Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%
Εθνική Συμμετοχή: 25%

Τίτλος Έργου: «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων» (κωδ.ΟΠΣ 5009756)
Το ΕΚΚΑ υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δράσεις Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της
Εμπορίας Ανθρώπων» από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας για την περίοδο
2014–2020».
Στόχος του είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
(ΕΜΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30840 ΚΥΑ (ΦΕΚ3003/Β/20-09-2016), με την οποία αποφασίζεται η σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του ΕΜΑ στο
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία και ο συντονισμός αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση
της Εμπορίας Ανθρώπων.
Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός
δυναμικού συστήματος παρακολούθησης της προστασίας που παρέχεται καθώς και συλλογής πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις τάσεις και τις
διαστάσεις του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα επιμέρους δράσεων:
- πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΜΑ σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
συναρμόδιους Φορείς - κρατικούς και μη κυβερνητικούς όπως η Αστυνομία, η Υπηρεσία Ασύλου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Νοσοκομεία,
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλα
- επιμορφωτικές/ ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα από τα στελέχη του ΕΚΚΑ που θα απευθύνονται στους επαγγελματίες των ως άνω
φορέων
- δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και τις
παρεχόμενες σε αυτά υπηρεσίες προστασίας από τους εμπλεκόμενους Φορείς.
- έκδοση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια η λειτουργία του ΕΜΑ με παράλληλη
περιγραφή του θεσμικού πλαισίου και του χάρτη των Φορέων
- ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο θα δίνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό μία σύντομη επεξήγηση του φαινομένου και των δικαιωμάτων που
απορρέουν από την αναγνώριση ενός ατόμου ως θύματος εμπορίας καθώς και για τη λειτουργία του ΕΜΑ
Χρηματοδότηση και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου: Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 631.831,16€, εκ του οποίου
το 75%, ήτοι 473.876,37€ αποτελεί συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% ήτοι 157.958,79€, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και με
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/12/2017 – 15/10/2022.

