ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη στο ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στα γραφεία
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με σκοπό την ενημέρωσή του αναφορικά με τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής και επανένταξης αποφυλακισμένων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΝΠΙΔ Επάνοδος η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καθηγήτρια κα Χρ. Ζαραφωνίτου, ο Αντιπρόεδρος Λέκτωρ Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου κος Γεώργιος Χλούπης, τα μέλη κ.κ. Λεωνίδας Κωτούλας και Μαρία Καλδή, η
Δ/ντρια του φορέα κα Φ. Μηλιώνη και επιστημονικοί συνεργάτες του φορέα. Επιπρόσθετα,
στη συνάντηση συμμετείχαν η κα Μαρία Πούλιου, Ψυχολόγος στο ΚΚ Γυναικών Ελεώνα
Θήβας και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, οι κ.κ. Χρυσή Πυρουνάκη, εκπροσωπώντας
το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών και Παναγιώτης
Φραγκιάς, Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης «Νέοι Ορίζοντες».
Στην πολύ δημιουργική αυτή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της ομαλότερης κοινωνικής
επανένταξης των αποφυλακιζομένων και διερευνήθηκε η δυνατότητα της περαιτέρω
υποστήριξης από το Υπουργείο Εργασίας είτε μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που
δύναται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ, είτε μέσω εξεύρεσης νέων
πόρων χρηματοδότησης του φορέα. Τη συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις μας
καλωσόρισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στη
Διευθύντρια κ. Φωτεινή Μηλιώνη που παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του
φορέα με έμφαση στα καινοτόμα προγράμματα και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης που παρέχει στους αποφυλακισμένους κατά τη διαδικασία της επανένταξής
τους. Έπειτα, ο Γ.Γ. κος Σταμάτης μας παρουσίασε αναλυτικά τις αρμοδιότητες της
Γραμματείας του, μίλησε για την επικαιροποίηση του νέου εθνικού σχεδίου δράσης για την
κοινωνική ένταξη και για τις καινοτόμες δράσεις που υποστηρίζονται τη συγκεκριμένη
περίοδο και αφορούν κυρίως την ένταξη των Ρομά συμπολιτών μας και διερευνήθηκε η
δυνατότητα συμμετοχής και της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, με την υποστήριξη που παρέχει σε Ρομά
ωφελούμενούς της. Επίσης, σε σχέση με το μεγάλο στοίχημα της ένταξης στην αγορά
εργασίας των αποφυλακισμένων, αφού πρώτα τονίστηκε από τους παρευρισκόμενους
συνεργάτες του φορέα η μεγάλη πρόκληση του να εργάζεται ένας επαγγελματίας με έναν
τόσο ανομοιογενή πληθυσμό, πολλές φορές πολυαποκλεισμένο (ρομά, πρόσφυγες,
μετανάστες, νέους, γυναίκες υπερήλικές κ.α.), απαριθμήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους πρακτική (κυρίως γραφειοκρατικά ζητήματα) που
παραμένουν σημαντική τροχοπέδη στην ένταξη των ωφελούμενων του φορέα στην αγορά
εργασίας. Τέλος, τονίστηκε ότι το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ευαισθητοποίηση των
εργοδοτών (κρίση αξιοπιστίας σε σχέση με τον ΟΑΕΔ) ώστε να προσλαμβάνουν
αποφυλακισμένους και ο επαναπροσανατολισμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που
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όπως πολύ σωστά ειπώθηκε από τον ΓΓ κ. Σταμάτη στην Ελλάδα αφορά τα πάντα γύρω από
τον άνθρωπο και όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον εκπρόσωπο της
ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» και την παρουσίαση του καινοτόμου έργου της. Ιδιαίτερη μνεία
έγινε στην τελευταία δράση της ΚΟΙΝΣΕΠ στην οποία συμμετέχει και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και
αφορά το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Και τέλος, με την εκπρόσωπο του
Δικτύου που μίλησε για την ανάγκη σχεδιασμού εξειδικευμένων και πιστοποιημένων
προγραμμάτων κατάρτισης μέσα στα ΚΚ της χώρας και η εξεύρεση ενός τρόπου
πιστοποίησης της εργασιακής εμπειρίας που αποκτά κάποιος/κάποια μέσα στο ΚΚ. Τις
παρουσιάσεις και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε έκλεισαν η Πρόεδρος του
Δ.Σ. Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου και ο Αντιπρόεδρος κος Γεώργιος Χλούπης οι
οποίοι συνόψισαν τα βασικά συμπεράσματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνάντησης,
με την προοπτική οργάνωσης της επόμενης -διευρυμένης από πλευράς θεσμικών φορέωνσυνάντησης.
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