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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
Η παρούσα Έκθεση του έτους 2021 περιλαμβάνει τα δεδομένα, τα οποία εξήχθησαν από τις
φόρμες αναφοράς και τα έντυπα παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών1, που αφορούν το χρονικό
διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και έχουν υποβληθεί στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την
Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2021
έως 31 Ιανουαρίου 2022, από τους Φορείς που είναι ενταγμένοι σε αυτόν. Το 2021, θα μπορούσε να πει
κανείς ότι οι Φορείς παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας νέας «κανονικότητας», τηρώντας μέτρα
ασφάλειας, αλλά και διατηρώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες τους. Οι νέες τεχνολογίες συνέχισαν να
αξιοποιούνται για την επαφή με επαγγελματίες και εξυπηρετούμενα άτομα. ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών
επανήλθε σε μεγάλο βαθμό στη δια ζώσης επικοινωνία.
Η ομάδα διαχείρισης του ΕΜΑ στο ΕΚΚΑ συνέχισε να λαμβάνει ενημέρωση από τους Φορείς που
είναι ενταγμένοι στον Μηχανισμό, με ρυθμό αντίστοιχο του έτους 2019 και του 2020, γεγονός που
καταδεικνύει τη σταθερότητα των συνεργασιών που έχουν οικοδομηθεί στο πλαίσιο του ΕΜΑ.
Παράλληλα, η ομάδα υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΜΑ στο ΕΚΚΑ συνέχισε να υλοποιεί
εκπαιδευτικές δράσεις, κυρίως μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του 2021, πραγματοποιήθηκαν
δεκατέσσερις (14) διήμερες προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις σε χειριστές και χειρίστριες της Υπηρεσίας
Ασύλου, κρατικούς φορείς, εγχώριες ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς- (συνολικά σε διακόσιους/ες πενήντα
πέντε (255) επαγγελματίες). Επίσης το ΕΚΚΑ εγκαινίασε την ιδέα των “pocket seminars” (σεμινάρια
«τσέπης»), δηλαδή σύντομες παρουσιάσεις επικεντρωμένες σε εξειδικευμένα πρακτικά ζητήματα σε
σχέση με το νομικό πλαίσιο της προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Το πρώτο σεμινάριο της
19/10/2021 συνάντησε τη θερμή ανταπόκριση των 100 επαγγελματιών που το παρακολούθησαν και
παραμένει

προσβάσιμο

στον

ιστότοπο

του

ΕΚΚΑ

και

στο

YouTube

κανάλι

του

ΕΚΚΑ

(https://www.youtube.com/watch?v=TiFTDiESYFg ).
Μέσα στο έτος αναφοράς, εκδόθηκαν ενημερωτικά έντυπα σε πέντε γλώσσες (ελληνική, αγγλική,
γαλλική, ρουμανική και βουλγαρική), τα οποία αποσκοπούν στην ενημέρωση των εξυπηρετούμενων από
τους Φορείς του ΕΜΑ για την εμπορία ανθρώπων, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση πιθανών θυμάτων
και με την αυτο-αναφορά τους (self-reporting). Στις αρχές του 2022, εκδόθηκε το Εγχειρίδιο του ΕΜΑ (στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα) και έχει ήδη ξεκινήσει να διανέμεται στις δομές των ενταγμένων στον ΕΜΑ

1 Με τα έντυπα παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών, οι Φορείς Αναφοράς ενημερώνουν ανά τετράμηνο το
ΕΚΚΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (είδος, διάρκεια κ.λπ.) σε κάθε θύμα που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό από
τους ίδιους ή από συνεργαζόμενους Φορείς, μετά από παραπομπή.
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Φορέων σε όλη την Ελλάδα2. Τέλος, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ (στην ειδική για τον ΕΜΑ
ενότητα) είναι και ο Πρακτικός Οδηγός για τους επαγγελματίες στο πεδίο, ένα πολύ χρήσιμο, επίσης,
εργαλείο που με απλά λόγια και παραδείγματα, παρουσιάζει τις πιο κρίσιμες πτυχές του έργου των
επαγγελματιών σε σχέση με την προστασία των θυμάτων3.
***
Τα παρατιθέμενα στην παρούσα έκθεση στοιχεία αφορούν θύματα που, είτε εντοπίστηκαν εντός
του 2021 (νέες περιπτώσεις), είτε έλαβαν κατά την περίοδο αναφοράς υπηρεσίες προστασίας (υπό την
ιδιότητά τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων). Τα δεδομένα αντλήθηκαν:
α. από τις αναφορές για θύματα εμπορίας, τα οποία εντοπίστηκαν ή/και έλαβαν υπηρεσίες
προστασίας στη χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2021 και μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και
β. από τη διαδικασία παρακολούθησης των υποθέσεων των θυμάτων που παραπέμφθηκαν στον
ΕΜΑ εντός του έτους 20194 και 20205 και συνέχισαν να λαμβάνουν υπηρεσίες κατά την περίοδο αναφοράς
(2021).
Ειδικότερα, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΕΜΑ, το έτος 2019, είχαν παραληφθεί
αναφορές για 154 πιθανά και αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ για το έτος 2020
αναφέρθηκαν 167 πιθανά και αναγνωρισμένα θύματα. Κατά τη διάρκεια του 2021, εκατόν δέκα τέσσερις
(114) περιπτώσεις των ετών 2019 και 2020 παρέμειναν «ανοιχτές», -ενενήντα τρεις (93) ενηλίκων και
είκοσι μία (21), που αφορούσαν παιδιά- καθώς συνέχισαν να λαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας. Στο Α’
μέρος της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις.
***
Υπενθυμίζεται ότι, στον Μηχανισμό αναφέρονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων6, ανεξαρτήτως
εάν η εμπορία έλαβε χώρα εντός ή εκτός Ελλάδας και ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα το

2

Η έκδοση του Εγχειριδίου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Τομέας Αστυνομικής
Συνεργασίας 2014-2020.
3
Η σύνταξη του Πρακτικού Οδηγού χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 –
2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την
υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) στην Ελλάδα, ύψους 16,5 εκ.
ευρώ. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe
σε συνεργασία με την HumanRights360 και υλοποιείται από το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRCNORCAP). Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr
4
Η έκθεση του έτους 2019 είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://ekka.org.gr/images/KOINONIKONPAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%9C%C
E%91_2019.pdf
5
Η έκθεση του 2020 είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://ekka.org.gr/images/KOINONIKONPAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%9C%C
E%91_2020.pdf
6
Περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού (επίσημα αναγνωρισμένα θύματα) 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 τους (πιθανά θύματα).

2|

αδίκημα της εμπορίας. Πρωταρχικός δε σκοπός της αναφοράς στον ΕΜΑ είναι η αποτύπωση της παροχής
των υπηρεσιών προστασίας προς το εκάστοτε πιθανό ή επίσημα αναγνωρισμένο θύμα εμπορίας
ανθρώπων, με τρόπο που να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία του.
Σύμφωνα με τις προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του ΕΜΑ, μετά τη λήψη της Φόρμας
αναφοράς και εφόσον το ενήλικο θύμα έχει συναινέσει στην ένταξή του στον ΕΜΑ7, το ΕΚΚΑ χορηγεί
Αριθμό Μητρώου και παρακολουθεί την εξέλιξη της περίπτωσης, όχι μόνο για να αποτυπώσει τις
υπηρεσίες που παρέχονται και τις τυχόν παραπομπές, αλλά και για να διασφαλίσει το συνεχές και την
επάρκεια των υπηρεσιών αυτών.
Μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας Έκθεσης, στον ΕΜΑ συμμετέχουν Κρατικοί
Φορείς που υπάγονται στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Επίσης, έχουν προσκληθεί αρμοδίως, από το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμοί,
προκειμένου να ενταχθούν στον ΕΜΑ και μετά από τη θετική ανταπόκρισή τους, μέχρι σήμερα
συμμετέχουν συνολικά πενήντα ένας (51) Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Διεθνείς Οργανισμοί (βλ.
Παράρτημα, σελ. 49).

7

Υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται συναίνεση του παιδιού θύματος για την ένταξή του στον ΕΜΑ, για την οποία όμως
ενημερώνεται από τον Φορέα Εντοπισμού.
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021
Όπως προαναφέρθηκε, συνολικά εκατόν δέκα τέσσερις (114) από τις

υποθέσεις των δύο

προηγούμενων ετών, παρέμειναν «ανοιχτές» κατά τη διάρκεια του 2021, και αφορούσαν ενενήντα τρία
(93) ενήλικα και είκοσι ένα (21) παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Τα δημογραφικά στοιχεία αυτών αποτυπώνονται στα παρακάτω γραφήματα:
Δημογραφικά στοιχεία των θυμάτων που παραπέμφθηκαν στον ΕΜΑ το 2019 και το 2020 και
συνεχίζουν να λαμβάνουν υπηρεσίες το 2021:

Βιολογικό Φύλο Παιδιών
Θυμάτων

Βιολογικό Φύλο Ενήλικων
Θυμάτων
15

9
12
78

Άντρες

Γυναίκες

Αγόρια

Κορίτσια

Σημειώνεται ότι, τέσσερις (4) τρανς γυναίκες έχουν καταγραφεί με το άρρεν φύλο που τους αποδόθηκε
κατά τη γέννηση.

