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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι.   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΜΑ 

 
 
Τι είναι; 
Η αναγνώριση ενδείξεων ότι έλαβε χώρα μία τουλάχιστον ενέργεια εμπορίας ανθρώπων, με τουλάχιστον ένα μέσο1, με σκοπό την εκμετάλλευση. 
 
 
Από ποιόν;  
Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 
 
 
Πώς; 
Με τη διερεύνηση ενδείξεων  
 

 Στην περίπτωση αλλοδαπού εξασφαλίζεται υπηρεσία διερμηνείας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Σε περίπτωση ανήλικου πιθανού θύματος, δεν απαιτείται διερεύνηση  του μέσου που χρησιμοποιήθηκε. 
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Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΜΕΣΟ/ΣΚΟΠΟΣ) 

 

Τι είναι;  

Η αναγνώριση ενδείξεων ότι έλαβε χώρα μία τουλάχιστον ενέργεια εμπορίας ανθρώπων, με τουλάχιστον ένα μέσο, με σκοπό την εκμετάλλευση. Σε 

περίπτωση ανήλικου πιθανού θύματος, δεν απαιτείται διερεύνηση  του μέσου που χρησιμοποιήθηκε. 

Από ποιον; 

Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 

 

ΒΗΜΑ 1:  Κάλυψη βασικών αναγκών  

Τι είναι; 

Η εξασφάλιση παροχής τροφής, ένδυσης, άμεσης 

ιατρικής φροντίδας (όταν είναι απαραίτητη) και 

επικοινωνίας με την οικογένεια στο πιθανό θύμα 

εμπορίας. 

Από ποιον; 

Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 

Πότε; 

Από την πρώτη επαφή 

 
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 2: Ενημέρωση                                  

Τι είναι;  

Είναι η ενημέρωση για: 
Α. τον ορισμό του φαινομένου εμπορίας 
ανθρώπων  
Β. τα δικαιώματα ενός πιθανού και ενός 
αναγνωρισμένου θύματος 
Γ. τη δυνατότητα συνεργασίας με τις διωκτικές 
Αρχές2 
Δ. την παρουσίαση επιλογών και των συνεπειών 
τους3 
Ε. τη δυνατότητα παροχής προθεσμίας 
περίσκεψης 
ΣΤ. την ενημέρωση για την ύπαρξη και τον τρόπο 
λειτουργίας του ΕΜΑ  
Από ποιον; 
Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 
Πότε; 
Όταν γίνει η ταυτοποίηση πιθανού θύματος 
εμπορίας 

ΒΗΜΑ 3:  Αρχική παραπομπή και καταγραφή 

Τι είναι;  

Η αναφορά εντοπισμού (ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ενός 
πιθανού θύματος, δηλ. ενός θύματος που στο 
ιστορικό του υπάρχουν ενδείξεις εμπορίας 
(ενέργεια, μέσο, σκοπός). 
Από ποιον; 
Από τον Φορέα Εντοπισμού  (πίνακας 1) 
Πότε; 
Μετά την ενημέρωση και όταν συναινέσει το 
πιθανό θύμα στην ένταξή του στον ΕΜΑ. Το 
πιθανό θύμα μπορεί να προβεί στην ανάκληση 
της συναίνεσης. Τότε συνεχίζεται η αναφορά 
στον ΕΜΑ χωρίς κωδικό εισόδου. 
Πώς; 
Με την αποστολή Φόρμας Αναφοράς στον ΕΜΑ.  
Αν το πιθανό θύμα δεν συναινέσει για την ένταξή 
του στον ΕΜΑ, ο Φορέας Εντοπισμού αποστέλλει 
τη Φόρμα Αναφοράς χωρίς κωδικό εισόδου. 

                                                           

2 Σε περίπτωση που το θύμα, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, συναινέσει στο (Γ), ενημερώνεται η Αστυνομία.  

 
3 Στις περιπτώσεις των ανηλίκων πιθανών θυμάτων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και ενημερώνεται η Εισαγγελία Ανηλίκων.  

    Κρίνεται σκόπιμο, στο πλαίσιο του ΕΜΑ, να διερευνηθεί η δυνατότητα συνοδείας και διερμηνείας του ανηλίκου από εκπαιδευμένο προσωπικό.  
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ΙΙ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

 

Τι είναι;  

Όταν δεν διαπιστώνονται επαρκείς ενδείξεις σε αυτή τη φάση, αλλά το ενδεχόμενο να πρόκειται για πιθανό θύμα είναι πολύ υψηλό. 

Από ποιον; 

Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 

 

Εάν ο Φορέας δεν είναι εξειδικευμένος στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες ή δεν μπορεί να αναλάβει την παρακολούθηση μίας 

περίπτωσης (π.χ. Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου), παραπέμπει σε Φορέα Προστασίας (πίνακας 2), ο οποίος εφεξής θα αποτελεί τον Φορέα Αναφοράς 

για την περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, και με στόχο την εξασφάλιση ότι το θύμα δε θα «χαθεί» μεταξύ παραπομπών, ο Φορέας  Εντοπισμού ενημερώνει 

το ΕΚΚΑ, το οποίο (ΕΚΚΑ) μπορεί α. να προτείνει την ενημερωμένη (μετά από επικοινωνία μαζί τους) παραπομπή σε Φορείς που μπορούν να 

ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες συνθήκες και στη συνέχεια, β. να επικοινωνήσει με τον Φορέα όπου παραπέμφθηκε για την επιβεβαίωση της 

συνεργασίας.  

 

ΒΗΜΑ 1:  Κάλυψη βασικών αναγκών  

Τι είναι; 

Η εξασφάλιση παροχής τροφής, ένδυσης, άμεσης 

ιατρικής φροντίδας (όταν είναι απαραίτητη) και 

επικοινωνίας με την οικογένεια στο πιθανό θύμα 

εμπορίας. 

