Αγγέλικα Γυφτοπούλου
Η Αγγέλικα Γυφτοπούλου είναι νομικός, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει
τελειώσει τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και
έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της Παιδικής Ηλικίας και των Δικαιωμάτων του
Παιδιού από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.
Στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχε με ομάδα ειδικευμένων
επαγγελματιών στη δημιουργία Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης
Περιστατικών Κακοποίησης για επαγγελματίες στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών
Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών», με επίκεντρο τους ισχύοντες εθνικούς,
ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους. Συμμετείχε επίσης στην εκπαίδευση επαγγελματικών για
θέματα κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.
Επίσης υπήρξε μέλος του επιστημονικού προσωπικού του προγράμματος «Νοτιοανατολικό
Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων
στα ελληνοτουρκικά σύνορα – SESN - «Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and
protecting unaccompanied minors in Greek – Turkish borders» Στο πλαίσιο και αυτού του
προγράμματος συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις/καταρτίσεις για τους εργαζόμενους στην πρώτη
γραμμή υποδοχής εστιασμένες στις υποχρεώσεις και τους όρους της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, και για το ίδιο πρόγραμμα,
ενημέρωσε το προσωπικό των ξενώνων που συνοδεύουν ασυνόδευτους ανηλίκους για τα
δικαιώματα των παιδιών και για τους ισχύοντες νόμους για θέματα μετανάστευσης και
trafficking, ενώ παράλληλα ήρθε σε επαφή με ανήλικους που ζουν σε ξενώνες για να
πληροφορηθεί τις παρατηρήσεις και τα παράπονά τους σχετικά με το νομικό καθεστώς της
Ευρώπης.
Αυτό το διάστημα συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της Διεύθυνσης Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: το “Breaking the Silence Together: Academic success for all
by tackling child sexual abuse”, με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης για την
κακοποιηση των παιδιών μέσα στο σχολικό πλαίσιο, και το “Alliance for Children on the
Move: Standard Operating Procedures for Guardians – ASOP4G” («Συμμαχία για τα παιδιά σε
κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για Επιτρόπους») με βασικούς στόχους τη
θέσπιση ενιαίων διαδικασιών λειτουργίας και την κατάρτιση των επιτρόπων ασυνόδευτων
ανηλίκων, του οποίου είναι και η συντονίστρια.