Ηλικία θυμάτων
47

29
21
15
2
0-17
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18-25

26-35

36-45

άνω των 46

Χώρα καταγωγής ενήλικων θυμάτων
65

14

Χώρες Αφρικής

Χώρες Ασίας

11

Ευρωπαϊκές χώρες
εκτός Ε.Ε.

2

1

Άλλες χώρες Ε.Ε.

Ελλάδα

Στις χώρες της Αφρικής συμπεριλαμβάνονται το Καμερούν (36 θύματα), η Λ.Δ. του Κονγκό, το
Κονγκό, η Γκάνα, η Ζιμπάμπουε, η Ερυθραία, η Γκάμπια, η Μπουρκίνα Φάσο, η Νιγηρία, το Μαρόκο
και η Σιέρρα Λεόνε. Στις χώρες της Ασίας συμπεριλαμβάνονται το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
το Ιράν, το Καζακστάν, το Μπαγκλαντές, η Συρία και το Νεπάλ. Στις άλλες χώρες Ε.Ε., η Ρουμανία και
η Λετονία. Τα θύματα από Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. κατάγονται από τη Μολδαβία και την
Αλβανία.

Χώρα καταγωγής παιδιών θυμάτων
9

4

4
3
1

Χώρες Αφρικής

Πακιστάν

Αλβανία

Άλλες χώρες Ε.Ε.

Ελλάδα

Στις χώρες της Αφρικής περιλαμβάνονται η Γουινέα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μαρόκο,
ενώ στις άλλες χώρες Ε.Ε. είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
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Συνολικά, οι «ανοιχτές» περιπτώσεις του 2019 και του 2020 συνέχισαν να λαμβάνουν εντός του
2021 τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες πρώτου επιπέδου
13

Κοινωνική υποστήριξη

61

11

Ψυχολογική υποστήριξη

47

6

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

32

7

Νομική εκπροσώπηση

29

3

Νομική συμβουλευτική

30
8

Στέγαση

30

4

Υλική βοήθεια

13
0

Υπηρεσίες παιδικής προστασίας (αφορούν τα
παιδιά του θύματος)

0

Ενήλικα θύματα

23

Διερμηνεία
Υποστήριξη σε νομική διαδικασία

Παιδιά θύματα

21

6
3

Το εύρος των υπηρεσιών που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα θύματα καταδεικνύει όχι μόνο τις
πολυεπίπεδες ανάγκες τους, αλλά και τη μακρά περίοδο που απαιτείται για να καλυφθούν αυτές. Η
πρόσβαση των θυμάτων σε πολλές υπηρεσίες διασφαλίζεται με τη συνοδεία επαγγελματία.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα παιδιά θύματα κατά τη διάρκεια του
2021 - ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες τους - είναι υπηρεσίες στέγασης, νομικής συμβουλευτικής και
εκπροσώπησης, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης (σχολική φοίτηση και μαθήματα
ελληνικών), ιατροφαρμακευτική φροντίδα και υλική βοήθεια.
Σημειώνεται ότι, η «Διερμηνεία» καταγράφεται διακριτά ως παρεχόμενη υπηρεσία, μόνο στις
περιπτώσεις που ο Φορέας καλύπτει την ανάγκη αυτή με τη συνδρομή άλλου Φορέα και όχι κάθε φορά
που θα χρειαστεί η συνεργασία με διερμηνέα του ίδιου του Φορέα, η οποία συνδέεται με την παροχή
άλλης υπηρεσίας (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή διερμηνέα του ίδιου Φορέα). Από το
παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι φορείς προστασίας δεν χρειάστηκε σε καμία περίπτωση να
προσφύγουν στη συνδρομή άλλου φορέα για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες εξωτερικού διερμηνέα, κάτι
που προφανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι οι Φορείς υλοποιούν προγράμματα που απευθύνονται στον
προσφυγικό πληθυσμό και επομένως, προβλέπεται η απασχόληση διερμηνέων.
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Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
3

Εκμάθηση ελληνικών

17
1

Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας

12
8

Ένταξη σε σχολική βαθμίδα

3
2

Επαγγελματική κατάρτιση-εκμάθηση άλλων γλωσσών

Τοποθέτηση σε εργασία

Παιδιά θύματα

5
0
2

Ενήλικα θύματα

Σε σχέση με την εξέλιξη του νομικού καθεστώτος των παραπάνω θυμάτων, σύμφωνα με τις
επικαιροποιημένες φόρμες που λάβαμε, από αυτά που είχαν καταγραφεί το 2019 ή το 2020 ως
αιτούντες/ούσες άσυλο, οκτώ (8) έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας εντός του 2021, αν και όχι
απαραίτητα επί τη βάσει της ιδιότητάς τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Ένα θύμα που δεν είχε
νομιμοποιητικά έγγραφα εντάχθηκε στη διαδικασία ασύλου.
Τέσσερα (4) θύματα - καταγεγραμμένα το έτος 2019 ή 2020 ότι ήταν σε διαδικασία χαρακτηρισμού
- αναφέρονται το 2021 ως επίσημα χαρακτηρισμένα από την αρμόδια Εισαγγελία ως θύματα εμπορίας
ανθρώπων (συνεργαζόμενα με τις Αστυνομικές Αρχές). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις η εμπορία είχε τελεστεί στην Ελλάδα. Αναφέρθηκαν επίσης τρεις (3) περιπτώσεις στις οποίες
η αρμόδια Εισαγγελία δεν προέβη σε χαρακτηρισμό του θύματος, αξιολογώντας τα υποβληθέντα στοιχεία
ως ανεπαρκή.
Επιπλέον, άξιο αναφοράς είναι πως έξι (6) παιδιά που είχαν εντοπιστεί από ΜΚΟ ενώ ήταν ακόμη
υπό εκμετάλλευση, διέφυγαν με συντονισμένη Παρέμβαση των Αρχών εντός του 2021. Σε αυτή την
περίπτωση διεφάνη και ο καταλυτικός ρόλος της Εισαγγελίας Ανηλίκων, που διασφάλισε την άμεση ένταξη
των παιδιών στο σύστημα παιδικής προστασίας, αλλά και η άμεση ανταπόκριση του δικτύου προστασίας.
Τέλος, στον ΕΜΑ αναφέρθηκε η έκδοση δύο (2) αδειών διαμονής θυμάτων εμπορίας κατά το έτος
αναφοράς, εκ των οποίων η μία εκδόθηκε για θύμα μη συνεργαζόμενο με τις αστυνομικές Αρχές8.

8

Σε αυτή την περίπτωση εκδόθηκε πράξη χαρακτηρισμού από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την
πρόβλεψη του άρ. 1 περ. ια) Ν. 4251/2014 για τα μη συνεργαζόμενα θύματα. Στον τόμο 2022, σελ. 77 των Ποινικών
Χρονικών, δημοσιεύτηκε σχολιασμός της οικείας Εισαγγελικής Πράξης.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2021
Η γενική εικόνα που δημιουργείται από τα στοιχεία των νέων περιπτώσεων του 2021 δεν έχει
μεγάλες διαφορές με την αντίστοιχη των παρελθόντων ετών. Παρότι σημειώθηκε ενθαρρυντική
διεύρυνση του κύκλου των φορέων που υπέβαλαν αναφορά στον ΕΜΑ, ο μεγάλος αριθμός αναφορών
συνεχίζει να προέρχεται από τους ίδιους βασικούς κρατικούς εταίρους. Αυτό μπορεί, βέβαια, να αποδοθεί
και στη στενή και άμεση σχέση που έχει ο εντοπισμός θυμάτων εμπορίας με τις αρμοδιότητές τους, χωρίς
όμως αυτό να ισχύει αποκλειστικά και μόνο για αυτούς. Επίσης βελτιώθηκε η συστηματοποίηση της ροής
της πληροφορίας για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν τα θύματα, με επιθυμητό στόχο την ακριβέστερη
αποτύπωση της σχετικής εικόνας. Παράλληλα επιδιώξαμε να επιλύσουμε τη δυσχέρεια παρακολούθησης
των υποθέσεων που εντοπίζονται από την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις θυμάτων τις
οποίες το ΕΚΚΑ αδυνατούσε να παρακολουθήσει, μετά τη μετακίνησή τους από τα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης στα νησιά προς την ενδοχώρα. Σε συνεργασία λοιπόν με τους συναρμόδιους Φορείς
(Υπηρεσία Ασύλου και ΥΠΥΤ), αναδιατυπώθηκαν οι προτυποποιημένες διαδικασίες με τρόπο που να
διασφαλίζεται η συνέχιση της παρακολούθησης κάθε υπόθεσης.
Αναφορικά με την εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τρόπο δράσης των δραστών
και την εν γένει κατάσταση των θυμάτων, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στον ΕΜΑ δεν οδηγούν σε κάποιο
συγκεκριμένο συμπέρασμα (όπως και κατά το προηγούμενο έτος).
Ο αριθμός των αναφορών που απεστάλησαν στον ΕΜΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2021, έφτασε
τις εκατόν πενήντα επτά (157). Προήλθαν τόσο από Υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, που όμως δεν έχουν
διαφοροποιηθεί από τα προηγούμενα έτη, όσο και από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ειδικότερα, ογδόντα δύο (82) αναφορές απέστειλαν οι παρακάτω Φορείς του Δημοσίου τομέα:
1. Ελληνική Αστυνομία
2. Υπηρεσία Ασύλου
3. ΥΠΥΤ/ΚΥΤ-ΕΟΔΥ9
Εντός της ίδιας περιόδου επίσης, ο ΕΜΑ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) αναφορές από μη
κυβερνητικούς Φορείς και διεθνείς Οργανισμούς:
1. Α21 Campaign
2. «Άρσις» Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων

9

Πρόκειται για τα ψυχοκοινωνικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ που παρέχουν υπηρεσίες εντός των Δομών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
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3. Μη κυβερνητική Οργάνωση “Γιατροί χωρίς Σύνορα”
4. Κοινοτικό Σπίτι «ΔΑΜΑΡΙΣ»
5. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
6. Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού”
7. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ»
8. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
9. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
10. Equal Rights Beyond Borders
11. Μη κυβερνητική Οργάνωση “Solidarity Now”
12. Μη Κυβερνητική Οργάνωση «The Home Project»

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2021
I. Φύλο
Από τον συνολικό αριθμό νέων περιπτώσεων - εκατόν πενήντα επτά (157) - του έτους 2021, οι
εκατόν έντεκα (111) αφορούν σε γυναίκες και κορίτσια και οι σαράντα έξι (46) σε άντρες και αγόρια.
Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων είναι γυναίκες, ενώ στα παιδιά υπερτερεί ο
αριθμός των αγοριών. Από τις γυναίκες, εννέα (9) ήταν κατά την υποβολή της αναφοράς σε κατάσταση
εγκυμοσύνης ενώ οι τριάντα δύο (32) βρίσκονται με τα τέκνα τους στην Ελλάδα.
Στα γραφήματα απεικονίζεται το βιολογικό φύλο των θυμάτων εμπορίας. Κατά το έτος αναφοράς δεν
εντοπίστηκαν θύματα ΛΟΑΤΚΙ.

Βιολογικό Φύλο Ενήλικων
Θυμάτων

Βιολογικό Φύλο Παιδιών
Θυμάτων

22

11

100

Γυναίκες
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Άντρες

24

Κορίτσια

Αγόρια

II. Ηλικία
Όσον αφορά την ηλικία αυτών, η πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων είναι κάτω των 35 ετών. Τα
τριάντα πέντε (35) από τα εκατόν πενήντα επτά (157) αναφερόμενα θύματα εμπορίας είναι παιδιά. Εξ
αυτών, τα δέκα τέσσερα (14) είναι ασυνόδευτα και για άλλα δώδεκα (12) εκφράστηκαν αμφιβολίες από
τον Φορέα εντοπισμού για την πραγματική ιδιότητα των φερομένων ως συνοδών τους, που
καταγράφηκαν και ως στρατολογητές ή εκμεταλλευτές των παιδιών.

Ηλικία θυμάτων
56
46
35

17

3
0-17
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18-25

26-35

36-45

Άνω των 46

III. Εθνικότητα

Χώρες καταγωγής ενηλίκων θυμάτων
102

13

Χώρες Αφρικής

Χώρες Ασίας

3

2

2

Άλλες χώρες Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές χώρες
εκτός Ε.Ε.

Ελλάδα

Στις χώρες της Αφρικής συμπεριλαμβάνονται το Καμερούν (31), η Λ.Δ. του Κονγκό (14), η Γκάνα, η
Νιγηρία, η Γουινέα, η Ερυθραία, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αγκόλα, η Ουγκάντα, η Γκάμπια, το Κονγκό, το
Μαρόκο, η Μπουρκίνα Φάσο, η Σιέρα Λεόνε, το Μάλι, το Μπουρούντι, η Σομαλία, η Σενεγάλη και το Τόγκο.
Στις χώρες της Ασίας συμπεριλαμβάνονται το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Πακιστάν, το Ιράκ και το
Μπαγκλαντές. Τα θύματα από Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. κατάγονται από την Αλβανία και τη Μολδαβία.
Στις άλλες χώρες της Ε.Ε. περιλαμβάνονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
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Χώρες Καταγωγής Παιδιών θυμάτων
12

8
6

2

Χώρες Αφρικής

Χώρες Ασίας

Άλλες χώρες Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές χώρες εκτός
Ε.Ε.

Στις χώρες της Αφρικής συμπεριλαμβάνονται η Σομαλία, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο, το
Καμερούν, η Γκάμπια και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις χώρες της Ασίας συμπεριλαμβάνονται το
Πακιστάν, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές και η Συρία. Στις Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβάνονται η
Αλβανία και η Μολδαβία, ενώ στις άλλες χώρες της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

IV. Καθεστώς διαμονής
Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ και λαμβάνει αυτή την
περίοδο υπηρεσίες προστασίας, έχει κάνει αίτηση ασύλου και αναμένει την εξέτασή της. Ο υψηλός
αριθμός των αιτούντων/αιτουσών άσυλο συναρτάται και με τη συστηματοποιημένη διαδικασία
ψυχοκοινωνικής εκτίμησης που διενεργείται εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά
του Αιγαίου, αλλά και τη σταθερή και ενεργό συμμετοχή της Υπηρεσίας Ασύλου στον ΕΜΑ.
Στην

περίπτωση

των

ενήλικων

θυμάτων,

αναφέρθηκαν

τέσσερις

(4)

περιπτώσεις

αιτουσών/αιτούντων άσυλο που στη διάρκεια του έτους έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας, αν και
όχι απαραίτητα επί τη βάσει της ιδιότητάς τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
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Νομικό καθεστώς διαμονής-ενήλικα θύματα
Αίτηση ασύλου

97

Αναγνωρισμένος/η πρόσφυγας

9

Κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο

7

Πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε.

5

Υπηρεσιακό σημείωμα από την Αστυνομία

2

Άδεια διαμονής

1

Άλλο- θεώρηση εισόδου

1

Άδεια διαμονής με καθεστώς επικουρικής προστασίας

0

Άδεια διαμονής ως θύμα εμπορίας

0

Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για άδεια διαμονής

0

Βεβαίωση υποβολής δικ/κών άδειας διαμονής θύματος εμπορίας

0

Από την άλλη μεριά, τα παιδιά θύματα στην πλειοψηφία τους είναι πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ενώ
ακολουθούν με σημαντικό ποσοστό τα παιδιά αιτούντες/ούσες άσυλο.

Νομικό καθεστώς διαμονής-παιδιά θύματα
Πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε.

18

Αίτηση ασύλου

10

Κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο

6

Αναγνωρισμένος/η πρόσφυγας

1

Άδεια διαμονής

0

Υπηρεσιακό σημείωμα από την Αστυνομία

0

Βεβαίωση υποβολής δικ/κών άδειας διαμονής θύματος εμπορίας

0

Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για άδεια διαμονής

0

Άδεια διαμονής ως θύμα εμπορίας

0

Άδεια διαμονής με καθεστώς επικουρικής προστασίας

0
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V. Εκπαιδευτικό επίπεδο
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενήλικων θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ αποτυπώνεται στο
ακόλουθο γράφημα, με την πλειοψηφία να έχει ολοκληρώσει το δημοτικό ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό
των θυμάτων που δεν πήγαν σχολείο.

Επίπεδο εκπαίδευσης ενήλικων θυμάτων
Δεν πήγε σχολείο

29

Δημοτικό

37

Γυμνάσιο

23

Λύκειο

14

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μεταπτυχιακός Τίτλος

10
0

Άγνωστο

9

Επίπεδο εκπαίδευσης παιδιών θυμάτων
Δεν πήγε σχολείο

2

Δημοτικό

16

Γυμνάσιο

6

Λύκειο

0

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

0

Μεταπτυχιακός Τίτλος

0

Άγνωστο
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5

Στον παραπάνω πίνακα αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης παιδιών θυμάτων που αναφέρθηκαν στον
ΕΜΑ, περιλαμβάνονται μόνο τα παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλ. έξι ετών και άνω. Έξι (6) παιδιά-θύματα ήταν
κάτω των 6 ετών.

VI. Τόπος διαμονής στην Ελλάδα κατά τον εντοπισμό
Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά στον τόπο διαμονής – όπως και στο καθεστώς διαμονής – των
θυμάτων αφορά στην περίοδο που εντοπίστηκαν και αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ. Όπως προκύπτει από το
γράφημα, η διαμονή των ενηλίκων θυμάτων εντάσσεται στις περισσότερες περιπτώσεις στο πλαίσιο
υποδοχής αιτούντων άσυλο (ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας διαχειριζόμενες από ΜΚΟ στο πλαίσιο του
Προγράμματος ESTIA).

Τόπος διαμονής στην Ελλάδα-Ενήλικα θύματα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

64

Δομή φιλοξενίας διαχειριζόμενη από ΜΚΟ (πρόγραμμα
ESTIA/HELIOS)

14

Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων

14

Μισθωμένη κατοικία

6

Άστεγος/η

5

Φιλοξενούμενος/η από τρίτο πρόσωπο

5

Το κατάλυμα παρέχεται από τον εκμεταλλευτή (υπόθαλψη)

3

Δομή στέγασης μόνο για θύματα εμπορίας

3

Ξενώνας για γυναίκες θύματα βίας

2

Άνευ κατοικίας-υπό κράτηση

1

Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

1

Άνευ κατοικίας-υπό προστατευτική φύλαξη (για ανήλικα)
Άγνωστο

0
4

Πρέπει να σημειωθεί ότι στη φόρμα αναφοράς προστέθηκε η ένδειξη της παροχής καταλύματος
από τον/την εκμεταλλευτή/τρια, ώστε να καταγράφονται διακριτά αυτές οι περιπτώσεις, για την
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ακριβέστερη αποτύπωση του ιστορικού εμπορίας, αφού σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για
πληροφορίες που αφορούν στην ενέργεια της υπόθαλψης, στις περιπτώσεις που το θύμα είναι ακόμη υπό
εκμετάλλευση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η καταγραφή του τόπου διαμονής για τα παιδιά, τα οποία
κατά τον εντοπισμό τους ήταν ακόμη υπό εκμετάλλευση κυρίως εξαναγκαζόμενα να επαιτούν. Η
πλειοψηφία τους φαίνεται να διαμένει σε διαμερίσματα που μισθώνουν οι συνοδοί - φερόμενοι ως γονείς
τους και στα οποία, όπως αναφέρεται στον ΕΜΑ, μπορεί να συμβιώνουν περισσότερες οικογένειες.

