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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Στο πλαίσιο του Έργου EMPOWER_REF «Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των 
προσφυγικών κοινοτήτων στο να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και 
αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί, 
στις 23/10/2020  τελική διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά 
με την παρουσίαση του προγράμματος με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δράσεων και εργαλείων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών 
πρώτης γραμμής,  στην επισκόπηση των δράσεων κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και την ανταλλαγή καλών πρακτικών  και γνώσης για την 
αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.   
Προσκεκλημένοι στην τελική διαδικτυακή εκδήλωση θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες 
(Ελληνική Αστυνομία, Δικηγορικοί Σύλλογοι κ.α.) εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου από τις Δομές σε επίπεδο Περιφέρειας, εκπρόσωποι 
του προγράμματος Philos του Υπουργείου Υγείας καθώς και στελέχη του Δικτύου 
Δομών της ΓΓΟΠΙΦ, που είναι τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι Ξενώνες Φιλοξενίας και η 
Γραμμή SOS15900. 
 
Στόχος της τελικής διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας με έμφαση στην παρουσίαση του έργου της 
Χαρτογράφησης των μεθόδων εντοπισμού, διαχείρισης και πρόληψης της έμφυλης 
βίας στον προσφυγικό πληθυσμό από επαγγελματίες «πρώτης γραμμής», στην 
αποτίμηση της επίδρασης της COVID-19 ,στην παρουσίαση του προγράμματος και 
στην αποτίμησή του. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να χαρτογραφήσει και να 
αποτυπώσει την εξειδίκευση των επαγγελματιών που εργάζονται στις δομές 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο καθώς και στο Στεγαστικό Πρόγραμμα ESTIA σε θέματα 
που άπτονται της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, να καταγράψει την ικανότητά τους 
να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν αλλά και να διαχειρίζονται περιστατικά 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας καθώς και να διερευνήσει τη γνώση τους ως προς τα 
διαθέσιμα προληπτικά μέτρα.  
 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της τελικής διαδικτυακής 
εκδήλωσης βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.isotita.gr/ και 
https://empowerref.gr/. 

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Eventora.  
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Το Έργο EMPOWER_REF υλοποιείται με Φορέα-Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) και 
εταίρους τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΟΠΙΦ) και τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) 
και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 
(Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. (REC-RDAP-GBV-AG-2017). 
 