Από ποιον; 

Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 

Πότε; 

Από την πρώτη επαφή 

 

ΒΗΜΑ 2:  Εκτίμηση αναγκών και 
επικινδυνότητας 
Από ποιον;  
Από τον Φορέα Προστασίας (πίνακας 2) 
Τι είναι; 
Η εκτίμηση της σωματικής και ψυχικής 
κατάστασης, η διερεύνηση εάν το ίδιο το θύμα ή 
το οικογενειακό του περιβάλλον δέχεται απειλές 
και αν παραμένει σε επισφαλές περιβάλλον. 
Ενημέρωση για την ύπαρξη και τον τρόπο 
λειτουργίας του ΕΜΑ. 
Από ποιον; 
Από τον Φορέα Εντοπισμού (πίνακας 1) 
Πότε; 
Όταν γίνει η ταυτοποίηση πιθανού θύματος 
εμπορίας 

ΒΗΜΑ 3: Εξασφάλιση συνθηκών προστασίας και 
ασφάλειας 
 
Από ποιον;  
Από τον Φορέα προστασίας (πίνακας 2) 
 
Τι είναι; 
Όλες οι ενέργειες που παρέχουν προστασία και 
ασφάλεια στο θύμα, όπως η εξασφάλιση 
πρόσβασης σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας, η ψυχολογική υποστήριξη, η 
φιλοξενία  
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ΒΗΜΑ 4: Διερεύνηση ενδείξεων εκ νέου 

Από ποιον;  
Από τον Φορέα προστασίας (πίνακας 2) 

 

ΒΗΜΑ 5:  Ταυτοποίηση 

Αν από τη διερεύνηση δεν προκύπτει η εμπορία, 

κάθε Υπηρεσία ακολουθεί το δικό της 

Πρωτόκολλο για την προστασία ανθρώπων σε 

ευάλωτη κατάσταση.  

Αν προκύψει ζήτημα εμπορίας, ακολουθεί το 

Βήμα 6.   

 

 

ΒΗΜΑ 6: Ενημέρωση                              

Τι είναι;  

Είναι η ενημέρωση για: 
Α. τον ορισμό του φαινομένου εμπορίας 
ανθρώπων  
Β. τα δικαιώματα ενός πιθανού και ενός 
αναγνωρισμένου θύματος 
Γ. τη δυνατότητα συνεργασίας με τις διωκτικές 
Αρχές4 
Δ. την παρουσίαση επιλογών και των συνεπειών 
τους5 
Ε. τη δυνατότητα παροχής προθεσμίας 
περίσκεψης 
ΣΤ. την ενημέρωση για την ύπαρξη και τον τρόπο 
λειτουργίας του ΕΜΑ  
Από ποιον; 
Από τον Φορέα Προστασίας (πίνακας 2) 
Πότε; 
Όταν γίνει η ταυτοποίηση πιθανού θύματος 
εμπορίας 
 

ΒΗΜΑ 7: Παραπομπή και Αναφορά στον ΕΜΑ 

 

 

 

                                                           

4 Σε περίπτωση που το θύμα, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, συναινέσει στο (Γ), ενημερώνεται η Αστυνομία.  

 
5 Στις περιπτώσεις των ανηλίκων πιθανών θυμάτων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και ενημερώνεται η Εισαγγελία Ανηλίκων.  

    Κρίνεται σκόπιμο, στο πλαίσιο του ΕΜΑ, να διερευνηθεί η δυνατότητα συνοδείας και διερμηνείας του ανηλίκου από εκπαιδευμένο προσωπικό.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» 

 

Τι είναι;  

Ο ορισμός ενός Φορέα Προστασίας ως του υπεύθυνου για την παρακολούθηση της πορείας προστασίας ενός πιθανού θύματος εμπορίας μετά την ένταξή 

του στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «Φορέας Αναφοράς». 

 

Πότε;  

Αμέσως μετά την ταυτοποίηση ενός πιθανού θύματος εμπορίας/ ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ι, που έχει συναινέσει στην ένταξή του στον ΕΜΑ.  

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι) 

 

Ποιος  είναι; 

Ο Φορέας που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη με τη δυνατότητα συνεργασίας με  θύματα βίας/ εγκληματικών πράξεων/ άλλων σχετικών μορφών 

επικινδυνότητας ή ευαλωτότητας.   

Συγκεκριμένα, ως  Φορέας Αναφοράς  ορίζεται αυτός που έχει τη δυνατότητα άμεσης, κατάλληλης για την ηλικία του θύματος και την οικογενειακή του 

κατάσταση παρέμβασης, εξασφάλισης διερμηνείας, εφόσον χρειάζεται και ανάληψης της περίπτωσης από επαγγελματία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 

Η υπηρεσία της ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας σε αλλοδαπά θύματα που δε γνωρίζουν την ελληνική (ή αγγλική) γλώσσα με 

επάρκεια, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Συνεπώς, κατά προτεραιότητα, πρέπει να προτιμώνται ως Υπεύθυνοι 

Φορείς Προστασίας εκείνοι που διαθέτουν διερμηνείς, όπως τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών στους Δήμους που συνεργάζονται με το ΚΕΘΙ και Φορείς 

που εξυπηρετούν πρόσφυγες και μετανάστες. Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να βρεθεί η εναλλακτική λύση ορισμού διερμηνέα από άλλο Φορέα. 

 

Πώς;  

Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί Φορέας Αναφοράς να είναι ο ίδιος με αυτόν που εντόπισε/ ταυτοποίησε το θύμα.  

Σε άλλη περίπτωση, ο Φορέας ταυτοποίησης σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ αναζητά άλλον κατάλληλο Φορέα που δέχεται να το αναλάβει. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι) 

Στη συνέχεια, ορίζεται από τον Φορέα ο επαγγελματίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που εφεξής θα είναι το πρόσωπο αναφοράς της περίπτωσης στον 

ΕΜΑ. Μετά την ανάληψη της περίπτωσης από τον επαγγελματία,  θα προβεί στις εξής ενέργειες: 
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1ο βήμα 

Λήψη εκτενούς ιστορικού (με εξασφάλιση 

διερμηνείας, εφόσον χρειάζεται) με στόχο την 

πληρέστερη εκτίμηση αναγκών και 

επικινδυνότητας, ώστε να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα. 

 

 

 

 

 

 

Ο Φορέας Αναφοράς αναλαμβάνει την 

ενημέρωση του διαχειριστή για οποιαδήποτε 

παραπομπή σε άλλο Φορέα Παροχής 

Υπηρεσιών Προστασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

2ο βήμα 

Ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του 

πιθανού θύματος θα διαμορφωθεί το  Ατομικό 

Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες 

τις ενέργειες προστασίας, υποστήριξης και 

αποκατάστασης του πιθανού θύματος.  

 

 

 

 

 

 

 

Η ενημέρωση γίνεται με τη συμπλήρωση 

συγκεκριμένης Φόρμας (βλ. Φόρμα 

παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Η ενημέρωση γίνεται σε μηνιαία βάση για 

όλες τις παραπομπές που έχουν γίνει την ίδια 

περίοδο. 

 

 

3ο βήμα 

Προγραμματισμός Ενεργειών για την 

υλοποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙII.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τι είναι; 

Η παροχή υπηρεσιών προστασίας του πιθανού θύματος εμπορίας. Περιλαμβάνονται η στέγαση, η ιατροφαρμακευτική φροντίδα, η ψυχολογική 

υποστήριξη/ψυχοθεραπεία, η κοινωνική υποστήριξη και η νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση. 

