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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019) 

Η παρούσα Έκθεση έτους 2019 περιλαμβάνει τα στοιχεία που εξήχθησαν από τις 

αναφορές που έχουν υποβληθεί στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2019, οπότε και 

ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΜΑ, έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι οποίες αφορούσαν θύματα 

εμπορίας τα οποία έλαβαν υπηρεσίες προστασίας ή εντοπίστηκαν εντός του έτους 2019.  

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι παραπάνω από ικανοποιητική υπήρξε η 

ανταπόκριση των φορέων εντοπισμού και προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων κατά 

την αρχική αυτή περίοδο της λειτουργίας του ΕΜΑ. Ωστόσο διαρκώς υπενθυμίζουμε ότι 

απαιτείται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να 

διαθέτει ο ΕΜΑ στοιχεία που να μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά των μορφών και 

των διαστάσεων της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και να αποτυπώνουν ακριβέστερα το πλέγμα 

προστασίας των θυμάτων της στην Ελλάδα. 

Για την υλοποίηση του κοινού στόχου, κατά το διάστημα αυτό ο ΕΜΑ πραγματοποίησε 

εκπαιδεύσεις τόσο σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και της 

Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και διατομεακές συναντήσεις σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, με σκοπό να γίνει κατανοητή η λειτουργία του Μηχανισμού, αλλά και να 

ενθαρρυνθούν οι επαγγελματίες στην υποβολή αναφορών.  

  Γενικά Στοιχεία 

               Συνιστά, πιστεύουμε, επιβεβαίωση της καλής συνεργασίας όλων των Φορέων που 

προηγήθηκε κατά τη φάση της προετοιμασίας του ΕΜΑ μέσα από τη συνύπαρξη όλων στις 

ομάδες εργασίας, το γεγονός ότι ο ΕΜΑ έλαβε αναφορές τόσο από Υπηρεσίες του Δημοσίου 

τομέα, όσο και από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Ειδικότερα, οι Φορείς του Δημοσίου τομέα απέστειλαν αναφορές για 68 θύματα εντός του 

έτους 2019:  

1. Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ)  

2. Υπηρεσία Ασύλου  

3. Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ)  
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4. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)  

5. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  

Εντός της ίδιας περιόδου επίσης, ο ΕΜΑ έλαβε  αναφορές για 86 θύματα από μη – 

κυβερνητικούς Φορείς και διεθνείς Οργανώσεις:   

1. «Άρσις» Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων  

2. The Α21 Campaign  

3. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

4. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ», 

5. HIAS Greece,  

6. Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Praksis”, 

7. Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Solidarity Now”, 

8. Το Χαμόγελο του Παιδιού,  

9. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και 

10. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Πρέπει να υπομνησθεί ότι στον Μηχανισμό αναφέρονται τα θύματα1 εμπορίας 

ανθρώπων, ανεξαρτήτως εάν η εμπορία έλαβε χώρα εντός ή εκτός Ελλάδας και με την 

προϋπόθεση ότι ο Φορέας που αποστέλλει την αναφορά εντόπισε το θύμα εντός του έτους 

2019 και/ ή παρέχει κατά τον τρέχοντα χρόνο υπηρεσίες στο θύμα (υπό την ιδιότητά του ως 

θύματος εμπορίας ανθρώπων), ανεξαρτήτως πότε έλαβε χώρα το αδίκημα της εμπορίας. 

Πρωταρχικός δε σκοπός της αναφοράς στον ΕΜΑ είναι η αποτύπωση της παροχής των 

υπηρεσιών προστασίας προς το εκάστοτε πιθανό θύμα, με τρόπο που να διασφαλιστεί στη 

συνέχεια η κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία του. 

Για τον σκοπό αυτό, στη Φόρμα Αναφοράς στον ΕΜΑ περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. εγκυμοσύνη) που χρειάζονται για την ολιστική εκτίμηση 

ευαλωτότητας του κάθε θύματος και την ανίχνευση επιπρόσθετων αναγκών προστασίας του. 

