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Σπάσε	  την	  αλυσίδα	  της	  Εμπορίας	  και	  Εκμετάλλευσης	  Ανθρώπων	  

#	  Break	  the	  Chain	  2	  

Σάββατο	  22	  Οκτωβρίου	  2016	  

Ώρα	  έναρξης:	  10:30	  

Αμφιθέατρο	  9,84	  	  

	  Τεχνόπολη	  του	  Δήμου	  Αθηναίων	  	  
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Χαιρετισμοί:	  

•	  Θεσμικοί	  Φορείς	  	  

•	  Συν-‐διοργανωτές	  /	  Υποστηρικτές	  

	  

Εισαγωγή	  στο	  Διεθνές	  Νομικό	  και	  Πολιτικό	  Πλαίσιο:	  Γραφείο	  Εθνικού	  
Εισηγητή	  (11:00-‐11:15)	  	  

	  

	  

1.	  Η	  Ανίχνευση	  και	  ο	  Εντοπισμός	  Θυμάτων	  Εμπορίας	  στο	  Πλαίσιο	  της	  
Διαχείρισης	  των	  Προσφυγικών/	  Μεταναστευτικών	  Ροών	  (11:15-‐12:15)	  

	  

Συντονισμός:	  

Ανθή	  Καραγγελή,	  Διευθύντρια	  Υπηρεσίας	  Υποδοχής	  και	  Ταυτοποίησης	  (Υπουργείο	  
Εσωτερικών	  και	  Διοικητικής	  Ανασυγκρότησης	  -‐	  Τομέας	  Μεταναστευτικής	  Πολιτικής)	  &	  
Σοφία	  Τσούρτη,	  Προϊσταμένη	  Τμήματος	  Ενημέρωσης,	  Διεθνούς	  και	  Ευρωπαϊκής	  
Συνεργασίας-‐	  Υπεύθυνη	  Επικοινωνιακού	  Σχεδιασμού	  	  	  

	  

Ομιλητές	  /	  Ομιλήτριες	  :	  

• Ανδρομάχη	  Λαζαρίδη,	  Διεθνής	  Οργανισμός	  Μετανάστευσης,	  Head	  of	  Project	  
Development	  &	  Focal	  Point:	  Migration	  Law,	  Human	  Trafficking,	  Gender	  &	  Health.	  	  
“IOM	  Prevention	  Trafficking	  in	  Human	  Beings	  –	  IOM	  Activities	  in	  Greece	  and	  
Worldwide”	  	  	  	  	  
	  

• Ελίνα	  Καραγιώργη,	  Senior	  Protection	  Assistant,	  	  Ύπατη	  Αρμοστεία	  Οργανισμού	  
Ηνωμένων	  Εθνών	  	  για	  τους	  Πρόσφυγες "Σπαμε	  την	  αλυσιδα:	  Η	  οπτική	  
της	  	  Ύπατης	  Αρμοστείας	  του	  ΟΗΕ	  για	  τους	  Πρόσφυγες"	  	  
	  

• Ελένη	  Πετράκη,	  Υπηρεσία	  Ασύλου	  του	  Υπουργείου	  Εσωτερικών	  και	  Διοικητικής	  
Ανασυγκρότησης,	  Γραφείο	  Δημοσίων	  Σχέσεων	  και	  Ενημέρωσης:	  “Θύματα	  
εμπορίας	  και	  εκμετάλλευσης.	  Η	  εμπειρία	  της	  Υπηρεσίας	  Ασύλου"	  
	  

• Ελένη	  Κάκαλου,	  Επιστημονική	  συνεργάτης	  Ιατρικής	  Σχολής	  ΕΚΠΑ,	  “Η	  συμβολή	  
των	  Επαγγελματιών	  Υγείας	  στην	  αναγνώριση	  των	  πιθανών	  θυμάτων	  Εμπορίας	  
Ανθρώπων"	  
	  

• Θεοδώρα	  Γιαννή,	  Προϊσταμένη	  του	  Τμήματος	  Υποδοχής,	  Επιτόπιας	  Παρέμβασης	  
και	  Κ.Κ.Σ.	  Αμπελοκήπων	  της	  Διεύθυνσης	  Κοινωνικών	  Παρεμβάσεων	  του	  Ε.Κ.Κ.Α.,	  
Υπουργείο	  Εργασίας,	  Κοινωνικής	  Ασφάλισης	  και	  Κοινωνικής	  Αλληλεγγύης:	  	  “Η	  
Συμβολή	  του	  Εθνικού	  Μηχανισμού	  Αναφοράς	  στην	  ανίχνευση	  και	  προστασία	  
των	  θυμάτων	  εμπορίας	  κατά	  την	  προσφυγική	  κρίση"	  
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Συμπεράσματα:	  

