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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 πραγματοποιηθεί, στις 8-9-10/7 καθώς και στις 15-16-17/7, 
τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη 
διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό 
πληθυσμό σε Θεσσαλία, Κρήτη και Λέσβο. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες πεδίου (κοινωνικούς λειτουργούς, 
ψυχολόγους, case managers, case workers, στελέχη ΜΚΟ, δικηγόρους/νομικούς 
συμβούλους) καθώς και σε επαγγελματίες υγείας (προσωπικό του Υπ. Υγείας, 
προσωπικό του προγράμματος PHILOS) που εργάζονται σε ανοιχτές δομές 
φιλοξενίας (camps) αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ σε Θεσσαλία, Κρήτη 
και Λέσβο.  

Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών 
υποθέσεων, είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών 
πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή 
πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας. 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα του εργαστηρίου βρίσκονται 
στον σύνδεσμο https://empowerref.gr/diadiktuako-viomatiko-ergastirio-thes-kriti-

lesvos/ 

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που 
βρίσκεται στον σύνδεσμο https://forms.gle/93AvFZBnKM3wMj5n7, έως τη 
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020.  

Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. 
Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία 
ή ακουστικά, κάμερα και μικρόφωνο. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες 
με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (κα. Βεατρίκη Γιαννόγλου, τηλ: 
210-3623029, email: projects@cecl.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. 

 


