
Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο 
για τους δικηγόρους του Πειραιά στις 25/5/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. έως 4 μ.μ.
 
Ο χώρος διεξαγωγής είναι επί της οδού Χορμοβίτου 242 στον Πειραιά, στο Piraeus Business Solutions.
 
Οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι:
1) Το νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή και τις τροποποιήσεις που επέφερε η 
κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με το ν. 4531/2018.
2) Η έννοια της διεθνούς προστασίας και οι διαδικασίες παροχής της, με έμφαση στην έμφυλη βία ως αίτιο 
εκτοπισμού.
 
Θα εφαρμοστούν τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων/ισσών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και την προσαρμογή του υλικού στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών.
 
Εισηγήτριες θα είναι η Μαρία Αποστολάκη και Αγγελική Σεραφείμ, δικηγόροι - συνεργάτριες του ΚΓΜΕ Διοτίμα, 
με πολυετή εμπειρία στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και στη δικαστηριακή πρακτική.
 
Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά σας για την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τις 
23 Μαΐου, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (25) στο legal.diotima@gmail.com.

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ 
δραστηριοποιείται ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
από το έτος 1989 στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
και την υποστήριξη των θυμάτων της. Από το έτος δε 
2014 παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε θύματα έμφυλης 
βίας, Ελληνίδες, μετανάστριες και προσφύγισσες. Στο 
πλαίσιο της επέκτασης της δράσης του στις γυναίκες του 
προσφυγικού πληθυσμού, έχει αναπτύξει συνεργασία με 
διάφορους δημόσιους και μη φορείς, διοργανώνοντας 
μεταξύ άλλων επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 
προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας, τις έμφυλες 
διακρίσεις, την πολιτισμική διαφορά κλπ. Πιο αναλυτικές 
πληροφορίες σε σχέση με το Κέντρο και τις δράσεις του 
μπορείτε να ανεύρετε στην ιστοσελίδα www.diotima.org.gr.  

Στην τρέχουσα περίοδο το ΚΓΜΕ Διοτίμα έχει 
αναλάβει με τη χρηματοδότηση της διεθνούς ΜΚΟ 
International Rescue Committee τη διοργάνωση δωρεάν 
επιμορφωτικών σεμιναρίων σε 75 συνολικά δικηγόρους 
των δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη φορά που τα σεμινάρια 
απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους, καθώς 
μέχρι σήμερα έχουν απευθυνθεί με διαθεματικό τρόπο 
σε δικαστές, δικηγόρους, αστυνομικούς, επαγγελματίες 
υγείας, προσωπικό ΜΚΟ, υπαλλήλους της Περιφέρειας, 
των Δήμων, των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών και 
των Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών, καθώς και σε 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων 
στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

 Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
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