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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με την 2η ΔΥΠΕ 

Πειραιώς & Αιγαίου διοργανώνει δια ζώσης εκπαιδεύσεις την 1 και στις 2 Φεβρουαρίου 

2023 προς επαγγελματίες του τομέα υγείας με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων 

εντοπισμού περιστατικών εμπορίας ανθρώπων και ενημερωμένης φροντίδας και 

παραπομπής των θυμάτων σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.  

Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων τα συμμετέχοντα άτομα θα λάβουν βεβαίωση 

παρακολούθησης της εκπαίδευσης. 

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην εκπαίδευση παρακαλούμε να συμπληρώσετε 

την φόρμα εγγραφής που θα βρείτε ΕΔΩ έως τις 26 Ιανουαρίου 2023. 

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα 

9.00 – 9.30 Προσέλευση στην εκπαίδευση 

Σύντομη παρουσίαση του έργου AMELIE και των στόχων της εκπαίδευσης 

9.30 – 11.00 Ορισμός της εμπορίας ανθρώπων 

Αναγνώριση των ενδείξεων μιας κατάστασης εμπορίας ανθρώπων 

Ειδικές συμβουλές προς το υγειονομικό προσωπικό 

11.00 – 11.15 Διάλειμμα 

11.15 – 12.15 Επικοινωνία με ένα πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων 

12.15 – 13.15 Κυρίως διάλειμμα 

13.15 – 14.15 Παροχή φροντίδας με ευαισθησία σε θέματα φύλου και πολιτισμική 

επάρκεια  

14.15-14.30 Σύντομο διάλειμμα 

14.30 – 15.30 Παραπομπή 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στην εμπορία ανθρώπων 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 

 

https://forms.gle/2UpEWkray7GV7YKT8
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Εκπαιδεύτρια 

Η Ειρήνη Βλάχου είναι δικηγόρος στον τομέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εμπειρία 

και εξειδίκευση σε ζητήματα διακρίσεων στον χώρο εργασίας (λόγω φύλου, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, θρησκείας, φυλής κ.λπ.) και στο δίκαιο για το καθεστώς των προσφύγων και 

μεταναστών και ενασχόληση με τα ανωτέρω αντικείμενα τόσο στο πεδίο όσο και μέσω της διεξαγωγής 

έρευνας. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί σε κρατικούς φορείς (Βουλή, Υπουργείο Δικαιοσύνης), ενώ 

έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια. Έχει διεξαγάγει εκπαιδεύσεις σε θέματα, όπως τα 

εγκλήματα μίσους, οι διακρίσεις, το φύλο, το καθεστώς προσφύγων – μεταναστών και το trafficking. 

*** 

Το έργο AMELIE είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως 

στόχο να βελτιώσει το σύστημα αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, βελτιώνοντας την 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. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (2021-

2023) και υλοποιείται στο Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα emails 

theodosopoulos@2dype.gov.gr  και amelie-project@kmop.org  

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 
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