Από ποιον; 

Από τον Φορέα Προστασίας είτε με ιδία μέσα ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς μέσω των παραπομπών (βλ. Πίνακα 2). 

Πότε; 

Μετά τη διαμόρφωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Υπεύθυνο επαγγελματία αναφοράς (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΙ) και κατόπιν συναίνεσης του πιθανού 

θύματος. 

 

Α. ΣΤΕΓΑΣΗ 
Τι είναι; 

 Η παροχή διαμονής σε ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, κατάλληλο για το φύλο, την ηλικία και την κατάσταση του θύματος. 

Πως; 

Έπειτα από παραπομπή της Αστυνομίας ή από τον Φορέα Ταυτοποίησης/ Προστασίας ή ιδία πρωτοβουλία 

Συνοδευόμενο από την Αστυνομία ή άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης 

Εξασφαλίζεται η διερμηνεία για την ενημέρωση του θύματος 

Έχει διερευνηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας της τοποθεσίας του πλαισίου στέγασης. 

Από ποιον; 

Με βάση την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας (risk assessment) και των αναγκών (needs assessment) του πιθανού θύματος, επιλέγεται η δομή 

φιλοξενίας.  

Κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη για την άμεση φιλοξενία σε θύματα, με τη διαδικασία της επείγουσας εισαγωγής, πριν την ολοκλήρωση όλων των 

απαραίτητων προβλεπόμενων διαδικασιών.  

Για παιδιά, κρίνεται απαραίτητη η διάκριση σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (αγόρια – κορίτσια).  

Για την 1η κατηγορία, ενδείκνυνται οι προστατευμένοι χώροι φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους ή τα κέντρα παιδικής προστασίας.  

(βλ. Πίνακα 3) 
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Β. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Περιλαμβάνει: 

 Συνοδεία στις δομές παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 

 Εξασφάλιση διερμηνείας  

 Συναίνεση θύματος για τις πράξεις ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 

 Ορισμός απαραίτητων ραντεβού σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας και τον τρόπο λειτουργίας άλλων δομών παροχής ιατροφαρμακευτικής 

φροντίδας 

 

Γ. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Περιλαμβάνει: 

 Συνεργασία με Κοινωνικό Λειτουργό 

 Συνεργασία με Ψυχολόγο 

 Επιτροπεία για ανήλικο 

 Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα – με ιδιαίτερη έμφαση στην (Παιδο)ψυχιατρική Εκτίμηση 

 Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες με ενημερωμένη παραπομπή και μετα-παρακολούθηση (follow-up) 

Η υπηρεσία της ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε θύματα που δε γνωρίζουν την ελληνική (ή αγγλική) 

γλώσσα με επάρκεια, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. 

 Προστασία των ανηλίκων κοριτσιών-θυμάτων, κυρίως με την υποστήριξη των τελευταίων στο μητρικό τους ρόλο.  

 

Δ.  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

Τι είναι; 

 Η παροχή συμβουλευτικής σχετικά με νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εμπορία. 

 

Πότε;  

Ξεκινάει από τη φάση της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι) και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με τον Φορέα Προστασίας.  
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Από ποιον; 

Φορείς που διαθέτουν νομικό σύμβουλο και παρέχουν νομική συμβουλευτική. (βλ. Πίνακα 4) 

Εξασφαλίζεται η διερμηνεία για την ενημέρωση του θύματος 

 

Πως;  

Με παραπομπή από το Φορέα Ταυτοποίησης αμέσως μετά την ταυτοποίηση ή μετά την ανάληψη της περίπτωσης από το Φορέα Προστασίας (εφόσον ο 

ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα παροχής νομικής συμβουλευτικής ή/ και νομικής εκπροσώπησης) 

 

 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Η Νομική Εκπροσώπηση περιλαμβάνει την υποστήριξη: 

Α. στη διαδικασία χαρακτηρισμού του θύματος ως θύματος εμπορίας ανθρώπων με εισαγγελική Πράξη 

Η περίπτωση (Α) διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:  

Περίπτωση Α1) Σε περίπτωση συναίνεσης για τη συνεργασία με την Αστυνομία, η Αστυνομία αναλαμβάνει την διαβίβαση του φακέλου στην Εισαγγελία για 

την αναγνώριση του θύματος 

Περίπτωση Α2) Σε περίπτωση μη συναίνεσης για τη συνεργασία με την Αστυνομία: 

Α2α) κινείται η διαδικασία παροχής προθεσμίας περίσκεψης με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής  

ή 

Α2β) ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης γνωμοδότησης από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, όπως ορίζει 

το Άρθρο 49 Ν. 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»).  

Β. στη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος διαμονής στη χώρα. Ανάλογα με την περίπτωση και όπως κρίνει καλύτερο το θύμα σε συνεργασία με τον/την 

επαγγελματία:  

Περίπτωση Β1 : κατάθεση αίτησης ασύλου (με αναφορά στο ιστορικό εμπορίας) 

Περίπτωση Β2: άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (με την εισαγγελική πράξη αναγνώρισης ως θύματος) και ανανέωση με βάση τις κείμενες διατάξεις 

Περίπτωση Β3: τυχόν άλλη διαδικασία που αρμόζει στην περίπτωση 

Γ. την ποινική διαδικασία δίωξης των φερόμενων ως δραστών, 
Εφόσον έχει συναινέσει το θύμα, ο νομικός παραστάτης υποβάλλει εκ μέρους του θύματος – μάρτυρα «δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής». 
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ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

 

Α. στη διαδικασία χαρακτηρισμού του 

θύματος ως θύματος εμπορίας ανθρώπων με 

εισαγγελική Πράξη 

 

 

 

 

 

 

 

Β. στη διαδικασία απόκτησης άδειας 

παραμονής στη χώρα. Ανάλογα με την 

περίπτωση και όπως κρίνει καλύτερο το θύμα 

σε συνεργασία με τον νομικό παραστάτη:  

 

 

 

 

 

Γ. στην ποινική διαδικασία δίωξης των 

φερόμενων ως δραστών. Εφόσον έχει 

συναινέσει το θύμα, ο νομικός παραστάτης 

υποβάλλει εκ μέρους του θύματος – μάρτυρα 

«δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής» 

 

Περίπτωση Α1: Σε περίπτωση συναίνεσης για 

τη συνεργασία με την Αστυνομία, η Αστυνομία 

αναλαμβάνει την διαβιβάζει του φακέλου 

στην Εισαγγελία για την αναγνώριση του 

θύματος 

 

Περίπτωση Α2: Σε περίπτωση μη συναίνεσης 

για τη συνεργασία με την Αστυνομία: 

 

Περίπτωση Β1 : Κατάθεση αίτησης ασύλου 

(στο οποίο αναφέρεται το ιστορικό εμπορίας) 

 

Περίπτωση Β2: Άδεια παραμονής για 

εξαιρετικούς λόγους (με την εισαγγελική 

πράξη αναγνώρισης ως θύμα) και ανανέωση 

με βάση τις κείμενες διατάξεις 

 

Περίπτωση Β3: Τυχόν άλλη διαδικασία που 

αρμόζει στην περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α2α) κινείται η διαδικασία παροχής 

προθεσμίας περίσκεψης με πράξη της 

αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής  

 

 

Ή 

 

 

Α2β) ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης 

γνωμοδότησης από δύο επιστήμονες με 

ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή 

κοινωνικού λειτουργού, όπως ορίζει το Άρθρο 

49 Ν. 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης 

και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV: ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 

 

Τι είναι;  

Η οικειοθελής και ασφαλής επιστροφή στον τόπο προέλευσης (καταγωγής) του θύματος. 

