
 

 

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης και δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας 

Αστυνομικής Συνεργασίας  

 

Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the 

business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN) 

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας  

Πρόγραμμα 

Διοργανωτής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) 

Τόπος συνάντησης: Electra Athens, Ερμού 5, 105 63, Αθήνα (Αίθουσα: Athina) 

Ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2019 

10.00 -10.30 Προσέλευση και εγγραφή 

10.30-11.00 Χαιρετισμός Εθνικού Εισηγητή, επικεφαλής του Γραφείου για την 

Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών, Δρ. 

Ηρακλή Μοσκώφ 

11.00-11.15 Παρουσίαση του προγράμματος «Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, φορέων με τους οικονομικούς τομείς, 

συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - Anti-trafficking 

stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the 

business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN)» 

 

Άννυ Καμαριώτη 

Συντονίστρια Διεθνών Προγραμμάτων ΚΕΣΔ  

11.15 -11.30 Παρουσίαση μελέτης «Η σύνδεση των οικονομικών τομέων με το φαινόμενο 

της εμπορίας ανθρώπων - The links between trafficking in human beings and 

the economic sectors with potential of being implicated in the demand and 

supply chains 

Άννυ Καμαριώτη 

Συντονίστρια Διεθνών Προγραμμάτων ΚΕΣΔ 



 

 

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης και δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

11.30-12.00 Διάλειμμα για καφέ  

12.00 -13.00 Διάλογος γύρω από τους τομείς που θεωρούνται πλέον ευάλωτοι στην 

εμφάνιση φαινομένων εμπορίας ανθρώπων,  έμμεσα ή άμεσα, στην 

εφοδιαστική τους αλυσίδα 

 

Μαλανδράκη Δήμητρα, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΣΔ 

Βασιλική Καρζή, Δικηγόρος – Ερευνήτρια  

13.00 - 14.00 Γεύμα 

14.00 -15.00 Συζήτηση προτάσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

των οικονομικών/επιχειρηματικών φορέων / Εθνικές και διασυνοριακές 

στρατηγικές συνεργασίες για την καταπολέμηση του φαινομένου της 

εμπορίας ανθρώπων.   

 

Μαλανδράκη Δήμητρα, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΣΔ 

Βασιλική Καρζή, Δικηγόρος – Ερευνήτρια 

15.00 -15.30 Τελικά συμπεράσματα 

 


