
 

 

The content of this press release represents the views of the author only and is their sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that 

may be made of the information it contains. 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Στο πλαίσιο του έργου «Empowering professional and refugee communities to 
detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece-
EMPOWER-REF» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 
2020 επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Κρήτη και Λέσβο. 
 
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν δύο διήμερα εργαστήρια στις 6 και 7 
Φεβρουαρίου 2020 και στις 6 και 7 Μαρτίου 2020. Στη Θεσσαλονίκη θα 
πραγματοποιηθούν τρία διήμερα εργαστήρια στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2020, 27 
και 28 Mαρτίου 2020 και 3 και 4 Απρίλιου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και την αίτηση 
συμμετοχής στο link https://empowerref.gr/επιμορφωτικό-εργαστήριο-με-τίτλο-ανα/. 
 
Οι ακριβείς ημερομηνίες των υπολοίπων εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα 
ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του έργου https://empowerref.gr/.  

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες πεδίου καθώς και σε επαγγελματίες 
υγείας (προσωπικό του Υπ. Υγείας, προσωπικό του προγράμματος PHILOS II) που 
εργάζονται στην υποστήριξη προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού τόσο 
σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας (camps) όσο και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.  

Στόχος των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών 
υποθέσεων, είναι να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες των 
επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και 
πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξουν τον 
διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με 
την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών 
έμφυλης βίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες 
με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (κα. Βεατρίκη Γιαννόγλου, 
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τηλ: 210-3623029, email: projects@cecl.gr) και με τους Γιατρούς του Κόσμου (κα 
Έλλη Ξένου, τηλ: 210-3213150, email: advocacy@mdmgreece.gr) 
 
 
Το έργο EMPOWER-REF υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία με τους Γιατρούς του 
Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. 
 