Από ποιον; 

Από τον Υπεύθυνο Φορέα Προστασίας σε συνεργασία με Φορείς υποβοήθησης του οικειοθελούς επαναπατρισμού και την Πρεσβεία/ 

Προξενείο της χώρας καταγωγής  

Πώς; 

Με τη διασφάλιση οικειοθελούς και ασφαλούς επαναπατρισμού, ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια: 

1ο στάδιο: Ενημέρωση του θύματος  

2ο στάδιο: Εκτίμηση επικινδυνότητας  

                    3ο στάδιο: Διασύνδεση με Φορέα Προστασίας στη χώρα καταγωγής για τη διασφάλιση συνέχειας της προστασίας  

                                       Επικοινωνία του ΕΚΚΑ με τον διαχειριστή Φορέα του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς της χώρας καταγωγής 

4ο στάδιο: Έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου 

Επιλογή ασφαλούς μέσου επιστροφής  

                    Πρόβλεψη Συνοδείας κατά την αναχώρηση και Υποδοχής κατά την άφιξη  
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Στόχος είναι η απόφαση 

του θύματος μετά από 

ολοκληρωμένη 

ενημέρωση.  

Ενημέρωση του ΕΚΚΑ 

διαχειριστή του ΕΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Η ενημέρωση του ανηλίκου είναι απαραίτητη, αν και δεν απαιτείται συναίνεση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται η συνεκτίμηση της επιθυμίας    
   του ανηλίκου. Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Άρθρο 12 «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα  
   διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού    
   ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του.   2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε   
   οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά,  είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο   
   συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.» 

 
 

Ενημέρωση κατά την ταυτοποίηση (δικαίωμα παραμονής στη 

χώρα/ επιστροφής στον τόπο καταγωγής)6 

1ο στάδιο 

Διασφάλιση του ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ 

επαναπατρισμού 

Ενημέρωση κατά την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από 

τον επαγγελματία του Φορέα Αναφοράς (σε συνδυασμό με την 

εκτίμηση αναγκών και επικινδυνότητας)  

Συνεργασία με άλλο Φορέα (για παράδειγμα, για νομική 

συμβουλευτική ή Πρεσβεία/ Προξενείο της χώρας καταγωγής) 

Εκτίμηση επικινδυνότητας, για:  

 την πιθανότητα αντιποίνων 

 την πρόληψη της επαναθυματοποίησης 

2ο στάδιο  

Διασφάλιση του ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

επαναπατρισμού 

Διασύνδεση με Φορείς της χώρας καταγωγής  

Διερεύνηση ύπαρξης υποστηρικτικού περιβάλλοντος στον τόπο 

καταγωγής 
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* Σε περίπτωση μη     
   συναίνεσης, δίνονται στο    
   θύμα τα στοιχεία επικοι-  
   νωνίας των Φορέων, προ-  
   κειμένου να τα έχει στη     
   διάθεσή του αν και όποτε  
   αποφασίσει να ζητήσει  
   βοήθεια. 

Στην περίπτωση του ανηλίκου, απαραίτητη είναι η ενημέρωση της Εισαγγελίας Ανηλίκων.  

Με εντολή του Εισαγγελέα, διενεργείται κοινωνική έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας στον τόπο 

καταγωγής. Εναλλακτικά, διερευνάται και η πιθανότητα εισαγωγής σε προστατευμένο πλαίσιο φιλοξενίας στον τόπο καταγωγής. Η τελική 

απόφαση είναι αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Ανηλίκων στην Ελλάδα.  

 

 

               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 με τη συνδρομή του Δ.Ο.Μ. ή σε άλλη περίπτωση της Πρεσβείας/ Προξενείου και, αν κριθεί απαραίτητο, της Αστυνομίας (κυρίως στην περίπτωση ανήλικου θύματος) της χώρας προέλευσης.  

3ο  στάδιο  

Διασύνδεση με Φορείς 

Προστασίας στον τόπο 

καταγωγής 

Συναίνεση του θύματος για τη διαβίβαση προσωπικών 

πληροφοριών * 

Συνεργασία με Φορείς της χώρας προέλευσης, που μπορεί να 

συμβάλει και στην καλύτερη εκτίμηση της επικινδυνότητας 

της κατάστασης για το θύμα εκεί. 

Το Ε.Κ.Κ.Α. αναλαμβάνει τη συνεργασία με τον φορέα 

διαχείρισης του ΕΜΑ της χώρας καταγωγής/προορισμού. 

Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία/ Προξενείο της χώρας. 
4ο    στάδιο 

Προετοιμασία ταξιδιού 

επιστροφής 

Συνοδεία κατά την αναχώρηση και Υποδοχή κατά την άφιξη7 

Επιλογή ασφαλούς μέσου επιστροφής 
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Φορείς που αναφέρονται στους πίνακες είναι αυτοί που μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στον ΕΜΑ. Η ένταξή τους στους πίνακες έγινε σύμφωνα με τη Φόρμα 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που κάθε Φορέας είχε συμπληρώσει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

1 ΑΡΣΙΣ 

2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

3 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ) 

5 ΔΙΟΤΙΜΑ 

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ) 

7 Ε.Κ.Κ.Α. 

8 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ 

9 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

10 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ 

11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

12 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 

13 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΔΗΜΟΙ-ΓΓΙ) (σε γυναίκες θύματα βίας) 

14 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) 

15 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

16 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

18 ΦΑΡΟΣ (Κέντρο Ημέρας για γυναίκες με παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα) 

19 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

20 Α21 (Τηλεφωνική Γραμμή «1109») 

21 HOPE SPOT (τηλεφωνική γραμμή)  

22 PRAKSIS 
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23 SOLIDARITY NOW 

24 Ερυθρός Σταυρός 

25 Κλίμακα 

26 DRC 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 ΑΡΣΙΣ 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ) 

3 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ (για γυναίκες θύματα με παιδιά) 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Παιδοπόλεις κ.ά.)  