Τόπος διαμονής στην Ελλάδα-παιδιά θύματα
Φιλοξενούμενος/η από τρίτο πρόσωπο

13

Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

8

Άστεγος/η

4

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

4

Το κατάλυμα παρέχεται από τον εκμεταλλευτή (υπόθαλψη)

3

Δομή φιλοξενίας διαχειριζόμενη από ΜΚΟ (πρόγραμμα
ESTIA/HELIOS)

1

Συνοδευόμενο ανήλικο που φιλοξενείται από τρίτο πρόσωπο

2

Μισθωμένη κατοικία

0

Δομή στέγασης μόνο για θύματα εμπορίας

0

Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων

0

Ξενώνας για γυναίκες θύματα βίας

0

Άνευ κατοικίας-υπό κράτηση

0

Άνευ κατοικίας-υπό προστατευτική φύλαξη (για ανήλικα)

0

Άγνωστο

0
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Σημειώνεται δε ότι, με τη θέση σε ισχύ του άρθρου 43 ν. 4760/2020 (Α’ 247), τον Δεκέμβριο του
2020, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής δεν τίθενται πλέον σε
προστατευτική φύλαξη του άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58).
Για την επιχειρησιακή εφαρμογή της νομοθετικής κατάργησης της προστατευτικής φύλαξης, η
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και φορείς παιδικής προστασίας, με τη συνεργασία των
Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, σχεδίασαν και θεμελίωσαν τον «Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας
Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους» σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, ο οποίος τέθηκε σε
εφαρμογή τον Απρίλιο του 2021.
Κεντρικός άξονας αυτού του μηχανισμού είναι η Γραμμή Εντοπισμού (μια τηλεφωνική γραμμή για
την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό παιδιών σε ανάγκη (0030-2132128888 και 0030-6942773030 μέσω
WhatsApp ή Viber), η οποία υποστηρίζεται από διερμηνεία σε έξι γλώσσες και λειτουργεί από την Ειδική
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 24 ώρες τη μέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Στη Γραμμή
αυτή παραπέμπονται περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, άστεγων ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης
και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη
μεταφορά τους σε ασφαλές περιβάλλον (δομή επείγουσας φιλοξενίας). Στη Γραμμή μπορούν να
απευθύνονται Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς, καθώς και πολίτες και τα ίδια τα παιδιά. Ο ως άνω Εθνικός
Μηχανισμός υποστηρίζεται από δύο κινητές μονάδες προστασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
στελεχωμένες από κοινωνικούς επιστήμονες, διερμηνείς και οδηγούς και παρέχουν υπηρεσίες συνοδείας,
ενημέρωσης και διερμηνείας. Επίσης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής και
διερμηνείας, όπως και υλική υποστήριξη σε ασυνόδευτα παιδιά, παρέχονται στα δύο κέντρα ενημέρωσης
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται οι ενέργειες εμπορίας που έλαβαν χώρα, όπως
προκύπτει από το ιστορικό των θυμάτων - ενηλίκων αλλά και παιδιών - που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση μπορεί να έλαβαν χώρα και γι’ αυτό να έχουν καταγραφεί
αντίστοιχα, περισσότερες από μία ενέργειες (π.χ. στρατολόγηση, εν συνεχεία μετακίνηση και υποδοχή και
ακολούθως υπόθαλψη).
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Ενέργειες εμπορίας-Ενήλικα θύματα
121

118

79
71

10

Στρατολόγηση

Υπόθαλψη

Διασυνοριακή
μετακίνηση

Μετακίνηση εντός
Ελλάδας

Υποδοχή

Ενέργειες εμπορίας-Παιδιά θύματα
35
32

16

Στρατολόγηση

Υπόθαλψη

Διασυνοριακή
μετακίνηση

9

9

Μετακίνηση εντός
Ελλάδας

Υποδοχή

Πρέπει να σημειωθεί ότι για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης επαιτείας, η
ταυτοποίηση των θυμάτων πραγματοποιήθηκε με τη λήψη του ιστορικού και τον εντοπισμό ισχυρών
ενδείξεων εμπορίας στο πλαίσιο του streetworking, γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία
λήψης όλων των πληροφοριών με λεπτομέρειες, συνυπολογιζόμενης της απροθυμίας των θυμάτων να
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αποκαλύψουν μέρος του ιστορικού τους, κυρίως σε σχέση με τη μεταφορά/μετακίνησή τους, όπως
ανέφεραν οι επαγγελματίες.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ
I. Χώρα στρατολόγησης
Η στρατολόγηση αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων, που
πρέπει να διερευνάται σε βάθος, καθώς μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. Οι
τακτικές προσέλκυσης ατόμων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους είναι σημαντική πληροφορία που μπορεί
να βοηθήσει στην έγκαιρη ταυτοποίηση ενός θύματος αλλά και να αξιοποιηθεί σε επίπεδο πρόληψης, με
την ευαισθητοποίηση ευάλωτων ομάδων για την αποφυγή παγίδευσής τους σε προσπάθειες
στρατολόγησής τους.
Όμοια με το αντίστοιχο εύρημα των προηγούμενων ετών, η στρατολόγηση στις περισσότερες
περιπτώσεις έγινε στη χώρα καταγωγής. Η κατηγορία «Ελλάδα» αφορά τις περιπτώσεις υπηκόων άλλων
χωρών που στρατολογήθηκαν στην Ελλάδα και όχι θύματα με ελληνική υπηκοότητα, τα οποία
προσμετρώνται στην κατηγορία της «Χώρα καταγωγής» ως τόπου στρατολόγησης.

Τόπος στρατολόγησης

0
42
Χώρα καταγωγής
Ελλάδα
Αλλού
17
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96

Άγνωστο

ΙΙ. Μέσα στρατολόγησης
Πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσα τέλεσης
των ενεργειών και εν προκειμένω, της ενέργειας της στρατολόγησης. Παρατηρείται ότι, στις
περιπτώσεις των ενήλικων θυμάτων, κατά τη στρατολόγηση η εξαπάτηση ακολουθεί της
εκμετάλλευσης της ευάλωτης κατάστασης με πολύ μικρή διαφορά, πράγμα που μπορεί να
σημαίνει και τον συνδυασμό αυτών των δύο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Φαίνεται λοιπόν, ότι
η ευάλωτη κατάσταση στην οποία ήδη βρίσκονται τα θύματα κατά τη στρατολόγησή τους, είναι
αυτή που διευκολύνει περισσότερο τους δράστες.

Μέσα στρατολόγησης-Ενήλικα θύματα
0

Εξαναγκασμός
8 5

23

Εξαπάτηση
Εκμετάλλευση ευάλωτης κατάστασης

88

81

Πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων για την εξασφάλιση
συναίνεσης ατόμου που κατέχει εξουσία επί του θύματος
Κατάχρηση εξουσίας
Άγνωστο

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται δεδομένα που αφορούν στα παιδιά θύματα,
παρότι στην περίπτωση αυτών δεν απαιτείται η ανίχνευση του μέσου τέλεσης των ενεργειών
της εμπορίας. Ωστόσο, τα σχετικά στοιχεία είναι χρήσιμα για την κατανόηση των ιδιαίτερων
τρόπων δράσης κατά την στρατολόγηση παιδιών. Είναι προφανές ότι η παιδική ηλικία συνιστά εξ
ορισμού μια ευαλωτότητα που εκμεταλλεύονται οι στρατολογητές, ενώ η κατάχρηση εξουσίας
συνδέεται με τη στρατολόγηση από τους γονείς, στις περιπτώσεις κυρίως της εκμετάλλευσης
επαιτείας.

20 |

Μέσα στρατολόγησης-Παιδιά θύματα
Εξαναγκασμός
1 4
11
Εξαπάτηση

12

0
Εκμετάλλευση ευάλωτης κατάστασης

Πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων για την εξασφάλιση
συναίνεσης ατόμου που κατέχει εξουσία επί του
θύματος
Κατάχρηση εξουσίας

34

Άγνωστο

III. Πληροφορίες για τους/τις στρατολογητές/-τριες

Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνονται πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των
στρατολογητών/-τριών και τη σχέση αυτών με τα θύματα. Σε 37 περιπτώσεις από τις 155
περιπτώσεις, στις οποίες καταγράφηκε ως ενέργεια η στρατολόγηση10, αναφέρθηκαν 2 άτομα ως
στρατολογητές/τριες.