Επίσης, μέσα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν στο ιστορικό της εμπορίας 

(π.χ. τα πιο συχνά μέσα για την κάθε ενέργεια), στόχος είναι η αποτύπωση και κατανόηση του 

φαινομένου κάθε χρονική περίοδο, ώστε να σχεδιαστούν δράσεις αντιμετώπισης και 

πρόληψης.  

 
1 Περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού και αυτά για τα οποία από το 
ιστορικό προκύπτουν στοιχεία ότι έχει λάβει χώρα μία τουλάχιστον ενέργεια εμπορίας με ένα τουλάχιστον 
μέσο (όχι στην περίπτωση των παιδιών), με σκοπό την εκμετάλλευσή του.  
 



           

3 

 

Στο εν λόγω διάστημα, καταγράφηκαν  αναφορές για 154 θύματα εμπορίας. Για την 

κάθε αναφορά πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τα στελέχη του ΕΜΑ με τους 

επαγγελματίες των Φορέων που συμπλήρωσαν τη Φόρμα και είχαν δηλαδή άμεση 

επικοινωνία με το θύμα, τόσο για διευκρινίσεις ως προς τα συμπληρωμένα πεδία και για την 

παροχή πληροφόρησης για παραπομπές όσο και για την υποστήριξη των επαγγελματιών στη 

διαχείριση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι, στις προτυποποιημένες διαδικασίες του ΕΜΑ, 

προβλέπεται η αποστολή εντύπου παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών προστασίας για 

κάθε θύμα σε τριμηνιαία βάση.  

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αυτό το έτος είναι βέβαια, ικανοποιητικά για τη 

φάση στην οποία βρισκόμαστε αλλά ακόμη ανεπαρκή για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Τα στατιστικά στοιχεία, οι συσχετίσεις και τα συμπεράσματα που 

παρουσιάζονται σε αυτή την Έκθεση έχουν σκοπό να μας δώσουν μία εικόνα για τις 

δυνατότητες που μας δίνει ο ΕΜΑ ως προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των 

πληροφοριών που συγκεντρώνονται, αλλά και τις δυνατότητες επεξεργασίας  και 

αξιοποίησής τους κατά την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις τάσεις του φαινομένου 

στην Ελλάδα. 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΜΑ 

I. ΦΥΛΟ  

Από τα 154 άτομα που είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο του ΕΜΑ εντός του 2019, 

τα 120 είναι γυναίκες και κορίτσια, τα 28 είναι άντρες και αγόρια, τα 2 είναι διεμφυλικά 

άτομα και στα 6 το φύλο δεν έχει καταγραφεί στις Φόρμες Αναφοράς στον ΕΜΑ. 

Διαπιστώνεται ότι, η πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων είναι γυναίκες, ενώ στα παιδιά είναι 

πιο μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Από τις γυναίκες, 11 ήταν κατά την υποβολή 

της αναφοράς σε κατάσταση εγκυμοσύνης ενώ οι 21 βρίσκονται με τα τέκνα τους στην 

Ελλάδα.  

Στα γραφήματα απεικονίζεται το βιολογικό φύλο των θυμάτων εμπορίας.              
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II. ΗΛΙΚΙΑ 

Όσον αφορά την ηλικία αυτών, η πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων είναι άτομα κάτω των 35 

ετών. Τα 49 από τα 154 αναφερόμενα θύματα εμπορίας είναι παιδιά. Από αυτά, τα 11 είναι 

ασυνόδευτα ανήλικα.  