5 ΔΙΟΤΙΜΑ 

6 ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΙ – ΓΓΙΦ) 

7 Ε.Κ.Κ.Α. (Τμήμα Υποδοχής – Καταφύγια) 

8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΔΗΜΟΙ-ΓΓΙΦ) 

9 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

10 Ερυθρός Σταυρός 

11 Μέλισσα 

12 Α21  

13 HOPE SPOT (Ξενώνας γυναικών στη Θεσ/νίκη) 

14 PRAKSIS 

15 SOLIDARITY NOW 

16 Δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΣΗ  

1 Α21 CAMPAIGN (Ξενώνας γυναικών θυμάτων εμπορίας στη Θεσ/νίκη) 

2 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Υπνωτήριο) 

3 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Παιδοπόλεις κ.ά.)  

4 
Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης και συντονίζονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. 

 
5 

 

 

 

ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΙ – ΓΓΙΦ) 

6 
Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής για τους πρόσφυγες 

 
7 HOPE SPOT (Ξενώνας γυναικών στη Θεσ/νίκη) 

8 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

1 ΔΙΟΤΙΜΑ  

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΔΗΜΟΙ-ΓΓΙΦ) 

4 

 

 

 

Α21 CAMPAIGN (συνεργασία με νομική εταιρία) 

5 HOPE SPOT  

6 SOLIDARITY NOW 

7 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ  

8 ΦΑΡΟΣ (για τα ασυνόδευτα ανήλικα που φιλοξενούνται σε δομή τους) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

1 ΜΕΤΑδραση (παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους φορείς) 

2 Γιατροί του Κόσμου 

3 Γιατροί χωρίς Σύνορα 

4 Δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών 

5 Solidarity now 

6 ΑΡΣΙΣ 

7 ΔΙΟΤΙΜΑ 

8 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

9 Α21 Campaign 

10 Κλίμακα 

11 PRAKSIS 

12 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1 PRAKSIS 

2 Γιατροί του κόσμου 

3 Γιατροί χωρίς σύνορα 

4 ΕΣΥ (Νοσοκομεία/ΠΕΔΥ/ΤΟΜΥ/Κέντρα Υγείας) 

5 Κοινωνικά Ιατρεία Δήμων 

6 Κοινωνικά Φαρμακεία Δήμων 

7 Philos (ΚΕΕΛΠΝΟ, μόνο στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

 Ως «εμπορία ανθρώπων» ορίζεται η στρατολόγηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή υποδοχή προσώπων, που γίνεται με απειλή ή άσκηση βίας 

ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη ή κατάχρηση εξουσίας ή εκμετάλλευση ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης ή με προσφορά 

ή πρόσληψη χρημάτων ή προνομίων, με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης αυτών των προσώπων στον έλεγχό τους από άλλο πρόσωπο 

για λόγους εκμετάλλευσης. (Ν. 4216/ 2013) 

Η συναίνεση σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη εκμετάλλευσης δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν έχει χρησιμοποιηθεί ένα από τα 

παραπάνω μέσα (απειλή, βία, απαγωγή, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης κ.λπ.).  

Η συναίνεση των ανήλικων θυμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση.  

 

  Για την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας προστασίας και επομένως, την ένταξη ενός θύματος στον ΕΜΑ είναι αρκετός ο εντοπισμός 

σοβαρών ενδείξεων ότι πραγματοποιήθηκε μία έστω από τις παραπάνω ενέργειες (στρατολόγησης και διακίνησης), με ένα τουλάχιστον 

μέσο (όχι για τους ανήλικους) με σκοπό την εκμετάλλευση (ακόμη και αν αυτή δεν έχει ξεκινήσει). Ως «πιθανό» θεωρείται το θύμα που 

δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από την αρμόδια Αρχή (Εισαγγελία).   

Η συνεργασία ή μη με τις διωκτικές αρχές δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός πιθανού θύματος στον ΕΜΑ. 

 

 Για την επικοινωνία με το ΕΚΚΑ -διαχειριστή του ΕΜΑ – ορίζεται από τον διοικητή του ΚΥΤ αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος, τα στοιχεία 

του οποίου γνωστοποιούνται στο ΕΚΚΑ ως το «σημείο επαφής» με τον ΕΜΑ. Αναλαμβάνει την αποστολή της Φόρμας Αναφοράς στον 

ΕΜΑ. 

 

 Ο ίδιος υπάλληλος κρίνεται σκόπιμο να οριστεί και σημείο επαφής για όλο το προσωπικό του ΚΥΤ, ώστε να αναφέρεται στο ίδιο 

πρόσωπο -γνωστό σε όλους- όταν διαπιστώσει οποιαδήποτε ένδειξη ότι κάποιο άτομο μπορεί να είναι πιθανό θύμα, με σκοπό να 

αποφεύγεται η διαρροή πληροφόρησης. 
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 Για την εξασφάλιση του απόρρητου στη Φόρμα Αναφοράς που αποστέλλεται στο Ε.Κ.Κ.Α. χρησιμοποιείται ο κωδικός εισόδου, ο οποίος 

αποτελείται από 11 κελιά. Το κάθε κελί αντιστοιχεί: στα 2 πρώτα γράμματα του ονόματος, 2 πρώτα γράμματα επωνύμου, 1Ο γράμμα 

ονόματος πατέρα, 1ο γράμμα ονόματος μητέρας, 2 τελευταία ψηφία έτους γέννησης και 3 πρώτα γράμματα χώρας καταγωγής σε 

λατινικούς χαρακτήρες – όποιο στοιχείο είναι άγνωστο συμπληρώνεται παύλα/ες. 

 

 

Στην περίπτωση που το προσωπικό του ΚΥΤ (εκτός του ιατρικού και ψυχοκοινωνικού κλιμακίου) εντοπίσει ενδείξεις ακολουθεί την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

BHMA 1: Εντοπισμός μεμονωμένων ενδείξεων  

 

Από ποιον; 

- Από το προσωπικό του κλιμακίου διοικητικής μέριμνας 

και γενικότερα από όλο το προσωπικό (π.χ. καθαριότητας, 

διανομής τροφίμων, φύλαξης κ.α.) του ΚΥΤ. 

-Από το προσωπικό άλλων Οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται μέσα στο ΚΥΤ 

 

Τι είναι; 

Όλες οι ενδείξεις ότι κάποιο άτομο μπορεί να στερείται την 

ελευθερία του και την αυτόνομη βούλησή του, όπως π.χ. 