10

Υπενθυμίζουμε ότι για τη στοιχειοθέτηση της εμπορίας ανθρώπων απαιτείται η τέλεση μιας τουλάχιστον ενέργειας,
η οποία δεν απαιτείται να είναι απαραίτητα η στρατολόγηση.
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Βιολογικό φύλο
στρατολογητή/τριας
0
Θήλυ
70
Άρρεν
122

Άγνωστο

Ηλικία στρατολογητή/τριας
14
41

107
20
6

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
άνω των 65
Άγνωστο

04

Υπηκοότητα
στρατολογητή/τριας και
θύματος
Ίδια
42
Άλλη
110
Άγνωστο
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40

Στον πίνακα αποτυπώνεται η συχνότητα
ταύτισης της υπηκοότητας του θύματος
με αυτή των στρατολογητών/-τριών,
διαπίστωση που συνάδει με το συχνό
εύρημα της στρατολόγησης στον τόπο
καταγωγής. Θα μπορούσε να πει κανείς
ότι είναι συνηθέστερη (ως προφανώς
ευκολότερη) η προσέγγιση των θυμάτων
από ομοεθνείς τους.

Όσον αφορά τη σχέση των στρατολογητών/-τριών με τα ενήλικα θύματα, φαίνεται ότι σε
ποσοστό άνω του 50% ήταν εντελώς άγνωστα προς το θύμα πρόσωπα. Σε 23 περιπτώσεις
στρατολόγησης ενηλίκων αναφέρθηκαν 2 στρατολογητές/τριες.

Σχέση στρατολογητή/τριας με το ενήλικο θύμα
Άγνωστο προς το θύμα πρόσωπο

73

Γνωστός/ή

22

Άλλος συγγενής

9

Σύντροφος

6

Άλλο-Διακινητής

6

Φίλος/η

5

Μέλος της κοινότητας

4

Σύζυγος

2

Άλλο-Αστυνομικός

2

Γονέας
Τέκνο
Άγνωστο

1
0
15

Στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων παρατηρείται μεγάλος αριθμός στην κατηγορία
«φερόμενος ως γονέας ή ως άλλος συγγενής» καθώς προτιμήθηκε να φανούν ως διακριτή κατηγορία, γιατί
οι περισσότερες από αυτές αφορούν σε περιπτώσεις επαιτείας, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την
υλοποίηση δράσεων streetwork. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις
Αρχές ως προς τις συνθήκες εκμετάλλευσης αλλά και τους δράστες, γιατί δεν αποκλείεται και οι
(φερόμενοι ως) γονείς ή (ως) άλλοι συγγενείς να είναι θύματα ή να υπήρξαν στο παρελθόν. Αναφέρθηκαν
δεκατέσσερις (14) περιπτώσεις ανήλικων θυμάτων με δύο στρατολογητές.
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Σχέση στρατολογητή/τριας με το παιδί θύμα
Γονέας

15

Άλλο- φερόμενος ως γονέας ή ως άλλος συγγενής

13

Άγνωστο προς το θύμα πρόσωπο

11

Μέλος της κοινότητας

5

Γνωστός/ή

3

Φίλος/η

1

Άλλο-Διακινητής

1

Άλλος συγγενής

0

Σύντροφος

0

Σύζυγος

0

Τέκνο

0

Άγνωστο

0

Στο παρακάτω 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, στοιχείο που παραπέμπει σε μη οργανωμένα
κυκλώματα, καθώς στα τελευταία απαντάται κατανομή διακριτών ρόλων στα εμπλεκόμενα
πρόσωπα.

Ρόλος στρατολογητή/τριας
81
67

30
11
3
Στρατολογητής/τρια και
Εκμεταλλευτής/τρια
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Στρατολογητής/τρια και
Εμπλεκόμενος/η στη
μετακίνηση

Μόνο
στρατολογητής/τρια

Άγνωστο

Στρατολογητής/τρια,
Εμπλεκόμενος/η στη
μετακίνηση και
Εκμεταλλευτής/τρια

Σημειωτέο ότι σε τριάντα επτά (37) περιπτώσεις αναφέρθηκαν δύο στρατολογητές/τριες
Στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε ήταν άγνωστη στο θύμα η μεταξύ τους σχέση (έντεκα -11),
είτε αναφέρθηκαν ως σύντροφοι/σύζυγοι (δέκα – 10).

Σχέση μεταξύ των δύο στρατολογητών/τριών
7

Ζευγάρι

Συγγενείς

Φίλοι/ες

Γνωστοί/ές

11

7
2

10

Άγνωστο

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (118) τα θύματα υπέστησαν για πρώτη φορά
εκμετάλλευση. Για είκοσι έξι (26) θύματα η αναφερόμενη εκμετάλλευσή τους δεν ήταν η πρώτη
(μεταξύ αυτών 6 παιδιά). Σε δέκα τρεις (13) περιπτώσεις παρέμεινε αδιευκρίνιστη η σχετική
πληροφορία.
I. Μορφές Εκμετάλλευσης
Η σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων παραμένει ως πλειοψηφούσα μορφή στις
καταγεγραμμένες περιπτώσεις στον ΕΜΑ. Σε είκοσι τρεις (23) περιπτώσεις, η εκμετάλλευση που
υπέστησαν τα θύματα ήταν πολλαπλών μορφών. Στα ενήλικα θύματα (συνολικά 17 περιπτώσεις
πολλαπλών μορφών εκμετάλλευσης) υπήρξαν οκτώ (8) τέτοιες περιπτώσεις με αναφορά σε
σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση (αγροτικός και βιομηχανικός/βιοτεχνικός τομέας,
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Μορφές Εκμετάλλευσης
79

39
19
6

9

1

14
2

Ενήλικες

3

6

4

0

1

0

0

0

Παιδιά

οικιακή εργασία/φροντίδα ατόμων, τομέας εστίασης και δουλεία11). Για πρώτη φορά
αναφέρθηκε περίπτωση με σκοπό την εκμετάλλευση για παρένθετη μητρότητα (σε συνδυασμό
με σεξουαλική εκμετάλλευση), η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Επίσης, αναφέρθηκαν δύο (2)
περιπτώσεις με σεξουαλική εκμετάλλευση και εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων και
μία (1) περίπτωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκμετάλλευσης της επαιτείας. Τέλος,
αναφέρθηκε μία (1) περίπτωση εργασιακής εκμετάλλευσης (ειλωτεία) σε συνδυασμό με δουλεία
και εξαναγκαστικό γάμο αλλά και άλλες τέσσερις (4) με εργασιακή εκμετάλλευση στις οποίες είχε
προηγηθεί αγοραπωλησία του θύματος (υπαγόμενη στην κατηγορία της δουλείας).

11

Η δουλεία αφορούσε αγοραπωλησία θύματος, η οποία κατηγοριοποιήθηκε ως τέτοια καθώς παραπέμπει στην
άσκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επ’ αυτού κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Δουλείας.
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ΕΤΟΣ
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ΜΟΡΦΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΤΟΣ

Στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων (συνολικά 6 περιπτώσεις πολλαπλών μορφών
εκμετάλλευσης) αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις εκμετάλλευσης της επαιτείας σε συνδυασμό με
εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Σε τρεις περιπτώσεις η σεξουαλική εκμετάλλευση
καταγράφηκε σε συνδυασμό και με άλλες μορφές εκμετάλλευσης (οικιακή εργασία, δουλεία και
εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων) και σε μία περίπτωση το θύμα έπεσε θύμα
εξαναγκασμού του σε επαιτεία και σε διάπραξη αδικημάτων, παράλληλα με την εργασιακή του
εκμετάλλευση.

6

II. Βιολογικό φύλο θύματος και ηλικία ανά Μορφή Εκμετάλλευσης
Όπως προκύπτει από τα ακόλουθα γραφήματα, η σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων, γυναίκες θύματα και αντίστοιχα, στα παιδιά τα κορίτσια, κάτι που
επιβεβαιώνει την κατηγοριοποίησή της ως μορφής έμφυλης βίας.
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Ενήλικες- Βιολογικό Φύλο και Μορφή Εκμετάλλευσης
75
Άντρες
Γυναίκες

24
15
4

0

Σεξουαλική

Εργασιακή

1

1

Εκμετάλλευση
επαιτείας

9

5

2

0

Εκμετάλλευση
εγκληματικών
δραστηριοτήτων

Δουλεία

1

Παρένθετη
μητρότητα

0

4

Εξαναγκαστικός
γάμος

Στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ παρατηρείται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε αγόρια θύματα εκμετάλλευσης επαιτείας, ενώ παραμένουν η πλειοψηφία
και στις μορφές της εργασιακής αλλά και της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Παιδιά- Βιολογικό Φύλο και Μορφή Εκμετάλλευσης
Εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων

Δουλεία

Εργασιακή εκμετάλλευση

Σεξουαλική εκμετάλλευση

Εκμετάλλευση της επαιτείας
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1
5
1
1
Κορίτσια

2
7

Αγόρια

4
2
5
14

III. Μέσα ελέγχου
Από τα δεδομένα, διαπιστώνεται ότι, κατά την εκμετάλλευση, τα μέσα ελέγχου που
ασκούνται είναι πολλές φορές περισσότερα από ένα. Ο εξαναγκασμός και η εκμετάλλευση της
ευάλωτης κατάστασης φαίνεται να απαντώνται πιο συχνά. Ωστόσο, στην περίπτωση των παιδιών,
ένα ακόμη κυρίαρχο μέσο ελέγχου είναι η κατάχρηση εξουσίας, καθώς συνδέεται με την
εκμετάλλευση των παιδιών από συγγενικό τους πρόσωπο, όπως φαίνεται παρακάτω. Σε σχέση
με τα μέσα εκμετάλλευσης παιδιών θυμάτων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω και στα μέσα
στρατολόγησής τους.

