και Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ κας Φωτεινής
Μηλιώνη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των ερευνών του Πανεπιστημίου
Αθηνών με Επιστημονικά Υπευθύνους τον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νέστωρ Κουράκη και την ίδια, με θέμα: “Juvenile
recidivism: Research findings and proposals for the reintegration of juvenile offenders/
Υποτροπή ανηλίκων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για την κοινωνική επανένταξη
των ανηλίκων παραβατών”. H επιστημονική ημερίδα έκλεισε με την εισήγηση της
Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κας Ανθοζωής Χάιδου με θέμα:
“Οι δυνατότητες συμβολής του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στη μείωση της
υποτροπής/ The potential contribution of the juvenile justice system to the reduction of
recidivism”.
Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με την διεξαγωγή στρογγυλού τραπεζιού υπό
τον συντονισμό της Προέδρου της ημερίδας και την συμμετοχή των εισηγητών και των
παρισταμένων. Στο γόνιμο και εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο που ακολούθησε
συνεισέφεραν σημαντικά και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ομότιμο
Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τον Καθηγητή Εγκληματολογίας του
California State University, Chico (USA), κ. Michael J. Coyle, τον βοηθό Συνήγορο του Πολίτη
Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Γιώργο Νικολόπουλο της κας Μαρούσας Απειρανθίτου,
Κοιν. Λειτουργού-Εγκληματολόγου, Προϊσταμένης της κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΝ
Αυλώνα καθώς από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα. Έχει ήδη δρομολογηθεί η
δημοσίευση των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας.
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Παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, από τις έρευνες που
έχει διεξάγει ο φορέας υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας
κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου
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