Τριαντάφυλλος	  Καρατράντος,Διεθνολόγος,	  Καθηγητής	  Σχολής	  Εθνικής	  Ασφάλειας,	  
Στέλεχος	  Kέντρου	  Mελετών	  Ασφαλείας	  	  

	  

	  

2.	  Οι	  Έμφυλες	  Όψεις	  της	  Σεξουαλικής	  Εκμετάλλευσης	  (12.15	  –	  13.30)	  

Sex	  workers	  ή	  θυματα	  εκμετάλλευσης;	  	  

	  

Συντονισμός:	  

Μαρία	  Στρατηγάκη,	  Δήμος	  Αθηναίων,	  Αντιδήμαρχος	  Κοινωνικής	  Αλληλεγγύης	  &	  
Πρόνοιας	  &	  Ισότητας.	  	  

	  

Ομιλητές/	  Ομιλήτριες	  :	  

• Θεοδώρα	  	  Κατσιβαρδάκου,	  Προϊσταμένη	  Διεύθυνσης	  Υπηρεσιών	  προς	  Πολίτες	  
και	  Φορείς,	  Γενική	  Γραμματεία	  Ισότητας	  των	  Φύλων,	  Υπουργείο	  Εσωτερικών	  και	  
Διοικητικής	  Ανασυγκρότησης:	  "Η	  διάσταση	  του	  φύλου	  στην	  εμπορία	  
ανθρώπων"	  

• Αικατερίνη	  Παπακώστα,	  Βουλευτής	  Β’	  Αθηνών,	  Υπό-‐Επιτροπή	  του	  Κοινοβουλίου	  
για	  την	  καταπολέμηση	  της	  Εμπορίας	  και	  της	  Εκμετάλλευσης	  Ανθρώπων	  της	  
Ειδικής	  Μόνιμης	  Επιτροπής	  Ισότητας,	  Νεολαίας	  και	  Δικαιωμάτων	  του	  Ανθρώπου:	  
“ο	  ρόλος	  των	  βουλευτών	  στην	  καταπολέμηση	  του	  Trafficking“	  

•	   Μαρία	  Μουδάτσου,	  Δικαστική	  Ψυχολόγος,	  PRAKSIS:	  ”Προς	  ένα	  στρατηγικό	  
σχεδιασμό:	  Σχολιασμός	  υπομνήματος	  και	  σκιαγράφηση	  νέων	  δεδομένων	  από	  
το	  πεδίο”	  

•	   Άρης	  Καρδασιλάρης,	  The	  A21	  Campaign,	  Greece,	  “Οι	  γκρίζες	  ζώνες	  της	  
σεξουαλικής	  εκμετάλλευσης”	  

•	   Dorothee	  Thiering,	  KOK-‐	  Bundesweiter	  Koordinierungskreis	  gegen	  
Menschenhandel	  e.V:	  “Η	  περίπτωση	  της	  Γερμανίας:	  Ψυχοκοινωνικές	  
παρεμβάσεις	  στο	  δρόμο/sex	  workers”	  

• Ρομίνα	  Θηβαίου,	  Παυλίνα	  Λασκαράτου,	  ένα	  παιδί,	  ένας	  κόσμος,"Θέματα	  
κοινωνικής	  ένταξης	  μητέρων	  θυμάτων	  εμπορίας	  ανθρώπων" 

	  

Συμπεράσματα:	  

Μπράτσικας	  Σπύρος,	  Αστυνόμος	  Α΄,Ελληνική	  Αστυνομία,	  	  Διεύθυνση	  Δημόσιας	  
Ασφάλειας,	  Τμήμα	  Ανάλυσης	  και	  Αντιμετώπισης	  του	  Εγκλήματος.	  
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Διάλειμμα	  45	  λεπτών	  

	  

	  

3.	  Εκμετάλλευση	  ευάλωτων	  παιδιών	  (14.15	  –	  15.30)	  

Ασυνόδευτα	  ανήλικα	  –	  επαιτεία	  –	  εξαναγκαστική	  εγκληματικότητα	  	  

	  

Συντονισμός:	  

Άλκης	  Σουλιώτης,	  Υπουργείο	  Εσωτερικών	  και	  Διοικητικής	  Ανασυγκρότησης,	  Τομέας	  
Μεταναστευτικής	  Πολιτικής	  	  

	  

Ομιλητές/	  Ομιλήτριες	  :	  