 

 

III. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Αναφορικά με τις εθνικότητες των θυμάτων είναι αξιοσημείωτο ότι, 25 από τα θύματα έχουν 

ελληνική εθνικότητα, από τα οποία τα 19 είναι παιδιά, στην πλειοψηφία τους θύματα 

εκμετάλλευσης επαιτείας. 
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IV. Καθεστώς διαμονής πιθανών θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ  

Η πλειοψηφία των θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ και λαμβάνει αυτή την περίοδο 

υπηρεσίες προστασίας είναι αιτούντες/αιτούσες άσυλο, ενώ μεγάλος αριθμός θυμάτων διαμένει 

νόμιμα στη χώρα, στην πλειοψηφία τους (47) πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.. Είναι αυτονόητο ότι 

για τα θύματα που τώρα έχουν παράτυπη διαμονή στο πλαίσιο της νομικής υποστήριξης, 

λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση θεμάτων διαμονής στη χώρα.  
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V. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Το γράφημα αφορά στο σύνολο των αναφερθέντων θυμάτων.  

 

 

VI. Τόπος διαμονής στην Ελλάδα 

Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά στον τόπο διαμονής – όπως και στο καθεστώς διαμονής - αφορά 

στην περίοδο που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ  και λαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας στη χώρα. 
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι ενέργειες εμπορίας που αναφέρθηκαν από τα 

θύματα κατά τη λήψη του ιστορικού, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις φόρμες αναφοράς από 

τους επαγγελματίες.  Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να έλαβαν χώρα και 

περισσότερες ενέργειες (π.χ. στρατολόγηση, εν συνεχεία μετακίνηση και υποδοχή και ακολούθως 

υπόθαλψη). 

 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 

I. Χώρα στρατολόγησης 

Η στρατολόγηση αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων, που 

αξίζει να διερευνηθεί σε βάθος, καθώς θα μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του 
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φαινομένου. Οι τακτικές προσέλκυσης ατόμων για εκμετάλλευση είναι σημαντική πληροφορία 

που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της εμπορίας εγκαίρως αλλά και ως προληπτικό μέτρο 

με την ευαισθητοποίηση ευάλωτων ομάδων για την αποφυγή παγίδευσής τους σε προσπάθειες 

στρατολόγησής τους.  

Από τα στοιχεία του έτους φαίνεται ότι η πλειοψηφία των θυμάτων αλλοδαπής καταγωγής 

στρατολογήθηκε στη χώρα καταγωγής τους.  

 

 

ΙΙ. Μέσα στρατολόγησης 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν καταγράφεται σε όλες τις αναφορές απαραίτητα το μέσο 

στρατολόγησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων δεν απαιτείται η 

ανίχνευση του μέσου τέλεσης των ενεργειών της εμπορίας. Επίσης, σημειώνεται ότι συχνά 

χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσα τέλεσης των ενεργειών εμπορίας και εν 

προκειμένω της στρατολόγησης. Όμως, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ευάλωτη 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο είναι ο βασικός παράγοντας κινδύνου να πέσει θύμα 

εκμετάλλευσης. 
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III. Πληροφορίες για στρατολογητές/-τριες 

Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνονται πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των 

στρατολογητών/-τριών και τη σχέση αυτών με τα θύματα. Σημειωτέο ότι, σε 35 περιπτώσεις 

αναφέρθηκαν δύο στρατολογητές.  
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Όσον αφορά τη σχέση των στρατολογητών/-τριών με τα θύματα, φαίνεται ότι ποσοστό 

άνω του 30% ήταν άγνωστο προς το θύμα πρόσωπο. Στην πλειοψηφία των παιδιών θυμάτων, οι 

γονείς τους αναφέρονται  ως στρατολογητές/ -τριες, και αφορά κυρίως την εκμετάλλευση της 

επαιτείας. Σημειώνεται ότι, στην κατηγορία «άλλοι συγγενείς» έχουν αναφερθεί σύντροφοι 

γονέων, ενώ στην κατηγορία  «γνωστοί» συμπεριλαμβάνονται και άτομα-φίλοι του ευρύτερου 

οικογενειακού κύκλου.  

