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«Αναγνώριση, πρόληψη και  
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων» 
Πρόσκληση σε εκπαιδεύσεις δικηγόρων 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: 

Α π α ι τ ε ί τ α ι  π ρ ο ε γ γ ρ α φ ή  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOvst4dtkzYL4JMPFzOj3WEyNqJAZpcLihuN39-7hx4vyQw/viewform
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Το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 
2022 εκπαιδεύσεις δικηγόρων πάνω στην αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
εμπορίας ανθρώπων (trafficking), με στόχο την καλύτερη διαχείριση των νομικών ζητημάτων 
και των αναγκών των θυμάτων trafficking. 

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε δικηγόρους, οι οποίοι είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με 
θύματα ή εν δυνάμει θύματα trafficking στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. 

Οι εκπαιδεύσεις θα εστιάσουν σε θέματα όπως η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, οι 
επίσημες και άτυπες διαδικασίες ταυτοποίησης, καθώς και η εφαρμογή της νομοθεσίας με βάση 
τα συμφωνηθέντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από τους/τις δικηγόρους. 

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω Zoom στις 3 και 4 

Φεβρουαρίου 2022, ώρα 9 π.μ. – 3 μ.μ. 

Μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε ΕΔΩ. 

Οι εκπαιδεύσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  
“ACTIVATE - Enhancing the anti-trafficking identification, prevention and support 

mechanisms”, που έχει στόχο τη δημιουργία δράσεων ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, 
εντοπισμού και υποστήριξης κατά της εμπορίας ανθρώπων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα θύματα 
εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα, το ACTIVATE επιδιώκει να 
ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) για την καλύτερη πρόληψη και τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και δικηγόρους για την καλύτερη αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων και 
αναγκών των θυμάτων trafficking. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδεύσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο email activate@kmop.org ή στο τηλ. 210 2103637547. 
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