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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022) 

 

Η παρούσα Έκθεση του 1ου εξαμήνου 2022 περιλαμβάνει τα δεδομένα που εξήχθησαν από τις 

φόρμες αναφοράς και τα έντυπα παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών1, που έχουν υποβληθεί στον 

Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ) και αφορούν 

στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, από τους Φορείς που είναι ενταγμένοι σε 

αυτόν.  

 

Υπενθυμίζεται ότι, στον Μηχανισμό αναφέρονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων2, ανεξαρτήτως εάν η 

εμπορία έλαβε χώρα εντός ή εκτός Ελλάδας και ανεξαρτήτως του χρόνου που 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 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 ΕΜΑ3, 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. 

 

Ο αριθμός των αναφορών που απεστάλησαν στον ΕΜΑ κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2022 

και αφορούν σε νέες περιπτώσεις, έφτασε τις εκατό τριάντα τέσσερις (134). Προήλθαν στην πλειοψηφία 

τους από Υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα. 

Ειδικότερα, ενενήντα οκτώ (98) αναφορές απέστειλαν οι παρακάτω Φορείς του Δημοσίου τομέα: 

1. Ελληνική Αστυνομία 

2. Υπηρεσία Ασύλου  

 

1 Με τα έντυπα παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών, οι Φορείς Αναφοράς ενημερώνουν ανά τετράμηνο το 
ΕΚΚΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (είδος, διάρκεια κλπ.) σε κάθε θύμα που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό από 
τους ίδιους ή από συνεργαζόμενους Φορείς, μετά από παραπομπή.   
2 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).  
3 Υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται συναίνεση του ανηλίκου θύματος για την ένταξή του στον ΕΜΑ, αλλά 
ενημερώνεται γι’ αυτήν από τον Φορέα Εντοπισμού.  
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3. ΥΠΥΤ-ΕΟΔΥ4   

4. Μονάδα Υγείας 

5. Δήμος Αθηναίων  

Εντός της ίδιας περιόδου επίσης, ο ΕΜΑ έλαβε τριάντα επτά (36) αναφορές από μη – 

κυβερνητικούς Φορείς και διεθνείς Οργανισμούς:   

1. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

2. HumanRights360 

3. Refugee Legal Support 

4. Γιατροί χωρίς σύνορα 

5. The Home Project 

6. Ευρωπαϊκή Έκφραση 

7. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ 

8. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ – 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 

I. Φύλο και Ηλικία 

Από τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων – εκατό τριάντα τέσσερις (134) – τα ενήλικα θύματα 

είναι 113 (92 γυναίκες και 21 άντρες) και τα παιδιά είναι 21 (14 κορίτσια και 7 αγόρια). Εξ αυτών, τα εννέα 

(9) είναι ασυνόδευτα, τρία αγόρια και έξι κορίτσια.  

Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες (92) και κορίτσια (14).  

Στο πλαίσιο εκτίμησης της ευαλωτότητας των θυμάτων, καταγράφηκαν έξι (6) γυναίκες σε 

κατάσταση εγκυμοσύνης - κατά την υποβολή της αναφοράς - και είκοσι (20) βρίσκονται με τα τέκνα τους 

στην Ελλάδα.  

 

 

4 Πρόκειται για τα ψυχοκοινωνικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ που παρέχουν υπηρεσίες εντός των Δομών της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στις Δομές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι 
Δομές Φιλοξενίας/Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων. 
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II. Ηλικία 

Όσον αφορά την ηλικία των ενήλικων θυμάτων, το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι κάτω των 25 

ετών. Τα εννέα (9) ασυνόδευτα παιδιά ήταν άνω των 16 ετών.  
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III. Εθνικότητα 

 

 

Στις χώρες της Αφρικής συμπεριλαμβάνονται η Λ.Δ. του Κονγκό (24 θύματα), το Καμερούν, η Γκάνα, 

η Νιγηρία, η Γουινέα, η Ερυθραία, η Ακτή Ελεφαντοστού,  η Γκάμπια, το Κονγκό, το Μαρόκο, η Σιέρα Λεόνε, 
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5 |  

 

το Μάλι και η Σομαλία. Στις χώρες της Ασίας συμπεριλαμβάνονται το Ιράν, το Νεπάλ, το Πακιστάν, το 

Μπαγκλαντές και η Συρία. Η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Ρωσία είναι οι ευρωπαϊκές χώρες καταγωγής 

θυμάτων οι οποίες έχουν αναφερθεί. 

 

 

Στις χώρες της Αφρικής συμπεριλαμβάνονται η Σομαλία, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μπουρούντι και 

η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από τις χώρες της Ασίας αναφέρθηκε μόνο το Πακιστάν και από τις 

Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. η Αλβανία.  

 

IV. Καθεστώς διαμονής  

Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ κατά το εξάμηνο 

αναφοράς 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.  
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 Τέσσερις (4) περιπτώσεις ενήλικων και δύο (2) παιδιών θυμάτων αιτουσών/αιτούντων άσυλο έλαβαν 

καθεστώς διεθνούς προστασίας, στη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς, αν και όχι απαραίτητα επί τη βάσει της 

ιδιότητάς τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.  
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V. Τόπος διαμονής στην Ελλάδα κατά τον εντοπισμό 

Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά στον τόπο 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 (Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Δομές Φιλοξενίας/Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και οι Κλειστές 

Ελεγχόμενες Δομές Νήσων). 