• Aρετή	  Κετεκίδου,	  Σύμβουλος	  Πολιτικής	  του	  SolidarityNow:	  “Παράγοντες	  
ευαλωτότητας	  ανηλίκων	  στο	  πλαίσιο	  των	  μεταναστευτικών/προσφυγικών	  
ροών:	  Η	  εμπειρία	  του	  SolidarityNow	  από	  το	  πεδίο"	  
	  

• Marleen	  Altes,	  Senior	  Child	  Protection	  Advisor,	  Konstantinos	  Kazanas,	  Advocacy	  
Manager	  του	  Save	  the	  Children:	  	  “Unaccompanied	  and	  separated	  children	  
stranded	  in	  Greece:	  Challenges	  and	  ways	  to	  move	  forward” 

•      Marc	  Van	  den	  Reeck,	  Επικεφαλής	  του	  Τμήματος	  Διεθνών	  Συνεργασιών	  και	  	  	  	  	  	  	  	  
Προγραμμάτων,	  To	  Χαμόγελο	  του	  Παιδιού,	  "Αόρατα	  παιδιά:	  εξαφανίσεις	  και	  
προσφυγική	  κρίση.	  Μηχανισμοί	  και	  εργαλεία	  για	  την	  αντιμετώπιση	  του	  
φαινομένου"	  

•	  	  	  	  	  	  Εύα	  Κογιαννάκη,	  Προϊσταμένη	  τμήματος	  επιμελητών	  ανήλικων	  και	  κοινωνικής	  	  	  	  	  	  	  	  	  
αρωγής	  Αθηνών	  /	  Υπουργείο	  Δικαιοσύνης	  Διαφάνειας	  και	  Ανθρωπίνων	  
Δικαιωμάτων,	  	  "Η	  παραβατικότητα	  των	  ανηλίκων:	  Αίτια,	  έκταση	  και	  
αντιμετώπιση	  του	  φαινομένου	  στη	  σύγχρονη	  ελληνική	  πραγματικότητα"	  

•	  	  	  	  	  	  Πελαγία	  Παχή,	  Αντίρροπον,	  "Ρομά	  παιδιά,	  επαιτεία	  και	  εξαναγκαστική	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
εγκληματικότητα"	  

•	  	  	  	  	  	  	  Ευδοκία	  Γρυλλάκη,	  Ευδοκία	  Κουβαρά,	  υπεύθυνες	  του	  Δικτύου	  Επιτροπείας	  	  	  	  	  
Ασυνόδευτων	  Ανηλίκων	  της	  ΜΕΤΑδρασης,	  	  "Προστασία	  ασυνόδευτων	  ανηλίκων	  
και	  προάσπιση	  των	  δικαιωμάτων	  τους"	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Προβολή	  videos	  DOSTA,	  Bodossaki	  Foundation	  
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Συμπεράσματα:	  

Γεώργιος	  Νικολαΐδης,	  Ψυχίατρος,	  Διευθυντής	  Δ/νσης	  Ψυχικής	  Υγείας	  και	  Κοινωνικής	  

Πρόνοιας,	  Ινστιτούτο	  Υγείας	  του	  Παιδιού	  

	  

	  

4.	  Η	  ένταξη	  της	  εκπαίδευσης	  των	  ανθρωπίνων	  δικαιώματα	  σε	  προγράμματα	  
σπουδών	  (	  σχολεία	  και	  δημόσια	  διοίκηση)	  (15.30	  -‐16.30)	  

Ανθρώπινα	  δικαιώματα-‐	  σεξουαλική	  διαπαιδαγώγηση-‐	  αναπαραγωγική	  υγεία	  

	  

Συντονισμός:	  	  

Ιουλία	  Πύρρου,	  συνεργάτης	  του	  Γενικού	  Γραμματέα	  Δια	  Βίου	  Μάθησης	  και	  Νέας	  
Γενιάς	  και	  Εθνική	  Συντονίστρια	  της	  Καμπάνιας	  κατά	  της	  Ρητορικής	  του	  Μίσους,	  NO	  
HATE	  SPEECH	  

	  

Ομιλητές	  /	  Ομιλήτριες	  :	  

•	  	  	  	  Παντελής	  Βουλτσίδης,	  επιστημονικός	  Συνεργάτης	  Εθνικού	  Κέντρου	  Δημόσιας	  
Διοίκησης	  και	  Αυτοδιοίκησης,	  Ινστιτούτο	  Επιμόρφωσης,	  	  “Ο	  Ρόλος	  του	  ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔ	  
στην	  επιμόρφωση	  στελεχών	  της	  Διοίκησης	  σε	  θέματα	  αναγνώρισης	  πιθανών	  
θυμάτων	  trafficking" 