 

 

Στο γράφημα αποτυπώνεται η διάρθρωση των ρόλων των ατόμων που εμπλέκονται στην 

εμπορία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στρατολογητές/-τριες και εκμεταλλευτές/-τριες 

είναι τα ίδια πρόσωπα.  
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 Επίσης, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που οι στρατολογητές/-τριες ήταν πάνω από ένας 

(35 περιπτώσεις), η σχέση με τον/την 1ο/η στρατολογητή/τρια είναι συζυγική/συντροφική. 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

I. Μορφές Εκμετάλλευσης 

Σε πολλές περιπτώσεις, η εκμετάλλευση που υπέστησαν κάποια θύματα ήταν πολλαπλών 

μορφών, όπως φαίνεται και στο  γράφημα που ακολουθεί. 

Διευκρινίζεται ότι δουλεία ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης κατά 

της Δουλείας ως "το καθεστώς ή η κατάσταση ενός προσώπου, επί του οποίου ασκείται 

οποιαδήποτε ή όλες οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ιδιοκτησίας". Στις δύο 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο γράφημα ως "δουλεία", έλαβε χώρα "αγοραπωλησία" του 

θύματος.  

49

97

29

14

0

20

40

60

80

100

120

Στρατολογητής/τρια και 
Εμπλεκόμενος/η στη 

μετακίνηση

Στρατολογητής/τρια και 
Εκμεταλλευτής/τρια

Μόνο στρατολογητής/τρια Άγνωστο

Ρόλος στρατολογητή/τριας

17

1
3

2 2
10

Σχέση μεταξύ των δυο στρατολογητών/τριών *

Ζευγάρι Συγγενείς Φίλοι/ες Γνωστοί/ές Άλλο- συνεργάτες Άγνωστο



           

12 

 

 Επίσης διευκρινίζουμε ότι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις αφαίρεσης κυττάρων αφορούν 

την αφαίρεση ωαρίων. 

 

II. Βιολογικό φύλο θύματος ανά Μορφή Εκμετάλλευσης 

Η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ κατά το έτος 2019 

υπέστη σεξουαλική εκμετάλλευση, στην πλειοψηφία γυναίκες. Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα δύο 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έχουν καταγραφεί ως άρρενος βιολογικού φύλου, είναι 

διεμφυλικά άτομα. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η εκμετάλλευση της επαιτείας αναφέρεται 

σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά θύματα. 
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III.  Μέσα ελέγχου 

Όπως και στη στρατολόγηση, έχουν ασκηθεί παραπάνω από ένα μέσα ελέγχου στα θύματα κατά 

την εκμετάλλευση. Ο εξαναγκασμός και η εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης φαίνεται να 

είναι τα πιο συχνά μέσα ελέγχου, ενώ η κατάχρηση εξουσίας αφορά κυρίως τις περιπτώσεις των 

ανηλίκων. Η εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης εμφανίζεται ως μέσο ελέγχου, σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο του αρκετό για τη διατήρηση του 

θύματος υπό τον έλεγχο των εμπόρων και γι’ αυτό εμφανίζεται συχνότερα σε συνδυασμό με τη 

χρήση εξαναγκαστικών μέσων.  
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IV. Πληροφορίες για εκμεταλλευτές/-τριες 

Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνονται πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των 

εμπλεκόμενων στην εκμετάλλευση ατόμων καθώς και τη σχέση τους με τα θύματα.  

 

Παρακάτω αποτυπώνεται η κοινή ή μη υπηκοότητα των εμπλεκόμενων στην εκμετάλλευση 

ατόμων με τα θύματα. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που είναι γνωστή η υπηκοότητα 

του εκμεταλλευτή, θύμα και εκμεταλλευτής/-τρια έχουν την ίδια υπηκοότητα.  
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Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα άτομα που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση – αν και στην 

πλειοψηφία ομοεθνείς - είναι τελείως άγνωστα προς το θύμα. Από τα δεδομένα των σχετικών 

αναφορών, προκύπτει ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στις οποίες καταγράφονται οι 

γονείς ως εκμεταλλευτές αφορά στην εκμετάλλευση της επαιτείας.  

