Μίλησε σήμερα κιόλας στον/στην επαγγελματία της
Υπηρεσίας που συνεργάζεσαι, ακόμα κι αν απλά υποψιάζεσαι
ότι σου συμβαίνει, ή θα σου συμβεί κάποιο από αυτά.
Ή πάρε τηλέφωνο:
Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων
Α21 – ελληνικά, αγγλικά και
τηλε-διερμηνεία σε 200 γλώσσες – 24 ώρες
Email: info@1109.gr

15900

Τηλεφωνική Γραμμή SOS για τη βία κατά των Γυναικών
Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων - 24 ώρες
Email: sos15900@isotita.gr
Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 24 ώρες
Email: help@ekka.org.gr

Ή κάλεσε την Άμεση Δράση:
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Ελληνική Αστυνομία - 24 ώρες

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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• Έχεις αναγκαστεί να εργαστείς με καθόλου ή ελάχιστη αμοιβή;

Δεν φταις για την κατάσταση που βρέθηκες:

• Παρέχεις σεξουαλικές υπηρεσίες χωρίς να μπορείς να διαλέγεις τους
πελάτες σου, χωρίς να κρατάς εσύ την αμοιβή ή χωρίς να μπορείς να
φύγεις και φοβάσαι;

Οι δράστες της εμπορίας ανθρώπων κάνουν τα θύματα να πιστεύουν ότι
συμφώνησαν και ότι έχουν υποχρέωση να κάνουν ό,τι τους πουν.

• Έχεις αναγκαστεί να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις και φοβάσαι ότι
θα σε συλλάβει η αστυνομία;
• Κάποιος/α σου πρόσφερε μια δουλειά (στον αγροτικό τομέα, στη
βιοτεχνία, οικιακή εργασία, σεξουαλικές υπηρεσίες κλπ.), εσύ
δέχτηκες αλλά τελικά σε βάζουν να κάνεις εντελώς διαφορετική
δουλειά σε πολύ άσχημες συνθήκες;
• Έχεις αναγκαστεί να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις, επειδή
κάποιος/α σου ζήτησε να ξεπληρώσεις ένα ποσό;

Η εμπορία ανθρώπων είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα. Σημαίνει ότι κάποιος
εκμεταλλεύεται κάποιον άλλο με σκοπό το κέρδος κάνοντάς τον να κάνει πράγματα
χωρίς να θέλει π.χ. να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες, να ζητιανεύει, να πουλάει
ναρκωτικά, να κλέβει ή να δουλεύει σε άθλιες συνθήκες.

Αν κάποιος/α χρησιμοποιώντας βία, απειλές ή άλλους τρόπους
εξαναγκασμού, σε αναγκάζει να κάνεις κάτι από τα παραπάνω, τότε
μπορείς να λάβεις προστασία και βοήθεια.

Δεν συμφώνησες ποτέ στην εκμετάλλευσή σου:
Μπορεί κάποιος/α να προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί λέγοντας σου ότι δεν έχεις
άλλη επιλογή από το να δουλεύεις εκεί. Έχεις το δικαίωμα να αρνηθείς. Ακόμα
και αν αναγκάστηκες να δεχτείς, αυτή η συμφωνία είναι άκυρη. Πολλές φορές οι
δράστες ισχυρίζονται ότι πρέπει να ξεπληρώσεις ένα πολύ μεγάλο ποσό δουλεύοντας
γι’ αυτούς. Δεν έχεις καμιά τέτοια υποχρέωση.

Οι εκμεταλλευτές σου δεν είναι παντοδύναμοι:
Υπάρχουν Υπηρεσίες που μπορούν να σε προστατεύσουν ώστε να μην σε βρουν οι
δράστες. Αν αποφασίσεις να τους καταγγείλεις στην αστυνομία, προβλέπονται
μέτρα για την προστασία σου.

Ο νόμος προστατεύει τα θύματα εμπορίας ανθρώπων:
Σε συνεργασία με έναν/μία επαγγελματία μπορείς να μάθεις αναλυτικά για τα
δικαιώματά σου που περιλαμβάνουν ασφαλή στέγαση και νομική βοήθεια και τις
προβλεπόμενες διαδικασίες.
Τα θύματα εμπορίας έχουν δικαιώματα και μπορούν να προστατευτούν.
Δεν θα τιμωρηθείς για παράνομες πράξεις που σε ανάγκασαν να κάνεις.