•	  	  	  	  Κατερίνα	  Τούρα,	  εκπρόσωπος	  Εθνικού	  Συμβουλίου	  κατά	  του	  Ρατσισμού	  και	  
Μισαλλοδοξίας	  /	  Διεύθυνση	  Ευρωπαϊκών	  και	  Διεθνών	  θεμάτων	  στο	  Υπουργείο	  
Παιδείας,	  Έρευνας	  και	  Θρησκευμάτων,	  "Εκπαίδευση	  και	  Ανθρώπινα	  Δικαιώματα:	  
η	  αναγκαιότητα	  της	  ολιστικής	  προσέγγισης"	  

• Πάνος	  Χριστοδούλου,	  Διευθυντής	  του	  Δικτύου	  για	  τα	  Δικαιώματα	  του	  Παιδιού,	  
"Εξερευνώντας	  με	  τα	  παιδιά	  τα	  ανθρώπινα	  δικαιώματα,	  που	  είναι	  και	  
δικαιώματά	  τους"	  

•	  	  	  	  Κορίνα	  Χατζηνικολάου,	  ΤΕΠΑΕ,	  Παιδαγωγική	  Σχολή,	  Αριστοτέλειο	  Πανεπιστήμιο	  
Θεσσαλονίκης,	  "Η	  συνείδηση	  της	  ετερότητας	  στο	  Νηπιαγωγείο	  και	  η	  χρήση	  της	  
Σύμβασης	  των	  Δικαιωμάτων	  του	  Ανθρώπου	  ως	  εργαλείο	  για	  τη	  σμίλευση	  μιας	  
κοινωνίας	  ειρήνης" 

	  

Συμπεράσματα:	  

Μαρία	  Ηλιοπούλου,	  Αντιδήμαρχος	  για	  το	  Παιδί,	  Δήμος	  Αθηναίων	  
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5.	  Ο	  ρόλος	  του	  ιδιωτικού	  τομέα	  στην	  καταπολέμηση	  της	  εμπορίας	  και	  
εκμετάλλευσης	  ανθρώπου	  (16.30	  -‐17.15)	  

Εταιρική	  κοινωνική	  ευθύνη,	  πιστοποίηση	  εφοδιαστικών	  αλυσίδων,	  καλές	  πρακτικές	  

	  

Συντονισμός:	  

Βασίλης	  Κερασιώτης,	  Συντονιστής	  νομικής	  υπηρεσίας,	  Ελληνικό	  Συμβούλιο	  για	  τους	  
Πρόσφυγες	  

	  

Ομιλητές/	  Ομιλήτριες	  :	  

•	  	  	  	  	  	  Θεόδωρος	  Γεωργόπουλος,	  Επιθεωρητής	  εργασίας,Υπουργείο	  Εργασίας	  
Κοινωνικής	  Ασφάλισης	  και	  Κοινωνικής	  Αλληλεγγύης,	  Σώμα	  Επιθεώρησης	  
Εργασίας	  “Το	  έργο	  του	  Σ.ΕΠ.Ε	  και	  ο	  ρόλος	  των	  κοινωνικών	  εταίρων	  στη	  
καταπολέμηση	  της	  αναγκαστικής	  εργασίας” 

•	   Cláudia	  Pedra,	  Miguel	  Neves,	  NSIS	  Network	  of	  Strategic	  and	  international	  Studies,	  	  
“Εμπορία	  ανθρώπων	  και	  τουρισμός.	  Καλές	  πρακτικές	  στις	  ξενοδοχειακές	  
αλυσίδες”	  	  

•	  	  	  	  	  	  Κέλλυ	  Γαρύφαλλη,	  Project	  Manager	  του	  FAIR	  TRADE	  HELLAS,	  “Eπιχειρήσεις	  και	  
Ανθρώπινα	  Δικαιώματα”	  

	  
• Ζέφη	  Δημαδάμα,	  Regional	  &	  Environmental	  Economist,	  PhD,	  Panteion	  University	  

of	  Social	  and	  Political	  Sciences,	  Environmental	  &	  Energy	  Security	  Expert-‐SE	  Europe	  
και	  Μπεζαδάκου	  Δανάη	  -‐	  Managing	  Director	  Navigator	  Shipping	  Consultunts	  /	  
Young	  Global	  Leader	  2015-‐2020,	  "Ο	  ρόλος	  του	  ιδιωτικού	  τομέα	  στην	  
ενδυνάμωση	  του	  ανθρώπινου	  δυναμικού"	  

 
	  

	  
	  

	  

	  

Κλείσιμο	  5	  λεπτών	  

	  

	  

	  

	  