 

Επίσης, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που υπήρξε παραπάνω από ένα άτομο 

εμπλεκόμενο στην εκμετάλλευση, η σχέση του 2ου με τον/την 1ο/η εκμεταλλευτή/τρια είναι 

συζυγική/συντροφική. 

 

 

V.  Χώρες που πραγματοποιήθηκε η εκμετάλλευση 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ, η εκμετάλλευση 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι, από τα δεδομένα των αναφορών προκύπτει 
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ότι πάνω από το ήμισυ αυτών, αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση και ακολουθεί η 

εκμετάλλευση επαιτείας. Οι 44 από τις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση έλαβε χώρα μόνο στο 

εξωτερικό αφορούν την Τουρκία. 

 

Στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση έλαβε χώρα στην Ελλάδα, οι μορφές εκμετάλλευσης που 

καταγράφηκαν ήταν κυρίως σεξουαλική εκμετάλλευση και επαιτεία. 
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VI. Τρόπος διαφυγής θύματος από την κατάσταση εκμετάλλευσης 

Από τα 154 θύματα που έχουν αναφερθεί στον ΕΜΑ, τα 114 έχουν διαφύγει από την κατάσταση 

της εμπορίας. Τα 16 θύματα που δεν έχουν διαφύγει, όλα παιδιά, έχουν εντοπιστεί από Κοινωνική 

Υπηρεσία, η οποία έχει κινητοποιήσει τις Αρχές. Τέλος, για 24 υποθέσεις είναι άγνωστο στους 

Φορείς ταυτοποίησης αν έχουν διακόψει οριστικά τη σχέση με τους εκμεταλλευτές τους, μέχρι 

την ημερομηνία αναφοράς στον ΕΜΑ.  

 

Για τα 114 θύματα που έχουν διαφύγει από την κατάσταση εμπορίας, οι τρόποι διαφυγής τους 

ήταν οι παρακάτω (σε μία περίπτωση το θύμα διέφυγε με συντονισμένη παρέμβαση 

κοινωνικών λειτουργών και των Αρχών): 

 

Στην περίπτωση του «άλλο-διαζύγιο», πρόκειται για λύση του γάμου μεταξύ θύματος – 

εκμεταλλευτή με διαζύγιο. Στις 14 από τις 32 περιπτώσεις απόδρασης με τη βοήθεια τρίτου, οι 

«τρίτοι» ήταν πελάτες θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις οι 

«τρίτοι» ήταν άλλα θύματα, συγκάτοικοι, συνάδελφοι και σε δύο περιπτώσεις άγνωστα άτομα 

από τα οποία ζήτησε βοήθεια το θύμα. 
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Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λήψη υπηρεσιών προστασίας 

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός των θυμάτων που έλαβε υπηρεσίες 

προστασίας, τόσο κατά τη φάση εντοπισμού/ταυτοποίησης, όσο και στη συνέχεια της 

υποστήριξής τους μετά τον εντοπισμό (συνολικά 122). Στον αριθμό των θυμάτων που δεν έλαβαν 

υπηρεσίες προστασίας (είκοσι έξι - 26) συμπεριλαμβάνονται τα θύματα που δήλωσαν ότι δεν 

χρειάζονται καμία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και αυτά που εντοπίστηκαν από 

Φορείς που δεν παρέχουν υπηρεσίες προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, αν και μπορεί να 

ενημερώθηκαν για Οργανώσεις και Φορείς που μπορούν να απευθυνθούν, δεν επιβεβαιώθηκε 

έναρξη συνεργασίας. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αδύνατη η παροχή βοήθειας καθώς 

βρίσκονταν ακόμη υπό εκμετάλλευση. Στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων, προτεραιότητα 

δίνεται στην ενημέρωση της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Παραμένει άγνωστο αν έλαβαν υπηρεσίες 

προστασίας τα θύματα που δεν συναίνεσαν στην ένταξή τους στον ΕΜΑ (έξι - 6), περίπτωση για 

την οποία δεν προβλέπεται η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων από τον ΕΜΑ/ΕΚΚΑ. 

