
 

 
Την Παρασκευή 22/10/2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων του φορέα 
μας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας 
και των δράσεων της Επανόδου στο χώρο της μετα
κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα σε κλιμάκιο 
Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσ
προγράμματος ανταλλαγής 
συμμετείχαν 14 Εισαγγελείς όλων των βαθμών, από χώρες της Ε.
από την Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Ρουμανία και 
Βουλγαρία. Υπεύθυνη για τη 15ήμερη φιλοξενία των Εισαγγελέων στην Ελλάδα ήταν 
η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Η Διευθύντρια της Επανόδου, Δρ Φωτεινή Μηλιώνη και η ε
εθελόντρια, Μαρίνα Γραμματικοπούλου LLM, Δικηγόρος Αθηνών, αφού χαιρέτισαν 
τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς εκ μέρους της Π
Χρ. Ζαραφωνίτου,  είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν γύρω από θέματα επανένταξης 
και να μοιραστούν πρακτικές με τους  Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Θερμές ευχαριστίες 
στον αξιότιμο κ. Βασίλειο
Μαλούχου, Αντιεισαγγελέα ΑΠ και Χρυσάνθη Σημαντήρα, Προϊστάμενη Δνσης 
Γραμματείας Εισαγγελίας Α
ευγενή καλοσύνη να συστήσουν την Επάνοδο στους καλεσμένους τους. 
 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

/10/2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων του φορέα 
μας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας 
και των δράσεων της Επανόδου στο χώρο της μετα-σωφρονιστικής μέριμνας και 

επανένταξης των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα σε κλιμάκιο 
Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσ
προγράμματος ανταλλαγής European Judicial Training Network (EJTN) όπου 
συμμετείχαν 14 Εισαγγελείς όλων των βαθμών, από χώρες της Ε.Ε και ειδικότερα 
από την Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Ρουμανία και 
Βουλγαρία. Υπεύθυνη για τη 15ήμερη φιλοξενία των Εισαγγελέων στην Ελλάδα ήταν 
η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 
Η Διευθύντρια της Επανόδου, Δρ Φωτεινή Μηλιώνη και η εξωτερική συνεργάτιδα 
εθελόντρια, Μαρίνα Γραμματικοπούλου LLM, Δικηγόρος Αθηνών, αφού χαιρέτισαν 
τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς εκ μέρους της Προέδρου του Δ.Σ. του φορέα μας Κ
Χρ. Ζαραφωνίτου,  είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν γύρω από θέματα επανένταξης 
και να μοιραστούν πρακτικές με τους  Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Θερμές ευχαριστίες 
στον αξιότιμο κ. Βασίλειο Πλιώτα, Εισαγγελέα του ΑΠ και στις αξιότιμες κ.κ Μαρία 
Μαλούχου, Αντιεισαγγελέα ΑΠ και Χρυσάνθη Σημαντήρα, Προϊστάμενη Δνσης 
Γραμματείας Εισαγγελίας ΑΠ, οι οποίες προΐστατο της συνάντησης και είχαν την 
ευγενή καλοσύνη να συστήσουν την Επάνοδο στους καλεσμένους τους. 

/10/2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων του φορέα 
μας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας 

σωφρονιστικής μέριμνας και 
επανένταξης των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα σε κλιμάκιο 

Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
European Judicial Training Network (EJTN) όπου 

Ε και ειδικότερα 
από την Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Ρουμανία και 
Βουλγαρία. Υπεύθυνη για τη 15ήμερη φιλοξενία των Εισαγγελέων στην Ελλάδα ήταν 

ξωτερική συνεργάτιδα - 
εθελόντρια, Μαρίνα Γραμματικοπούλου LLM, Δικηγόρος Αθηνών, αφού χαιρέτισαν 

ροέδρου του Δ.Σ. του φορέα μας Καθ. 
Χρ. Ζαραφωνίτου,  είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν γύρω από θέματα επανένταξης 
και να μοιραστούν πρακτικές με τους  Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Θερμές ευχαριστίες 

στις αξιότιμες κ.κ Μαρία 
Μαλούχου, Αντιεισαγγελέα ΑΠ και Χρυσάνθη Σημαντήρα, Προϊστάμενη Δνσης 

Π, οι οποίες προΐστατο της συνάντησης και είχαν την 
ευγενή καλοσύνη να συστήσουν την Επάνοδο στους καλεσμένους τους.  

 


