
 

 
Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος ‘Δικαιοσύνη’ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντονιστή και των εταίρων του 
έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

 

 

 

 

                 
  
 
 
 

 

 

 

 
 

Το ανωτέρω ευρωπαϊκό έργο υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2019 και για χρονική περίοδο 
20 μηνών. Την υλοποίηση συντονίζει το Association Pro Refugiu – Ρουμανία, σε συνεργασία με το 
Center for the Study of Democracy – Βουλγαρία, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – 
Ελλάδα, το Italian Coalition for Civil Liberties and Rights και το Association Trabe Iniciativas for Social 
and Solidarity Economy – Ισπανία.     

Το έργο στοχεύει να συνδέσει την παροχή νομικής γνώσης με την ενίσχυση της 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και ειδικότερα στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων και της 
προστασίας των θυμάτων της. Ομάδες-στόχοι του έργου είναι δικηγόροι, εισαγγελείς και δικαστές 
από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. 

Οι ακόλουθες δράσεις υλοποιήθηκαν μεταξύ του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2019: 

1. Διαμόρφωση 5 εθνικών εκθέσεων σχετικά με τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά και 
επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων. Τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν στις εκθέσεις συλλέχθηκαν με την υποστήριξη των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων για δικηγόρους 
και δικαστικούς λειτουργούς. 

2. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης με πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο διοργάνωσης 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με αντικείμενο νομικά ζητήματα γύρω από την 
εμπορία ανθρώπων.  Η πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό το κείμενο περιλαμβάνει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη μεθοδολογία διοργάνωσης διαδραστικών εκπαιδεύσεων με 
ενεργό συμμετοχή δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών, καθώς και μεθόδους 
αξιολόγησης.           

Κατά το 2020, ο συντονιστής και οι λοιποί εταίροι του έργου θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις στην Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και 
την Ελλάδα που θα απευθύνονται σε δικηγόρους, εισαγγελείς  και δικαστές από τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://train-pro-rights.prorefugiu.eu/ 

Με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος ‘Δικαιοσύνη’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Εκπαίδευση δικηγόρων, εισαγγελέων και δικαστών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας των 
δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων  

(TRAIN-PRO-RIGHTS) 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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