Μέσα ελέγχου-Ενήλικα θύματα
109
82

14
4
Εξαναγκασμός
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Εκμετάλλευση
ευάλωτης
κατάστασης

Εξαπάτηση

1

Κατάχρηση εξουσίας Πληρωμή ή αποδοχή
χρημάτων για την
εξασφάλιση της
συναίνεσης
προσώπου που ασκεί
έλεγχο στο θύμα

1
Άγνωστο

Μέσα ελέγχου-Παιδιά θύματα
32

14

14
6

Εκμετάλλευση
ευάλωτης
κατάστασης

Κατάχρηση εξουσίας

Εξαναγκασμός

Εξαπάτηση

2

1

Πληρωμή ή αποδοχή
χρημάτων για την
εξασφάλιση της
συναίνεσης
προσώπου που ασκεί
έλεγχο στο θύμα

Άγνωστο

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.

Βιολογικό φύλο εκμεταλλευτή/τριας
Άρρεν
125
Θήλυ
67
Άγνωστο
3

Ενώ στην αρχική φάση της στρατολόγησης φαίνεται ότι η κυρίαρχη τάση συνίσταται στην εμπλοκή
του θύματος σε ευάλωτη κατάσταση με πιο συγκαλυμμένο και φαινομενικά μη βίαιο τρόπο (εξαπάτηση
από ομοεθνείς), στη φάση της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται πιο συχνά ως μέσο ελέγχου ο
εξαναγκασμός, για να καμφθεί η βούλησή του, αφού πλέον έχει συνειδητοποιήσει τον πραγματικό σκοπό
των εκμεταλλευτών/τριών. Στη φάση αυτή, σχεδόν μοιράζεται το ποσοστό των δραστών μεταξύ αυτών
που έχουν διαφορετική εθνικότητα από το θύμα και των ομοεθνών.
Σε τριάντα οκτώ (38) περιπτώσεις, αναφέρθηκαν δύο (2) άτομα ως εκμεταλλευτές/τριες (22
περιπτώσεις ενηλίκων και 16 περιπτώσεις παιδιών). Οι περισσότερες περιπτώσεις κοινής υπηκοότητας
30 |

θυμάτων και εκμεταλλευτών αφορούν την εκμετάλλευση της επαιτείας παιδιών από (φερόμενο ως) γονέα
ή (φερόμενο ως) συγγενικό τους πρόσωπο.

Υπηκοότητα ενήλικου θύματος και
εκμεταλλευτή
52
Ίδια
Άλλη
46

Άγνωστο
46

Υπηκοότητα παιδιού θύματος και εκμεταλλευτή
40
Ίδια
Άλλη
9

Άγνωστο
2

Στην πλειοψηφία των ενήλικων, αλλά και των παιδιών θυμάτων, οι εκμεταλλευτές/τριες είναι πρόσωπα
τελείως άγνωστα προς το θύμα.
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Σχέση εκμεταλλευτή/τριας με θύμα
Άγνωστο προς το θύμα πρόσωπο

98

Γνωστός/ή

8

Άλλος συγγενής

7

Σύντροφος

6

Άλλο- Διακινητής

6

Σύζυγος

2

Φίλος/η

2

Μέλος της κοινότητας

2

Γονέας

1

Αδελφός/ή

0

Τέκνο

0

Άγνωστο

12

Σχέση εκμεταλλευτή/τριας με θύμα
Άγνωστο προς το θύμα πρόσωπο

17

Γονέας

15

Άλλο- φερόμενος ως γονέας ή ως άλλος συγγενής

13

Γνωστός/ή

4

Σύντροφος

1

Μέλος της κοινότητας

1

Φίλος/η

0

Σύζυγος

0

Άλλος συγγενής

0

Αδελφός/ή

0

Τέκνο

0

Άγνωστο

0

Όπως και στην περίπτωση της στρατολόγησης παιδιών θυμάτων, παρατηρείται μεγάλος αριθμός
στην κατηγορία «φερόμενος ως γονέας ή ως άλλος συγγενής», καθώς οι περισσότερες από αυτές αφορούν
σε περιπτώσεις επαιτείας, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση δράσεων streetwork φορέων
προστασίας. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις Αρχές ως προς τις
συνθήκες εκμετάλλευσης αλλά και τους δράστες.
32 |

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που υπήρξε παραπάνω από ένα άτομο εμπλεκόμενο στην
εκμετάλλευση και που το θύμα ήταν σε θέση να δώσει πληροφορίες για τη μεταξύ τους σχέση, οι δύο
εκμεταλλευτές αναφέρθηκαν ως σύζυγοι/σύντροφοι.

Σχέση μεταξύ των εκμεταλλευτών/τριών
Ζευγάρι
1
Συγγενείς

4

6

Φίλοι/ες
13

Γνωστοί/ές

14

Άγνωστο

V. Χώρες που πραγματοποιήθηκε η εκμετάλλευση
Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τα περισσότερα παιδιά θύματα εμπορίας που εντοπίστηκαν κατά το
έτος 2021, η Ελλάδα αποτελεί τον τόπο εκμετάλλευσής τους, καθώς ένας μεγάλος αριθμός αυτών είναι τα
θύματα εξαναγκαστικής επαιτείας που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρέμβασης στον δρόμο (streetwork).
Αντίστοιχα, το υψηλό ποσοστό των ενηλίκων θυμάτων που υπέστησαν την εκμετάλλευση εκτός
Ελλάδας συνδέεται με τα θύματα - αιτούντες/-σες άσυλο που υπέστησαν εκμετάλλευση είτε στη χώρα
καταγωγής τους είτε κατά τη διαδρομή προς την Ελλάδα. Δύο από τα τρία ενήλικα θύματα ελληνικής
καταγωγής υπέστησαν εκμετάλλευση στην Ελλάδα.

Τόπος εκμετάλλευσης για ενήλικα θύματα
99
Ελλάδα

Εξωτερικό

Ελλάδα και
Εξωτερικό
19
3
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Τόπος εκμετάλλευσης για παιδιά θύματα
Ελλάδα
24
Εξωτερικό

10

Ελλάδα και Εξωτερικό
1

Στις περισσότερες περιπτώσεις που η εκμετάλλευση των παιδιών έλαβε χώρα στην Ελλάδα, η
μορφή εκμετάλλευσης που καταγράφηκε ήταν η εκμετάλλευση της επαιτείας τους (δέκα οκτώ-18).
Στα παρακάτω δύο γραφήματα, καταγράφονται οι περιπτώσεις των θυμάτων - ενηλίκων και
παιδιών ξεχωριστά - των οποίων η εκμετάλλευση έλαβε χώρα στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, καταγράφοντας στην τελευταία περίπτωση, μόνο τη μορφή που πραγματοποιήθηκε στην
Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι μορφές εκμετάλλευσης μπορεί να ήταν περισσότερες από μία.

Μορφές εκμετάλλευσης Ενηλίκων θυμάτων στην Ελλάδα
Άνδρες
Εξαναγκαστικός γάμος

0
2

Γυναίκες
Δουλεία

0
2

1

Σεξουαλική εκμετάλλευση

Εργασιακή εκμετάλλευση

Εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων
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12

0
5

0
1

Μορφές εκμετάλλευσης Παιδιών θυμάτων στην Ελλάδα
Αγόρια
Εργασιακή εκμετάλλευση
Κορίτσια

Σεξουαλική εκμετάλλευση

3
0

0
2

4

Εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριότητων

1

14

Εκμετάλλευση επαιτείας

5

Μορφές εκμετάλλευσης Ενηλίκων θυμάτων εκτός Ελλάδας
Άνδρες
0
Σεξουαλική εκμετάλλευση
59

15
Εργασιακή εκμετάλλευση
17

5
Δουλεία
4
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Γυναίκες

Μορφές εκμετάλλευσης Παιδιών θυμάτων εκτός Ελλάδας
Εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων

1
0

2
2

Σεξουαλική εκμετάλλευση

4

Εργασιακή εκμετάλλευση

2

1
1

Δουλεία
Αγόρια

Κορίτσια

VI. Τρόπος διαφυγής θύματος από την κατάσταση εκμετάλλευσης
Από τα εκατόν πενήντα επτά (157) θύματα που έχουν αναφερθεί στον ΕΜΑ την περίοδο αναφοράς,
η συντριπτική πλειοψηφία (εκατόν τριάντα επτά - 137) έχουν διαφύγει από την κατάσταση της εμπορίας,
ενώ για δώδεκα (12) υποθέσεις δηλώνεται άγνωστο από τον Φορέα ταυτοποίησης, αν το θύμα είχε
διακόψει οριστικά τη σχέση με τους εκμεταλλευτές του, τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία αναφοράς στον
ΕΜΑ.

