
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

 

Ο φορέας μας ανταποκρινόμενος στην  τιμητική πρόσκληση που δέχθηκε από 

τον Πρόεδρο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ της 

Βουλής κ. Κ.  Καραγκούνη  ενημέρωσε στις 24/02/2022 τα μέλη της Επιτροπής 

για το θέμα «Η κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων».  

Ειδικότερα η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος στο ΝΠΙΔ 

«ΕΠΑΝΟΔΟΣ», στην εισαγωγική της τοποθέτηση μίλησε για τον εξορθολογισμό 

των ποινών, τη σχέση τους με την έκτιση αυτών καθώς και για την αναγκαιότητα 

της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υποτροπής. Στη συνέχεια παρουσίασε το 

πλούσιο έργο του φορέα, τις υπηρεσίες του και τις δραστηριότητές του και 

ευχαρίστησε το εποπτεύον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τον 

Υφυπουργό κ. Ελευθέριο Οικονόμου καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς 

Αντεγκληματικής Πολιτικής για το ενδιαφέρον και την επιμέλειά τους για την 

ενίσχυση και υποστήριξη της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

Η Δ.Ν. Φωτεινή Μηλιώνη, Διευθύντρια του φορέα παρουσίασε τα χαρακτηριστικά 

του ωφελούμενου της Επανόδου δίνοντας στοιχεία για την προσωπική, 

οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση καθώς και τις προοπτικές της 

κοινωνικής του επανένταξης. Επίσης έδωσε πληροφορίες για τα θέματα που 

απασχολούν τους αποφυλακισμένους όπως στέγαση, σίτιση, οικονομική βοήθεια, 

νόμιμη  διαμονή στη χώρα, οικογένεια, απασχόληση. 

Στη συνέχεια οι βουλευτές κ. Ι. Γκιόκας (ΚΚΕ), Γ. Καμίνης (ΚΙΝΑΛ), Κ. Μάρκου 

(ΣΥΡΙΖΑ), Σ. Λάππας (ΣΥΡΙΖΑ), Θ. Ξανθόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), Μ. Κομνηνάκα 

(ΚΚΕ) τοποθετήθηκαν σε θέματα γενικότερου χαρακτήρα σχετικά με τις συνθήκες 

κράτησης, εγκλεισμού, αγροτικών φυλακών, αδειών κρατουμένων καθώς και 

κοινωνικής επανένταξης και διατύπωσαν ερωτήσεις. Εκ μέρους της Επανόδου η 

Πρόεδρος και η Δ/ντρια απάντησαν στις ερωτήσεις των βουλευτών που 

αφορούσαν θέματα κοινωνικής επανένταξης και του φορέα μας, ενώ εξέφρασαν  



τις ευχαριστίες τους στη  νομοθετική συνέλευση για την όλη υπερψήφιση της 

νομοθεσίας που αφορά τον φορέα.  

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής  κ. Κ. Καραγκούνη  καθώς και τα μέλη 

της Επιτροπής για την τιμή της πρόσκλησης και την υποστήριξη του έργου μας. 