 

 

Όπως προκύπτει από το παρακάτω γράφημα,  οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα θύματα βάσει 

των αιτημάτων τους μέσα στο 2019, αφορούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό στην ψυχολογική και 

κοινωνική υποστήριξη. Αμέσως μετά ακολουθούν η Στέγαση καθώς και η Νομική Συμβουλευτική.  
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ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Χαρακτηρισμός θυμάτων 

Ο χαρακτηρισμός ως θύμα εμπορίας ανθρώπων αποδίδεται με εισαγγελική πράξη. Οι 

περιπτώσεις που δεν έχουν ενταχθεί στη διαδικασία χαρακτηρισμού αφορούν κυρίως 

περιπτώσεις που η εκμετάλλευση είχε λάβει χώρα στο παρελθόν και σε άλλη χώρα. Παρατηρείται 

μεγάλος αριθμός στην κατηγορία «Άγνωστο», που πιθανότατα αφορούν περιπτώσεις που δεν 

έχουν ξεκινήσει διαδικασία χαρακτηρισμού, αλλά δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση της 

υπόθεσης.   

Δεν αναφέρθηκε περίπτωση δρομολόγησης της διαδικασίας χαρακτηρισμού ως μη 

συνεργαζόμενο με τις Αρχές θύμα εμπορίας.  

Για τις περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί στον ΕΜΑ δεν αναφέρθηκε χορήγηση προθεσμίας 

περίσκεψης. 

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τις περιπτώσεις των 

θυμάτων που συναίνεσαν στην ένταξή τους στον ΕΜΑ και υποστηρίχθηκαν στη συνέχεια από τον Φορέα 

Αναφοράς. Συνεπώς τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση πράξεων χορήγησης προθεσμίας περίσκεψης 

(η οποία κατ’ άρθρο 49 παρ. 1 Ν. 4251/2014 χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί 

με εισαγγελική πράξη ως θύματα εμπορίας ανθρώπων) πρέπει να συνεκτιμηθούν με τα στοιχεία που 

παρέχονται από τις κατά τόπους Εισαγγελίες. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις χαρακτηρισμού, αλλά και 

αντίστοιχα για τις άδειες διαμονής που χορηγεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 
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Ζ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ 

Συναίνεση θύματος για τη συνεργασία με την αστυνομία 

Η συναίνεση στη συνεργασία με την αστυνομία αφορά μόνο τα ενήλικα θύματα. Συνήθως από τις 

αναφορές φαίνεται ότι, η άρνηση στη συνεργασία με την αστυνομία συνδέεται με αδικήματα που 

έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ας ληφθεί υπόψη ότι οι αναφορές 

γίνονται σε ένα αρχικό στάδιο επικοινωνίας με το θύμα (φάση εντοπισμού) οπότε και δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ενημέρωση του θύματος για τις εναλλακτικές επιλογές του.  

 

 Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις υποβολής αιτήματος αποζημίωσης στην Ελληνική 

Αρχή Αποζημίωσης.  

______________________ 
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Ευελπιστούμε ότι με την αύξηση του αριθμού των θυμάτων που εντοπίζονται και 

αναφέρονται στον ΕΜΑ θα μπορούν να εξαχθούν ακόμη περισσότερα στοιχεία που θα 

αποτελέσουν τη βάση και για πολυπλοκότερη και βαθύτερη ανάλυση, μέσω συσχετίσεων 

των συλλεγόμενων δεδομένων. 

 

 

 