Λουκέτο σε container, άτομο που δεν έχει στην κατοχή του 

τα έγγραφά του, άτομο που κυκλοφορεί μόνο με συνοδεία, 

άτομο που δεν μιλάει σε κανέναν τρίτο, οποιαδήποτε άλλη 

ένδειξη ή ενέργεια παραπέμπει ότι κάποιο άτομο 

εκφοβίζεται ή απειλείται ή δέχεται βία άτομο που δεν έχει 

οικειότητα με πρόσωπο που έχει δηλώσει στενή συγγενική 

σχέση, άτομο που έχει πολλά χρήματα. 

ΒΗΜΑ 2: Ενημέρωση του ατόμου που 

έχει οριστεί «σημείο επαφής» 

 

Από ποιον; 

Από το μέλος του προσωπικού που 

εντόπισε κάποια ένδειξη. 

 

Πότε; 

Από την πρώτη στιγμή εντοπισμού 

κάποιας ένδειξης. 

 

Πώς; 

Η ενημέρωση γίνεται άτυπα και 

προφορικά, χωρίς καμία υποχρέωση 

επώνυμης αναφοράς από το μέλος του 

προσωπικού. 

ΒΗΜΑ 3: Παραπομπή στο Ιατρικό και 

Ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο του ΚΥΤ 

 

Από ποιον; 

Από το «σημείο επαφής» 

 

Πότε; 

Αμέσως μετά την πρώτη αναφορά  

ένδειξης 

 

Πώς; 

Προφορικά και ως εξαιρετικά επείγον 

 

 

 

ΒΗΜΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  

 

 

 

Τι είναι;  

Η αναγνώριση ενδείξεων ότι έλαβε χώρα μία τουλάχιστον ενέργεια εμπορίας ανθρώπων, με τουλάχιστον ένα μέσο, με σκοπό την 

εκμετάλλευση. 

 

 

Από ποιον; 

Από την Αστυνομία1 

Από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο του ΚΥΤ2 

Από την Υπηρεσία Ασύλου3 

 

 

Πότε; 
1Κατά τη διαδικασία διακρίβωσης ιθαγένειας (screening) 
2Κατά την ιατρική και ψυχοκοινωνική εκτίμηση 
2Κατά τη διάρκεια παραμονής στο ΚΥΤ 
3Κατά τη διαδικασία προκαταγραφής, καταγραφής, συνέντευξης 
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8 Σε περίπτωση που το θύμα ταυτοποιηθεί από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο του ΚΥΤ και  μετά την ενημέρωση, συναινέσει στο (Δ), ενημερώνεται ο Διοικητής του ΚΥΤ και η 
Αστυνομία.  

 

ΒΗΜΑ 1: Ενημέρωση στο πιθανό θύμα για το  
φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων 
                  

Τι είναι;  

Είναι η ενημέρωση για: 

Α. τον ορισμό του φαινομένου εμπορίας ανθρώπων  

Β. τα δικαιώματα ενός πιθανού και ενός 

αναγνωρισμένου θύματος 

Γ. την παρουσίαση επιλογών και των συνεπειών 

τους 

Δ. τη δυνατότητα συνεργασίας με τις διωκτικές 

Αρχές8 

Ε. την δυνατότητα παροχής προθεσμίας 

περίσκεψης 

ΣΤ. την ενημέρωση για την ύπαρξη και τον τρόπο 

λειτουργίας του ΕΜΑ  

 

Από ποιον; 

Από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο 

 

 

 

 

 

BHMA 2: Ενημέρωση του Διοικητή του ΚΥΤ για 
τον εντοπισμό πιθανού θύματος  
 

Από ποιον; 

-Από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο  – 

ακολουθώντας την εσωτερική διαδικασία – 

-Από την Υπηρεσία Ασύλου -ακολουθώντας την 

εσωτερική διαδικασία (ενημέρωση Διοικητή  

ηλεκτρονικά)- 

Πότε; 

Αμέσως μετά τον εντοπισμό και αφού έχει 

συναινέσει το πιθανό θύμα για την ενημέρωση 

του Διοικητή 

 

BHMA 2.1 : Ενημέρωση της Αστυνομίας  

Από ποιον; 

Από τον Διοικητή του Κ.Υ.Τ. 

Πότε; 

Αμέσως μετά τον εντοπισμό και αφού έχει 

συναινέσει το πιθανό θύμα για την ενημέρωση 

της Αστυνομίας 

 

 

 

ΒΗΜΑ 3:  Εκτίμηση αναγκών και 
επικινδυνότητας 
 

Από ποιον;  

-Από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό 

κλιμάκιο 

-Η εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί 

να γίνει και από την Αστυνομία 

 

Τι είναι; 

Η εκτίμηση της σωματικής και 

ψυχικής κατάστασης, η διερεύνηση 

εάν το θύμα δέχεται το ίδιο ή το 

οικογενειακό του περιβάλλον 

απειλές και αν είναι ασφαλής η 

παραμονή του στο ΚΥΤ. 

 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

διαβιβάζονται στον Διοικητή του 

ΚΥΤ, εφόσον συναινεί το πιθανό 

θύμα. 
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9 Όταν βρεθεί το πλαίσιο φιλοξενίας πραγματοποιείται επικοινωνία με UNHCR, ΜΕΤΑδραση, ΔΟΜ για την εξασφάλιση μετακίνησης με ασφάλεια και συνοδεία. 

 

ΒΗΜΑ 4: Παροχή Άμεσης Προστασίας 

 

Από ποιον; 

Από τα αρμόδια κλιμάκια με την εποπτεία του 

Διοικητή του ΚΥΤ 

 

Πώς; 

Ο Διοικητής σε συνεργασία με το ιατρικό και 

ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο ή/και την Αστυνομία* 

αποφασίζει την τοποθέτηση του πιθανού θύματος 

σε ασφαλή χώρο, εκτός ΚΥΤ – εάν αυτό είναι εφικτό 

ή, εντός αυτού (για παράδειγμα, στην ασφαλή ζώνη 

(safe zone). 

 

 

*εφόσον η ταυτοποίηση γίνει από άλλον εκτός της 

Αστυνομίας και το θύμα συναινέσει, για τη 

συνεργασία του με αυτή. 

BHMA 5: Παραπομπή και αναφορά στον ΕΜΑ 

 

Τι είναι;  

Η αναφορά εντοπισμού (ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

πιθανού θύματος στον ΕΜΑ. 

Πότε; 

Μετά την ενημέρωση και τη συναίνεση ένταξής 

του σε αυτόν.  

Από ποιον; 

Από τον διοικητικό υπάλληλο που έχει ορίσει ο 

Διοικητής ως σημείο επαφής με τον ΕΜΑ  

Πώς; 

Με τη συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας 

Αναφοράς στο ΕΚΚΑ. 

