ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ1
Από τις πληροφορίες που μου έχετε δώσει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είστε θύμα εμπορίας
ανθρώπων. Η εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα και σημαίνει ότι έχετε
διακινηθεί, εξαπατηθεί, εξαναγκασθεί, ή η ελευθερία σας έχει περιοριστεί, με σκοπό να σας
εκμεταλλευθούν οικονομικά με την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, απειλών ή με άλλο
τρόπο που δε σας άφηνε άλλη επιλογή [προσαρμόζεται ανάλογα με το ιστορικό της εμπορίας του
θύματος που ενημερώνεται].
Ως θύμα εμπορίας ανθρώπων έχετε δικαίωμα στα παρακάτω και θα προσπαθήσουμε μαζί να έχετε
πρόσβαση σε:
- δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δημόσιο Νοσοκομείο
- ψυχολογική στήριξη,
- μετάφραση και διερμηνεία (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση)
- να λάβετε βοήθεια στην αναζήτηση ασφαλούς στέγασης,
- να πάρει η αστυνομία μέτρα για την ασφάλειά σας, εάν είστε σε κίνδυνο και,
- πρόσβαση σε δικηγόρο του προγράμματος δωρεάν νομικής βοήθειας.
Επίσης, έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε τους δράστες στην αστυνομία, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται
ή πού έγινε το έγκλημα σε βάρος σας, έτσι ώστε να διωχθούν και να τιμωρηθούν. Σε αυτή την
περίπτωση, εάν τυχόν είχατε εξαναγκαστεί να διαπράξετε παράνομες ενέργειες κατά το χρονικό
διάστημα στο οποίο βρεθήκατε υπό εκμετάλλευση, τότε προβλέπει ο νόμος ότι δεν θα τιμωρηθείτε.
Πρέπει να τονίσω ότι, δεν είστε υποχρεωμένος/η να συνεργαστείτε με την αστυνομία. Εσείς θα
αποφασίσετε αν θα συνεργαστείτε με την αστυνομία και πότε. Να ξέρετε ότι αν αποφασίσετε να
συνεργαστείτε με την αστυνομία, προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιώματα που έχετε, τα οποία θα
σας εξηγήσει δικηγόρος, με τον/την οποίο/α θα μπορείτε να συζητήσετε την υπόθεσή σας.
Ανεξάρτητα αν θα αποφασίσετε να καταγγείλετε αυτούς που σας εκμεταλλεύτηκαν, έχετε δικαίωμα
να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για να αναγνωριστείτε και επίσημα από τον
Εισαγγελέα ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.
Εάν το θύμα είναι πολίτης τρίτης χώρας: Έχετε δικαίωμα επίσης, αφού αναγνωριστείτε ως θύμα
εμπορίας ανθρώπων, να λάβετε προθεσμία μέχρι 3 μήνες για να αποφασίσετε εάν θα συνεργαστείτε
με την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, αφού αναγνωριστείτε επίσημα ως θύμα εμπορίας ανθρώπων,
έχετε δικαίωμα να λάβετε άδεια διαμονής, με την οποία μπορείτε και να εργαστείτε.
Εάν το επιθυμείτε, έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε με ασφάλεια στην πατρίδα σας.
Εάν το θύμα είναι πολίτης τρίτης χώρας και δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα: Ο νόμος προβλέπει την
προστασία σας από την απέλαση2.

1

Η παρούσα αποτελεί πρόταση για συνοπτική, αλλά πλήρη αναφορά των δικαιωμάτων που έχει για
την προστασία του και την επικοινωνία με τις Αρχές το πιθανό θύμα εμπορίας που εξυπηρετείτε.
Σημειώστε ότι, κάθε δικαίωμα που συνοπτικά αναφέρεται εδώ αναλύεται και σε επιμέρους
δικαιώματα ή διαδικασίες. Ειδικότερα για την ποινική διαδικασία, η συνδρομή νομικού παραστάτη
δικηγόρου είναι απαραίτητη για την απόλαυση όλων των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το
ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Υπενθυμίζεται ότι η ακριβής διατύπωση του άρ. 12 παρ. 2 Ν. 3064/2002 είναι: Κατά τη διάρκεια της
προστασίας ή αρωγής, οι αλλοδαποί θύματα κατά την έννοια του παρόντος δεν απελαύνονται.
Απόφαση απέλασης που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, αναστέλλεται.
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Από τις πληροφορίες που μου έχετε δώσει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είστε θύμα εμπορίας
ανθρώπων. Η εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα και σημαίνει ότι έχετε
διακινηθεί, εξαπατηθεί, εξαναγκασθεί, ή η ελευθερία σας έχει περιοριστεί, με σκοπό να σας
εκμεταλλευθούν οικονομικά3 [προσαρμόζεται ανάλογα με το ιστορικό της εμπορίας του θύματος που
ενημερώνεται].
Επειδή είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε το γεγονός αυτό
στις Αρχές, ώστε να σας προστατεύσουμε, αλλά και για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε ό,τι
δικαιούστε. Ως θύμα εμπορίας ανθρώπων έχετε δικαίωμα στα παρακάτω και θα προσπαθήσουμε να
έχετε πρόσβαση σε:
- δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δημόσιο Νοσοκομείο
- ψυχολογική στήριξη,
- μετάφραση και διερμηνεία (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση)
- ασφαλή στέγαση σε ξενώνα με άλλα παιδιά,
- δωρεάν νομική βοήθεια,
- εκπαίδευση,
- ενημέρωση για κάθε εξέλιξη της διαδικασίας,
- Να λέτε τη γνώμη σας για κάθε απόφαση που λαμβάνεται για εσάς.
Επίσης θα φροντίσουμε ώστε να διοριστεί επίτροπος που θα είναι υπεύθυνος για εσάς και την
παρακολούθηση της υπόθεσής σας.
Μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε για να βρούμε λύσεις ώστε να εντοπίσετε την οικογένειά σας ή
να επιστρέψετε στην πατρίδα σας, αν θέλετε. (για τα δύο τελευταία θα κρίνετε την αναγκαιότητα ή
και την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την περίπτωση του παιδιού θύματος, αναλόγως με την
αξιολόγηση από εσάς του βέλτιστου συμφέροντός του. Π.χ. αν η στρατολόγηση ξεκίνησε στη χώρα
καταγωγής, αν υπήρξε απαγωγή κλπ., είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
επιλογή ή μη του εντοπισμού του).
Έχετε δικαίωμα επίσης, αφού αναγνωριστείτε ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, να λάβετε προθεσμία
μέχρι 5 μήνες για να αποφασίσετε εάν θα συνεργαστείτε με την αστυνομία, για να συλληφθούν και
να τιμωρηθούν οι δράστες. Σε κάθε περίπτωση, αφού αναγνωριστείτε επίσημα ως θύμα εμπορίας
ανθρώπων από τον Εισαγγελέα, έχετε δικαίωμα να λάβετε άδεια διαμονής, και μέχρι τότε
προστατεύεστε από την απέλαση.
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Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων δεν απαιτείται η διερεύνηση της χρήσης
μέσων για την τέλεση κάποιας από τις ενέργειες της εμπορίας.

