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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

Ταχ. Κώδικας: 182 33 

Πληροφορίες: Λ. Θεοδοσόπουλος 

Τηλέφωνο: 2132004350 

 

 

 

 

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 23/1/2023  
Αρ.Πρωτ.: 4090 

 

 

Προς: Υπεύθυνους για το Συντονισμό 

της Επιστημονικής Λειτουργίας των 

ΚΥ 

(με την ευθύνη της ενημέρωσης όλων των 

επαγγελματιών υγείας των ΚΥ, ΠΙ, ΠΠΙ, 

ΤΙ, ΕΤΙ)  

Υπευθύνους Τ.ΟΜ.Υ. 

(με την ευθύνη της ενημέρωσης όλων των 

επαγγελματιών υγείας) 

 

ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE- Ο ρόλος των επαγγελματιών 

υγείας στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων » 

 
 

 Η  2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε συνεργασία με το  ΚΜΟΠ  – Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας της περιοχής 

ευθύνης της  για συμμετοχή  στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE-(enhAncing 

Mechanisms of idEntification, protection and muLti-agency collaboratIon through 

transnational and multi-sectoral actors’ Engagement) με την εκπαίδευση: «Ο ρόλος των 

επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων». 

 Ο στόχος της συνεργασίας είναι να βελτιωθεί  η ικανότητα των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να 

παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς το φύλο και το 

τραύμα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στις ενήλικες γυναίκες. 

 Η εκπαίδευση  περιλαμβάνει, δύο (2) διαδικτυακές εκπαιδεύσεις στις 07 και 10 

Φεβρουαρίου 2023, από τις 9.15 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ. 

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από ανοιχτή πρόσκληση της 2ης ΔΥΠΕ στις 

αποκεντρωμένες δομές της (ΚΥ, ΤΟΜΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ …) που θα αφορά τους επαγγελματίες 

υγείας που εργάζονται σε αυτά. 

Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων τα συμμετέχοντα άτομα θα λάβουν βεβαίωση 

παρακολούθησης της εκπαίδευσης από το ΚΜΟΠ, που θα βεβαιώνει τη συμμετοχή τους. 

Οι συμμετέχοντες δε θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στο 

εν λόγω πρόγραμμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκλειστικά 

μέσω των 2 συνδέσμων εγγραφής στο ΖΟΟΜ που περιέχονται στο συνημμένο 

πρόγραμμα, Εκεί μπορούν να δηλώσουν σε ποια ημερομηνία επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν έως τις 3/2/2023.  

Θα ήταν ωφέλιμο μαζί με το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, οι εδιαφερόμενοι 

επαγγελματίες υγείας  να συμπληρώσουν μια φόρμα προ- αξιολόγησης που μπορείτε 

να βρείτε εδώ https://forms.gle/xX2pcC4HWmauX3wk8 η οποία είναι ανώνυμη και θα 

https://forms.gle/xX2pcC4HWmauX3wk8
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μας βοηθήσει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων ατόμων και να αποτιμήσουμε τυχόν αλλαγή στο επίπεδο γνώσεων και 

εμπειριών πριν και μετά την συμμετοχή στην εκπαίδευση. 

Θεωρούμε τη συνεργασία αυτή μεγάλης σημασίας στην  προσπάθεια βελτίωσης του  

συστήματος αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων. Η πιθανότητα  οι εκπαιδευμένοι 

επαγγελματίες υγείας της 2ης ΥΠΕ να αναγνωρίσουν εγκαίρως  τις ενδείξεις μιας κατάστασης 

εμπορίας ανθρώπων και να σωθεί έστω και ένα θύμα, θα αποτελέσει μια μικρή νίκη του 

προγράμματος και την καλύτερη απόδειξη του οφέλους της συνεργασίας μας. 

 

Εσ. Διανομή: 

 -Υποδιοικητές 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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