 

Αν το πιθανό θύμα δεν συναινέσει για την ένταξή 
του στον ΕΜΑ, αποστέλλεται η Φόρμα Αναφοράς 
χωρίς κωδικό εισόδου, οπότε και δεν παίρνει 
αριθμό μητρώου. Η καταγραφή του, όμως, κρίνεται 
σημαντική για την αποτύπωση του έργου των 
ελληνικών Υπηρεσιών για τον εντοπισμό θυμάτων.                                         

ΒΗΜΑ 6: Λήψη περαιτέρω μέτρων 

προστασίας 

Τι είναι; 

Στα μέτρα προστασίας 

συμπεριλαμβάνονται: 

 

Α.  οι υπηρεσίες υποστήριξης, όπως : 

η εύρεση δομής φιλοξενίας,  

εξασφάλιση ιατρικής 

παρακολούθησης -εφόσον είναι 

απαραίτητο- και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης. 

Β. οι διοικητικές διαδικασίες, όπως 

αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο 

λειτουργίας των ΚΥΤ (βλ. διαδικασία 

ασύλου, άρση γεωγραφικού 

περιορισμού, ασφαλής μεταφορά9 

κ.ο.κ.)  

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ  

Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανήλικων ενημερώνεται ο Εισαγγελέας και ο Επίτροπος - εφόσον έχει οριστεί .      
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ 
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 Για τα θύματα εμπορίας που εντοπίζονται σε ΚΥΤ, κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση φιλοξενίας σε προστατευμένο πλαίσιο σε πρώτη τουλάχιστον  

φάση. Ο φορέας που το διαχειρίζεται θα είναι και ο υπεύθυνος Φορέας προστασίας: «Φορέας Αναφοράς» σύμφωνα με τις προτυποποιημένες 

διαδικασίες του ΕΜΑ. Η επιλογή γίνεται βάσει της άμεσης διαθεσιμότητας και της εξασφάλισης παροχής διερμηνείας, όταν χρειάζεται:  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 

 

 

 ΕΚΚΑ (Επείγουσα Φιλοξενία – Βραχυπρόθεσμη φιλοξενία) 

 Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης και συντονίζονται από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. 

 ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΙ – ΓΓΙ) 

 Α21 CAMPAIGN (Ξενώνας γυναικών θυμάτων εμπορίας στη Θεσ/νίκη) 

 HOPE SPOT (Ξενώνας γυναικών στη Θεσ/νίκη)  

 Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τους πρόσφυγες 

 

ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ  Γιατροί του Κόσμου 

 Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τους πρόσφυγες 

 Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης και συντονίζονται από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. 

ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 Φορείς που διαχειρίζονται Δομές Στέγασης και συντονίζονται από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. 

 Επιλέγονται Ξενώνες με κριτήριο:   

o μικρό αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών 

o επαρκές προσωπικό 

o η τοποθεσία του να είναι σε κατά το δυνατόν προστατευμένη, 

αποκεντρωμένη περιοχή 
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Ως «εμπορία ανθρώπων» ορίζεται η στρατολόγηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή υποδοχή προσώπων, που γίνεται με απειλή ή άσκηση βίας 

ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη ή κατάχρηση εξουσίας ή εκμετάλλευση ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης ή με προσφορά 

ή πρόσληψη χρημάτων ή προνομίων, με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης αυτών των προσώπων στον έλεγχό τους από άλλο πρόσωπο 

για λόγους εκμετάλλευσης. (Ν. 4216/ 2013) 

Η συναίνεση σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη εκμετάλλευσης δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν έχει χρησιμοποιηθεί ένα από τα 
παραπάνω μέσα (απειλή, βία, απαγωγή, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης κ.λπ.).  
Η συναίνεση των ανήλικων θυμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση.  
 

  Για την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας προστασίας και επομένως, την ένταξη ενός θύματος στον ΕΜΑ είναι αρκετός ο εντοπισμός 

σοβαρών ενδείξεων ότι πραγματοποιήθηκε μία έστω από τις παραπάνω ενέργειες (στρατολόγησης, διακίνησης, μεταφοράς, 

παραλαβής ή υπόθαλψης), με ένα τουλάχιστον μέσο (εξαναγκασμός, εξαπάτηση, εκμετάλλευση ευάλωτης κατάστασης)10 με σκοπό την 

εκμετάλλευση (ακόμη και αν αυτή δεν έχει ξεκινήσει). Ως «πιθανό» θύμα νοείται το θύμα που δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από την 

αρμόδια Αρχή (Εισαγγελία).   

 

Η συνεργασία ή μη με τις διωκτικές αρχές δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός πιθανού θύματος στον ΕΜΑ. 

 

 Για την επικοινωνία με το ΕΚΚΑ - διαχειριστή του ΕΜΑ – έχει οριστεί  αρμόδιος υπάλληλος ως το «σημείο επαφής» με τον ΕΜΑ.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Δεν διερευνάται η χρήση οποιουδήποτε μέσου σε περίπτωση ανήλικου θύματος 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Τι είναι;  

Η αναγνώριση ενδείξεων ότι έλαβε χώρα μία τουλάχιστον ενέργεια εμπορίας ανθρώπων με τουλάχιστον ένα μέσο με σκοπό την εκμετάλλευση. 

Στο Νοσοκομείο μπορεί να προσέλθει κάποιος ή κάποια που:  

α. έχει επιβιώσει από υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και βρίσκεται υπό την προστασία ενός Φορέα (με τη συνοδεία εκπροσώπου του) ή,  

β. έχει μόλις διαφύγει και  χρειάζεται ιατρική βοήθεια και προστασία ή, 

γ. είναι ακόμη υπό την εκμετάλλευση από πρόσωπα που μπορεί μάλιστα να το συνοδεύουν. 

 

Από ποιον; 

Από το  Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 

Από την Κοινωνική Υπηρεσία 

 

Πότε; 

Κατά τη διαδικασία διαλογής στην εφημερία του Νοσοκομείου 

Κατά την εξέταση στην εφημερία του Νοσοκομείου 

Κατά την εξέταση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Κατά την εξέταση σε Δομή Πρωτοβάθμιας Υγείας 

 

Που; 

Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΥ) 

Νοσοκομεία  

Κέντρο Παροχής Έκτακτης Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (όπως αυτό 

στη Λ. Αλεξάνδρας)  
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΒΗΜΑ 1: Σε περίπτωση που κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού 
προκύψουν ενδείξεις εμπορίας (π.χ. σημάδια στο σώμα, περιγραφή 
συνθηκών εργασίας/διαβίωσης, ύποπτη συμπεριφορά συνοδού):  
 

 στην περίπτωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου 
ενημερώνεται ο Προϊστάμενος Νοσηλευτής/τρια και η Κοινωνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
 

 στην περίπτωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 
Νοσοκομείου ενημερώνεται ο Συντονιστής Ιατρός Εφημερίας, ο οποίος 
κρίνει αν πρέπει να ενημερωθεί και ο Νοσηλευτής Εφημερίας. Ο/Η 
Νοσηλευτής/τρια Εφημερίας (Υπεύθυνος Νοσηλευτής Βάρδιας) 
ενημερώνει το Γραφείο Διευθύνοντος/-ούσης (Γενικός/ή 
Εφημερεύων/-ουσα Νοσηλευτής/-τρια). 