ΕΞΟΔΟΣ/ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣενήλικα θύματα
1

Ναι

3

Όχι

Άγνωστο

118
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ΕΞΟΔΟΣ/ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣπαιδιά θύματα
Ναι

9
Όχι

19
7

Άγνωστο

Παρότι τα περισσότερα ενήλικα θύματα είχαν ξεφύγει από τη συνθήκη εκμετάλλευσής τους κατά
τον εντοπισμό τους, τα παιδιά στην πλειοψηφία τους ταυτοποιήθηκαν ως θύματα, ενώ ήταν ακόμη σε
καθεστώς εκμετάλλευσης, ακριβώς επειδή εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρέμβασης στον δρόμο
(streetworking) να επαιτούν.
Για τα εκατόν τριάντα επτά (137) θύματα - ενήλικες και παιδιά - που έχουν διαφύγει από την
κατάσταση εμπορίας (από τα 157 στο σύνολο), οι τρόποι διαφυγής τους ήταν οι παρακάτω:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ - Ενήλικα θύματα
Απέδρασε μόνη της/ μόνος του

48

Απέδρασε με τη βοήθεια κάποιου τρίτου

40

Αφέθηκε ελεύθερο το θύμα από τον/την εκμεταλλευτή/τρια

17

Παρέμβαση των Αρχών

2

Παρέμβαση των Κοινωνικών Λειτουργών/streetworkers του…
Σύλληψη θύματος

1

Σύλληψη εκμεταλλευτή/τριας

1

Αποπληρωμή χρέους

0

Θάνατος εκμεταλλευτή/τριας

0

Άγνωστο
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2

7

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ-Ανήλικα θύματα
Απέδρασε μόνη της/ μόνος του

8

Παρέμβαση των Αρχών

4

Απέδρασε με τη βοήθεια κάποιου τρίτου

3

Αφέθηκε ελεύθερο το θύμα από τον/την εκμεταλλευτή/τρια

2

Παρέμβαση των Κοινωνικών Λειτουργών/streetworkers του
Φορέα

1

Σύλληψη θύματος

1

Σύλληψη εκμεταλλευτή/τριας

0

Αποπληρωμή χρέους

0

Θάνατος εκμεταλλευτή/τριας

0

Άγνωστο

0

Οι περιπτώσεις που το θύμα απέδρασε μόνο του είναι περισσότερες, όμως είναι άξιος λόγου ο
μεγάλος αριθμός θυμάτων που απέδρασαν με τη βοήθεια τρίτου, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το ζήτημα, αφού αυτή μπορεί να συμβάλει και στην άμεση
παροχή βοήθειας σε ένα θύμα.

VII. 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. Στην κατηγορία «Άγνωστο», που πιθανότατα αφορούν
περιπτώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασία χαρακτηρισμού, δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση
της υπόθεσης. Το 2021 δεν αναφέρθηκε η έκδοση καμίας πράξης χαρακτηρισμού από τις Εισαγγελικές Αρχές.
Επίσης, δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις που να χορηγήθηκε προθεσμία περίσκεψης.
Τέλος, απορρίφθηκε ένα αίτημα έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού (θύματος μη συνεργασθέντος με τις
αστυνομικές αρχές) από περιφερειακή Εισαγγελία.
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Χαρακτηρισμός θυμάτων εμπορίας
Δεν έχει χαρακτηριστεί

101

Είναι σε διαδικασία χαρακτηρισμού

9

Έχει χαρακτηριστεί με τη διαδικασία γνωμοδότησης,
χωρίς συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές

0

Έχει χαρακτηριστεί, συνεργαζόμενο με τις Αστυνομικές
Αρχές

0

Άγνωστο

47

5. 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 κατά τη φάση του
εντοπισμού τους. Παρατηρείται μεγάλος αριθμός αναφορών, στις οποίες δεν είναι γνωστό αν το θύμα
έχει συναινέσει στη συνεργασία με τις Αρχές, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, σχετικά με το εάν αυτό
σχετίζεται με τη δυσκολία του θύματος να πάρει άμεσα αυτή την απόφαση ή εάν σχετίζεται με τη μη
προτεραιοποίηση αυτού του ζητήματος από τους συνεργαζόμενους με το θύμα επαγγελματίες. Πάντως,
το ερώτημα παραμένει ανοιχτό κατά την παρακολούθηση της συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών
προστασίας στο θύμα για τυχόν εξέλιξη στο ζήτημα αυτό.
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Συναίνεση θύματος για τη συνεργασία με τις Αρχές
Ναι
38
Όχι

63
21

Άγνωστο

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήψη υπηρεσιών προστασίας
Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός των θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ
μέσα στο 2021 (νέες περιπτώσεις) και έλαβαν κατά τη διάρκεια όλου του έτους υπηρεσίες προστασίας
από τους Φορείς που είναι - στη συντριπτική πλειοψηφία τους -ενταγμένοι στον Μηχανισμό.
Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνεται με γαλάζιο χρώμα η έναρξη παροχής υπηρεσιών στα
θύματα, ήδη από τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, όπως
αποτυπώνονται δηλ. στις Φόρμες Αναφοράς, και με μπλε σκούρο χρώμα η έναρξη αυτών που
παρασχέθηκαν μετά τον εντοπισμό, κατά τη διάρκεια του έτους, βάσει των εντύπων παρακολούθησης της
προστασίας τους στη χώρα. Για παράδειγμα, η υπηρεσία της στέγασης, κρίθηκε αναγκαία και
παρασχέθηκε σε οκτώ (8) θύματα κατά τη φάση του εντοπισμού και σε άλλα δεκαέξι (16) μετά τον
εντοπισμό τους και κατά τη διάρκεια του έτους.
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Υπηρεσίες πρώτου επιπέδου-Ενήλικα θύματα
Κοινωνική υποστήριξη

54

Ψυχολογική υποστήριξη

53

Διερμηνεία

8
16

Νομική συμβουλευτική

22

19

16

5

30

Υλική βοήθεια

14

Νομική εκπροσώπηση

15

Υποστήριξη σε νομική διαδικασία

6

38

Ιατροφαρμακευτική περίθλαψη

Στέγαση

16

19
11

8

Υπηρεσίες παιδικής προστασίας (αφορούν τα παιδιά του θύματος) 0
κατά τον εντοπισμό

στη διάρκεια του έτους

Υπηρεσίες πρώτου επιπέδου-Παιδιά θύματα
Κοινωνική υποστήριξη

22

Ψυχολογική υποστήριξη

7

3

Ιατροφαρμακευτική περίθλαψη

3

5

Στέγαση

3

5

Υλική βοήθεια
Νομική συμβουλευτική
Νομική εκπροσώπηση

4
3

Συνδρομή στον ορισμό επιτρόπου

4
2

2

Υποστήριξη σε νομική διαδικασία

6

4
5

3

Διερμηνεία 0
Υπηρεσίες παιδικής προστασίας (αφορούν τα παιδιά του θύματος) 0
κατά τον εντοπισμό

στη διάρκεια του έτους

Για τα επτά (7) παιδιά, θύματα εκμετάλλευσης που εντοπίστηκαν από Φορείς που δεν παρέχουν
υπηρεσίες προστασίας, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ενέργειες.
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Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης-Ενήλικα θύματα
Επαγγελματική κατάρτιση-εκμάθηση άλλων γλωσσών

6

Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας

4

Εκμάθηση ελληνικών
Ένταξη σε σχολική βαθμίδα

3
1

Τοποθέτηση σε εργασία 0
Ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες ή αλκοόλ 0

κατά τον εντοπισμό

στη διάρκεια του έτους

Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης-Παιδιά θύματα
Ένταξη σε σχολική βαθμίδα

1

3

Επαγγελματική κατάρτιση-εκμάθηση άλλων γλωσσών

4

Εκμάθηση ελληνικών

4

Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας

1

Τοποθέτηση σε εργασία 0
Ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες ή αλκοόλ 0

κατά τον εντοπισμό
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στη διάρκεια του έτους

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό/Μετεγκατάσταση σε
τρίτη χώρα- Ενήλικα θύματα
Μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα

0

κατά τον εντοπισμό
στη διάρκεια του έτους

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό/Μετεγκατάσταση σε
τρίτη χώρα- Παιδιά θύματα
Μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα

1

κατά τον εντοπισμό
στη διάρκεια του έτους

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό

Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση μετεγκατάστασης αφορά τη μετεγκατάσταση μιας ασυνόδευτης
ανήλικης στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, με επιμέλεια της Ειδικής Γραμματείας για την
Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Τα επόμενα γραφήματα αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες στη
διάρκεια του 2021 (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των περιπτώσεων του 2019 και του 2020 που
παρέμειναν «ανοιχτές»). Η συνολική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καταδεικνύει την ανάγκη
της διαθεσιμότητας αυτών, αλλά και την αντίστοιχη δυνατότητα ανταπόκρισης των φορέων προστασίας.
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Υπηρεσίες πρώτου επιπέδου
41

Κοινωνική υποστήριξη
Ψυχολογική υποστήριξη

21

Διερμηνεία

21
16

Στέγαση

106
59
48

14

Ιατροφαρμακευτική περίθλαψη

70
Παιδιά θύματα

8

Νομική συμβουλευτική

65

Υλική βοήθεια

12

Νομική εκπροσώπηση

13

Υποστήριξη σε νομική διαδικασία

149

5

Υποστήριξη στον ορισμό επιτρόπου

3

Υπηρεσίες παιδικής προστασίας (αφορούν τα παιδιά του
θύματος)

3

Ενήλικα θύματα

56
55

14

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα θύματα
αφορούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό την κοινωνική υποστήριξη, την οποία είτε παρείχαν οι ίδιοι οι Φορείς,
που διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα είτε έγινε παραπομπή σε άλλους φορείς. Είναι όμως, φανερό ότι
αποτελεί μία ανάγκη στα θύματα που κρίνεται ότι πρέπει να καλυφθεί άμεσα.
Αμέσως μετά, ακολουθούν η ψυχολογική υποστήριξη και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη12.
Σημαντική είναι η συνοδεία των θυμάτων από επαγγελματία του Φορέα για τη διευκόλυνση της
πρόσβασής τους σε υπηρεσίες, η οποία μέσα στο 2021 αναφέρεται από τους Φορείς σε σαράντα επτά
(47) περιπτώσεις, στην πλειοψηφία τους για την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας.

