ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σηηο 15/10/2018 είρακε ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή λα θηινμελήζνπκε γηα δεύηεξε ρξνληά
ζηνπο ρώξνπο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΥ είθνζη έμη εηζαγγειείο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρώξα
καο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη μεθηλήζεη ε Εισαγγελία τοσ Αρείοσ
Πάγοσ κε ην Εσρωπαϊκό Δίκτσο Δικαστικής Επιμόρυωσης (European Judicial
Training Network EJTN). Οη είθνζη έμη εηζαγγειείο πνπ πξνέξρνληαη από θξάηε
κέιε ηνπ Γηθηύνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ
εθπαίδεπζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δηθαζηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο.
Τελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο θαισζόξηζε ε Γηεπζύληξηα Γξ
Φσηεηλή Μειηώλε πνπ εηζήγαγε ηνπο εηζαγγειείο ζηνπο ζθνπνύο θαη ηηο δξάζεηο ηεο
ΔΠΑΝΟΓΟΥ. Σηε ζπλέρεηα αθνύ ζύζηεζε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζπλεξγάηεο ηεο
ΔΠΑΝΟΓΟΥ έδσζε ην ιόγν ζηε ζπλεξγάηηδα θ. Μάξζα Λεκπέζε, ΚνηλσληνιόγνΔγθιεκαηνιόγν, πνπ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θνξέα κε
έκθαζε ζηα θαηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο ζπλέξγεηεο εληόο θαη εθηόο
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη
ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επαλέληαμήο ηνπο. Καηόπηλ ην ιόγν
πήξε ε ππεύζπλε ηνπ Ξελώλα Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Απνθπιαθηζζέλησλ ηεο
ΔΠΑΝΟΓΟΥ, θα Φξεζηίλα Βιαρνζσηήξνπ, Χπρνιόγνο, ε νπνία παξνπζίαζε έλα
κηθξό απνινγηζκό ηεο κέρξη ηώξα επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κίιεζε γηα ηελ
έλλνηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απνθπιαθηζκέλνη πνπ απεπζύλνληαη ζην θνξέα
καο, ελώ μελάγεζε ζηε ζπλέρεηα ηνπο επηζθέπηεο ζην ρώξν ηνπ μελώλα. Αθνινύζσο,
από ηε ζπλεξγάηηδα θ. Διπηλίθε Κνηινύ, Κνηλσληνιόγν, παξνπζηάζηεθαλ ηα
εθπαηδεπηηθά θαη θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα ηνπ θνξέα πνπ έρνπλ σο ζθνπό, εθηόο από
ηελ δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ
πξνζόλησλ ησλ απνθπιαθηζκέλσλ γηα ηελ επθνιόηεξε εξγαζηαθή ηνπο επαλέληαμε.
Οη παξνπζηάζεηο έθιεηζαλ κε ηνλ εθπξόζσπν ηεο ΚΟΙΝΣΔΠ «Νένη Οξίδνληεο» θαη
ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαηλνηόκνπ έξγνπ ηεο. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηελ ηειεπηαία
δξάζε ηεο ΚΟΙΝΣΔΠ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε ΔΠΑΝΟΓΟΣ θαη αθνξά ην
Πξόγξακκα Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο. Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε από
όινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηνλίζηεθεε ζεκαζία κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο ζηελ
απαζρνιεζηκόηεηα θαη ηελ επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ όρη κόλν γηα ηα
ειιεληθά αιιά θαη γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη θάπνηνη από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο
καο κίιεζαλ γηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα θαη θαιέο πξαθηηθέο από ηηο ρώξεο ηνπο.