 

Σε έξι (6) περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι το θύμα διέμενε σε κατάλυμα παρεχόμενο από τον 

εκμεταλλευτή (ενέργεια της υπόθαλψης), γεγονός που αναδεικνύει ότι το θύμα εντοπίστηκε ενώ ήταν 

ακόμα υπό εκμετάλλευση, δίνοντας ακριβέστερη εικόνα του ιστορικού εμπορίας.  
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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. 
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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 μπορεί να έλαβαν χώρα και επομένως να έχουν καταγραφεί, περισσότερες από 

μία ενέργειες στην ίδια περίπτωση (π.χ. στρατολόγηση, εν συνεχεία μετακίνηση και υποδοχή και 

ακολούθως υπόθαλψη).  
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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.  

 

Ομοίως 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  «Χώρα καταγωγής» ως τόπο στρατολόγησης. 

Από την υποκατηγορία «Αλλού», διαχωρίζεται και αναφέρεται διακριτά η στρατολόγηση στην 

Τουρκία λόγω του μεγάλου ποσοστού θυμάτων (από τις 49 περιπτώσεις που η στρατολόγηση 

πραγματοποιήθηκε εκτός της χώρας καταγωγής, κυρίως κατά τη μεταναστευτική διαδρομή, στις 18 

περιπτώσεις η στρατολόγηση έγινε στην Τουρκία) που στρατολογούνται εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους προς την Ευρώπη.  
 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (119), τα θύματα υπέστησαν για πρώτη φορά 

εκμετάλλευση. Για δεκατρία (13) θύματα η αναφερόμενη εκμετάλλευσή τους δεν ήταν η πρώτη 

(μεταξύ αυτών 2 παιδιά). Σε δύο (2) περιπτώσεις παρέμεινε αδιευκρίνιστη η σχετική πληροφορία. 
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I. Μορφές Εκμετάλλευσης 

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων παραμένει ως πλειοψηφούσα μορφή στις 

καταγεγραμμένες περιπτώσεις στον ΕΜΑ. Σε δέκα (10) περιπτώσεις ενηλίκων αναφέρθηκαν 

πολλαπλές μορφές εκμετάλλευσης όπως και σε μία (1) περίπτωση παιδιού θύματος. 
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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.  

 

 

Στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε κορίτσια θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, ενώ παραμένουν η 

πλειοψηφία και στη μορφή της εκμετάλλευσης της επαιτείας. 
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III. Χώρες που πραγματοποιήθηκε η εκμετάλλευση 

Το υψηλό ποσοστό των ενηλίκων θυμάτων που υπέστησαν την εκμετάλλευση εκτός Ελλάδας 

αφορά στα θύματα - αιτούντες/-σες άσυλο που υπέστησαν εκμετάλλευση είτε στη χώρα καταγωγής τους 

είτε κατά τη διαδρομή προς την Ελλάδα.  
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              Στις περισσότερες περιπτώσεις που η εκμετάλλευση των παιδιών έλαβε χώρα στην Ελλάδα, η 

μορφή εκμετάλλευσης που καταγράφηκε ήταν η εκμετάλλευση της επαιτείας τους (επτά-7). 

VI. Τρόπος διαφυγής θύματος από την κατάσταση εκμετάλλευσης 

Τα εκατόν τριάντα τέσσερα (134) θύματα που έχουν αναφερθεί στον ΕΜΑ την περίοδο αναφοράς, 

έχουν διαφύγει από την κατάσταση της εμπορίας. Οι τρόποι διαφυγής τους ήταν οι παρακάτω: 
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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  απλοί πολίτες μπορεί να συμβάλουν 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 πρώτο εξάμηνο του 2022 δεν αναφέρθηκε η έκδοση καμίας πράξης χαρακτηρισμού από τις 

Εισαγγελικές Αρχές.   

Επίσης, δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις που να χορηγήθηκε προθεσμία περίσκεψης. 
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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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6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λήψη υπηρεσιών προστασίας 

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός των θυμάτων που αναφέρθηκαν στον ΕΜΑ το 

πρώτο εξάμηνο του 2022 (νέες περιπτώσεις) και έλαβαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου υπηρεσίες 

προστασίας από τους Φορείς που είναι - στη συντριπτική πλειοψηφία τους -ενταγμένοι στον 

Μηχανισμό.  
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα,  οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα θύματα 

αφορούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό την κοινωνική και ψυχολογική 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 ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η νομική συμβουλευτική5. Στην 

υπηρεσία της στέγασης αναφέρονται οι περιπτώσεις που στεγάστηκαν σε προστατευμένα πλαίσια, όπως 

δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ξενώνα για θύματα εμπορίας ή στο Πρόγραμμα ένταξης  

ΗELIOS κ.ά.. 

 

 

5 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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 Για πρώτη φορά αναφέρθηκε επαναπατρισμός στην Ελλάδα θύματος ελληνικής καταγωγής.  
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