12

Υπενθυμίζεται ότι, η «Διερμηνεία» καταγράφεται διακριτά ως παρεχόμενη υπηρεσία μόνο στις περιπτώσεις που ο
Φορέας καλύπτει την ανάγκη αυτή με τη συνδρομή άλλου Φορέα και όχι κάθε φορά που θα χρειαστεί η συνεργασία
με διερμηνέα του ίδιου του Φορέα, η οποία συνδέεται με την παροχή άλλης υπηρεσίας (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη
με τη συνδρομή διερμηνέα του ίδιου Φορέα).
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Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
Επαγγελματική κατάρτιση-εκμάθηση άλλων γλωσσών

5

6

2

Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας

12
7

Εκμάθηση ελληνικών
Ένταξη σε σχολική βαθμίδα

Ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες ή αλκοόλ

12

3

Τοποθέτηση σε εργασία

17

2
0

Παιδιά θύματα

Ενήλικα θύματα

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό/Μετεγκατάσταση σε
τρίτη χώρα
Μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα

Υποστήριξη στον εθελούσιο επαναπατρισμό

1
1

Ενήλικα θύματα
Παιδιά θύματα

Φορείς που παρείχαν υπηρεσίες προστασίας σε πιθανά θύματα από τον Ιανουάριο του 2021 έως και
τον Δεκέμβριο του 2021, είτε αφότου εντόπισαν τα θύματα είτε μετά από παραπομπή από τον φορέα
εντοπισμού, βάσει των αναφορών και των εντύπων παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών που έχουν
υποβληθεί στον ΕΜΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
A21, ΑΕΜΥ Α.Ε., Αναπτυξιακή Καρδίτσας, ΑΡΣΙΣ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, ΔΙΟΤΙΜΑ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ΕΚΚΑ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Ένα Παιδί- Ένας Κόσμος, ΕΟΔΥ/ΚΥΤ, ΖΕΥΞΙΣ, Ιατρική Παρέμβαση, Κέντρο Ένταξης
45 |

Μεταναστών ΟΤΑ, Κέντρο Κοινότητας Δ. Αχαρνών, Κοινοτικό Σπίτι ΔΑΜΑΡΙΣ, Μέλισσα, Μετάδραση, Νέα
Ζωή, Ξενώνας Δ. Αθηναίων (Δίκτυο ΓΓΔΟΠΙΦ), PRAKSIS, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,
Χαμόγελο του Παιδιού, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ-ACTION AID, NOSTOS, SALVATION ARMY, SOLIDARITY NOW, The Home
Project
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
A21, ΑΕΜΥ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, ΑΡΣΙΣ, Βαβέλ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Δίκτυο για τα δικαιώματα του
παιδιού, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ΔΙΟΤΙΜΑ, ΕΚΚΑ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (ΕΣΠ), ΕΟΔΥ/KYT, ΖΕΥΞΙΣ, Ιατρική Παρέμβαση, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, Κέντρο Ημέρας
εφήβων «ΠΛΟΕΣ», Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δ. Αθηναίων, ΚΛΙΜΑΚΑ (Κέντρο ημέρας ΙΟΛΑΟΣ), Κοινοτικό Σπίτι
ΔΑΜΑΡΙΣ, ΝΕΑ ΖΩΗ, Χαμόγελο του Παιδιού, International Rescue Committee, NOSTOS, PRAKSIS, Solidarity
Now, SALVATION ARMY, The Home Project.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Α21, ΑΡΣΙΣ, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΔΙΟΤΙΜΑ,
ΔΟΜ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), ΖΑΑΤΑΡ, Ιατρική Παρέμβαση, Μέλισσα, Μετάδραση,
Χαμόγελο του Παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη, Avocats sans frontiers, Equal rights beyond borders, HIAS,
NOSTOS, PRAKSIS, SOLIDARITY NOW, The Home Project,
ΣΤΕΓΑΣΗ
Α21, ΕΚΚΑ, ΞΕΝΩΝΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Δίκτυο ΓΓΔΟΠΙΦ), Γιατροί του Κόσμου, ΔΑΜΑΡΙΣ, ΔΙΟΤΙΜΑ, Δύναμη
Ζωής, ΕΣΠ, Ηλιαχτίδα, Ιατρική Παρέμβαση, ΚΥΤ, Μετάδραση, Μητέρα Τερέζα, Χαμόγελο του Παιδιού
Πρόγραμμα ESTIA: ΑΡΣΙΣ, Δ. Ηρακλείου Κρήτης, Δ. Καρδίτσας, NOSTOS, PRAKSIS
Πρόγραμμα HELIOS: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων: ΖΕΥΞΙΣ, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, The Home Project,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
A21, ΑΡΣΙΣ, ΔΑΜΑΡΙΣ, ΔΟΜ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ-ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ, Επαγγελματικό Λύκειο, ΕΣΠ, ΜΕΛΙΣΣΑ,
ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, Χαμόγελο του Παιδιού, HABIBI CENTER, NAOMI CENTER, The Home Project
ΙΑΤΡΟΦ/ΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΕΜΥ, ΒΑΒΕΛ, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Δημοτικά Ιατρεία Δ. Αθηναίων, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δ. Ιλίου, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΟΔΥ/ΚΥΤ, ΚΛΙΜΑΚΑ, Μονάδες Υγείας ΕΣΥ (ΤΟ.Μ.Υ.,
Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία), Χαμόγελο του Παιδιού, LIGHT WITHOUT BORDERS, PRAKSIS, ROWING
TOGETHER, Α21 (διασύνδεση με ιδιώτες γιατρούς), Ένα Παιδί, Ένας Κόσμος (διασύνδεση με ιδιώτες
γιατρούς)
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α21, ΑΡΣΙΣ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Κέντρο κοινότητας Δ. Αχαρνών, Generation 2.0,
NOSTOS
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΣΙΣ, ΔΟΜ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ
ΑΡΣΙΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
The Home Project
ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
A21, ΑΕΜΥ, ΑΡΣΙΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ, Γιατροί Του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΔΑΜΑΡΙΣ, ΕΚΚΑ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ-ΕΝΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. Αχαρνών, ΝΕΑ ΖΩΗ, Χαμόγελο του Παιδιού, Drop
in the Οcean, Just Action, NOSTOS, KHORA, PRAKSIS, SALVATION ARMY, The Home Project

ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, με βάση τις Προτυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΜΑ, το
ΕΚΚΑ ορίζει για κάθε περίπτωση Φορέα Αναφοράς, με κριτήριο τη σταθερότητα της συνεργασίας με το
θύμα. Οπότε, συνήθως είναι ο Φορέας που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στέγαση ή νομική
υποστήριξη.
1. Α21
2. ΑΡΣΙΣ
3. ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
4. ΔΑΜΑΡΙΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΣΤΙΑ)
6. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ)
7. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
8. ΔΙΟΤΙΜΑ
9. ΔΟΜ
10. ΕΚΚΑ
11. ΕΟΔΥ/ΚΥΤ
12. ΕΣΠ
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13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
14. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
15. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
16. ΝΕΑ ΖΩΗ
17. ΠΡΑΞΙΣ
18. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
19. ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
20. ΖΑΑΤΑΡ
21. THE HOME PROJECT
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Φορείς που έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς έως σήμερα:
Κρατικοί Φορείς
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας - ΣΕΠΕ
 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΓΓΔΟΠΙΦ
 Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών και,
 Ξενώνες Φιλοξενίας των Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους που
λειτουργούν στο πλαίσιο των Δήμων
 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - ΚΚΠ
 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ
2. Υπουργείο Εσωτερικών – Α΄Βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση:
 Κέντρα Κοινότητας & Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης:
 Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
 Ελληνική Αστυνομία
5. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
 Υπηρεσία Ασύλου
 Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
6. Υπουργείο Υγείας:
 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ
 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας - ΕΟΔΥ
 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 Aνώνυμη Eταιρεία Mονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ A.E.)
 ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
 Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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Διεθνείς Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Η ΑΓΚΑΛΙΑ
Α 21 Campaign
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITY NOW
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΡΣΙΣ
ΒΑΒΕΛ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Ελληνική αντιπροσωπεία
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Ελληνική αντιπροσωπεία
ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (DRC GREECE)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ) ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ‘’ΜΕΛΙΣΣΑ΄΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένα παιδί – Ένας κόσμος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Μη κερδοσκοπική εταιρεία «ZA’ATAR»
ΖΕΥΞΙΣ
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ- Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - MedIn
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ «ΔΙΟΤΙΜΑ»
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ “ΔΑΜΑΡΙΣ”
ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΑ ΖΩΗ
ΝΗΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΝΟΣΤΟΣ
Παιδικά Χωριά SOS
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ- SALVATION ARMY
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ACTION AID
ACTION FOR WOMEN
EQUAL RIGHTS BEYOND BORDERS
DEFENCE FOR CHILDREN
GENERATION 2.0 FOR RIGHTS, EQUALITY & DIVERSITY
HIAS
HOPE SPOT - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ
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HUMAN RIGHTS 360
ODYSSEA
PRAKSIS
RED UMBRELLA ATHENS-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
TERRE DES HOMMES HELLAS
THE HOME PROJECT