 
 Στις ώρες λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας ενημερώνεται άμεσα 

Κοινωνικός Λειτουργός. Σε άλλη περίπτωση, κινητοποιείται, ο 
Ψυχολόγος Εφημερίας (όπου υπάρχει). 

 
ΒΗΜΑ 2: Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση του θύματος από τον 
θεράποντα ιατρό – ως πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει ή αν αυτό δεν 
είναι δυνατό, από την Κοινωνική Υπηρεσία.  
 
ΒΗΜΑ 3: Μετά την ενημέρωση του θύματος, διερευνάται από κοινού η 
δυνατότητα ενημέρωσης της Αστυνομίας για την υποβολή καταγγελίας.  
 
 
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 4 
Περίπτωση 1η: Σε περίπτωση συναίνεσης του θύματος για τη 
συνεργασία με την Αστυνομία, ενημερώνεται η Αστυνομία και 
πληροφορεί το θύμα για τις επόμενες ενέργειες σχετικά με την καταγγελία 
και την κατάθεσή του. 
Περίπτωση 2η:  Σε περίπτωση μη συναίνεσης του θύματος για τη 
συνεργασία με την Αστυνομία: 
 
Α. αν κρίνεται ότι χρειάζεται χρόνος και η επικινδυνότητα είναι μεγάλη, 
προτείνεται η εισαγωγή για 48ωρη νοσηλεία παρακολούθησης, ώστε να 
δοθεί χρόνος για περισσότερη ενημέρωση και διερεύνηση άλλων τρόπων 
παρέμβασης. 
 
Β. αν δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, παραπέμπεται σε Φορέα 
Προστασίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φορέα, ώστε να 
είναι ενήμερος για την παραπομπή.   
 
ΒΗΜΑ 5: Ενημέρωση Σημείου Επαφής για τον ΕΜΑ από την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου (όταν δεν είναι η ίδια το Σημείο Επαφής).  
 
 Η Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνεται για την περίπτωση από το 

Γραφείο Διευθύνοντος/-ούσης (Γενικός/-ή Εφημερεύων/-ουσα 
Νοσηλευτής/-τρια) ή  από τον Προϊστάμενο Νοσηλευτή/-τρια. 
 

ΒΗΜΑ 6: Ενημέρωση του Ε.Κ.Κ.Α. από το Σημείο Επαφής. 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία (είτε ως σημείο επαφής για τον ΕΜΑ, είτε ως 
υπεύθυνη για την ενημέρωση αυτού) πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε 
για οποιαδήποτε ενέργεια έχει γίνει για το θύμα, ακόμη και στην 
περίπτωση που το πιθανό θύμα αρνηθεί συνέχεια συνεργασίας και έχει 
αποχωρήσει από το Νοσοκομείο.  
Το σημείο επαφής θα ενημερώσει με τη σειρά του το ΕΚΚΑ, ως διαχειριστή 
του ΕΜΑ, με την αποστολή της φόρμας αναφοράς. 

 

Στις περιπτώσεις των ανηλίκων πιθανών θυμάτων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ                                                                       

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και ενημερώνεται η Εισαγγελία Ανηλίκων ή/και η 

Αστυνομία (ή η  Υποδ/νση Ανηλίκων εκεί που υπάρχει).  
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΗΜΑ 1: Σε περίπτωση που κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού προκύψουν ενδείξεις εμπορίας (π.χ. σημάδια στο σώμα, περιγραφή συνθηκών 
εργασίας/διαβίωσης, ύποπτη συμπεριφορά συνοδού):  
 
 Ενημερώνεται ο/η  Επιστημονικός/ -ή Υπεύθυνος/η. 
 Εφόσον στη Μονάδα λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνεται άμεσα ο/η Κοινωνικός/ -ή Λειτουργός.  
 
ΒΗΜΑ 2: Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση του θύματος από τον θεράποντα ιατρό – ως πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει ή από την Κοινωνική Υπηρεσία, 
εφόσον υπάρχει.  
 
ΒΗΜΑ 3: Μετά την ενημέρωση του θύματος, διερευνάται από κοινού η δυνατότητα ενημέρωσης της Αστυνομίας για την υποβολή καταγγελίας.  
 
ΒΗΜΑ 4: 
Περίπτωση 1η: Σε περίπτωση συναίνεσης του θύματος για τη συνεργασία με την Αστυνομία, ενημερώνεται η Αστυνομία και πληροφορεί το θύμα για τις 
επόμενες ενέργειες σχετικά με την καταγγελία και την κατάθεσή του. 
Περίπτωση 2η:  Σε περίπτωση μη συναίνεσης του θύματος για τη συνεργασία με την Αστυνομία, παραπέμπεται σε Φορέα Προστασίας, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φορέα, ώστε να είναι ενήμερος για την παραπομπή.   
 
ΒΗΜΑ 5: Ενημέρωση Σημείου Επαφής  για τον ΕΜΑ από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η  ή την Κοινωνική Υπηρεσία, εφόσον υπάρχει.  
Σημεία επαφής για τις Υ.Π.Ε. έχουν οριστεί τα εξής:   
1η Υ.Π.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία 
2η Υ.Π.Ε. - η Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 
3η Υ.Π.Ε. - θα οριστεί σε συνεννόηση με τις ΥΠΕ 
4η Υ.Π.Ε. - θα οριστεί σε συνεννόηση με τις ΥΠΕ 
5η Υ.Π.Ε. - θα οριστεί σε συνεννόηση με τις ΥΠΕ 
6η  Υ.Π.Ε. - θα οριστεί σε συνεννόηση με τις ΥΠΕ 
7η Υ.Π.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία 
 
ΒΗΜΑ 6: Ενημέρωση του Ε.Κ.Κ.Α. από το Σημείο Επαφής. 
 
 

 Στις περιπτώσεις των ανηλίκων πιθανών θυμάτων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και ενημερώνεται η Εισαγγελία 

Ανηλίκων ή/και η Αστυνομία (ή η  Υποδ/νση Ανηλίκων εκεί που υπάρχει). 

 


