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Για τις ανάγκες του 
έργου διοργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη 
το  Δεκέμβριο  2019, 
σεμινάριο ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για 
επαγγελματίες της 
πρώτης γραμμής. 
Το υλικό που 
συγκεντρώθηκε 
παρουσιάζεται σε 
αυτή τη μορφή ως 
ενδεικτικός οδηγός 
των θεματικών που 
το απασχόλησαν 
και αναλύθηκαν. Τις 
θεματικές εισηγήσεις  
παρουσίασαν οι : Αγάπη 
Χουζουράκη, Ελένη 
Πασιά, Υποσυντονίστριες 
Νομικής Υπηρεσίας 
ΕΣΠ- Θεσσαλονίκης, 
Αικατερίνη Χρυσάνθη 
Ζαχάρωφ, ΝΥ Αθήνας, 
Ευαγγελία Σκαφιδά, 
ΕΚΚΑ-ΕΜΑ, Νατάσα 
Πανταζή, Υπεύθυνη 
Έργου.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες -Ε.Σ.Π., από το 1989 στηρίζει τους 
πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και όσους δικαιούνται διεθνή προστασία στη 
χώρα μας, προσφέροντάς δωρεάν νομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, και 
βοηθώντας τους να ενταχθούν αρμονικά στη χώρα μας.  

Στο πλαίσιο της δράσης του παρέχει υπηρεσίες με επαγγελματισμό και ευαισθησία 
σε ευάλωτους όπως θύματα trafficking, με νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
και σταθερή υποστήριξη σε διερμηνεία.

Παρείχε και παρέχει διαρκή ενημέρωση σχετικά με την εκμετάλλευση και 
την εμπορία ανθρώπων και τις υπάρχουσες δυνατότητες προστασίας και 
αυτοπροστασίας (ενδυνάμωσης) των ίδιων των θυμάτων.

Το ΕΣΠ υλοποιησε από το 2018-2020, διακρατικό, ευρωπαϊκό έργο για τη 
συστηματική υποστήριξη νέων  και γυναικών που έχουν πέσει θύματα Εμπορίας με 
διακριτικό τίτλο –Pathways. 

Εισαγωγή 

Eμπορία 
Ανθρώπων
μπορούμε να τη 
σταματήσουμε 



• Υποστήριξη αιτημάτων ασύλου και άλλα ζητήματα νομικής φύσης
• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  και ένταξης στην κοινότητα 
• Υπηρεσίες υποδοχής και διερμηνείας

• Νομική στήριξη σε αιτούντες, στα ΚΥΤ, νησιά,σε κράτηση, κλπ.
•  Ψυχοκοινωνική στήριξη ευάλωτων μονογονεϊκών οικογενειών, γυναικών, θυμά-

των βίας, εκμετάλλευσης, βασανισμού
• Υπηρεσίες ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων
• Προγράμματα παιδικής προστασίας

Ταυτότητα 
Σωματείο αναγνωρισμένο 
ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, 
που δραστηριοποιείται 
από το 1989 υπέρ των 
προσφύγων στην Ελλάδα, 
όπως αυτοί ορίζονται στη 
Σύμβαση της Γενεύης (1951) 
και το Πρωτόκολλο της Ν. 
Υόρκης (1967).

▶  Η Υπηρεσία παρέχει 
νομική συνδρομή και 
συμβουλευτική σε 
ανθρώπους που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας. 

▶  Η Κοινωνική 
Υπηρεσία εστιάζει 
στην ενδυνάμωση και 
υποστήριξη της ένταξης 
των αιτούντων άσυλο και 
των αναγνωρισμένων 
προσφύγων. 

▶  Η Υπηρεσία Αρχικής 
Υποδοχής και Διερμηνείας  
με εξειδικευμένους 
διερμηνείς διευκολύνει 
την πρόσβαση των 
εξυπηρετούμενων στις  
υπηρεσίες του ΕΣΠ.

Οι ανάγκες  
που καλύπτει 

Τα προγράμματα

Συνεργασίες



Παρουσίαση  
του έργου pathways



Τις θεματικές εισηγήσεις  θα παρουσιάσουν οι : Αγάπη Χουζουράκη, Ελένη Πασιά, Υποσυντονίστριες Νομικής Υπηρεσίας ΕΣΠ- Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Χρυ-
σάνθη Ζαχάρωφ, ΝΥ Αθήνας, Ευαγγελία Σκαφιδά, ΕΚΚΑ-ΕΜΑ, Νατάσα Πανταζή, Υπεύθυνη Έργου.

Pathways is  co-funded by the European Union Asylum Migration and Integration Fund

Πέμπτη 12/12 12.00-12.30
Προσέλευση- Εγγραφές

12.30-13.15 
Καλωσόρισμα και γνωριμία 
με τους συμμετέχοντες

13.15-13.45 
Παρουσίαση του έργου Pathways

13.45-14.45 
Εισαγωγή στην κατάσταση στην Ελλάδα

14.45-15.00 Διάλειμμα

15.00-16.30 
Νομικές προεκτάσεις στην αντιπροσώ-
πευση και προστασία των θυμάτων

16.30 – 17.00 
Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις στην υπο-
στήριξη των  επιβιωσάντων

17.00-17.30 
Ανακεφαλαίωση και κλείσιμο της ημέ-
ρας

Παρασκευή 13/12 9.00-9.30 
Θέτοντας του στόχους της ημέρας

9.30-11.30 
Παρουσίαση υποστήριξης υποθέσεων

11.30-11.45 Διάλειμμα

11.45-13.15)
Παρουσίαση εργαλείων αναφοράς από 
τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς 

13.15-14.15 Γεύμα

14.15-16.15
Συνέχεια παρουσίασης ΕΜΑ 

16.15-17.00
Ανακεφαλαίωση -Αξιολόγηση

2 ήμερο Σεμινάριο εκπαίδευσης 
για επαγγελματίες του πεδίου  
για το trafficking 

Πρόγραμμα
Οικόπολις, Πτολεμαίων 
29α, Θεσσαλονίκη 546 30
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βαθύνει  τη γνώση 
των επαγγελματιών σε θέματα αναγνώρισης, προστασίας, 
αντιπροσώπευσης πιθανών θυμάτων, στις ψυχοκοινωνικές 
διαστάσεις και  σε τεχνικές ενδυνάμωσης.

Pathways 
Διάρκεια: 24 μήνες
Προϋπολογισμός : 
554.816,40 Ε 
ΕΕ χρηματοδότηση: 
499.334,76 Ε

Σκοπός του έργου:
•  H καλυτέρευση της 

κατάστασης υπηκόων 
τρίτων χωρών, πιθανών 
και αναγνωρισμένων 
θυμάτων εμπορίας και 

•  Βοήθεια ώστε να 
ενταχθούν ομαλά στις 
κοινωνίες υποδοχής.





• Νομική συνδρομή
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Υπηρεσίες διερμηνείας
• Επείγουσα στέγαση

Μεγάλη Βρετανία
• British Red Cross
• Snowdrop
• ECPAT UK

Ιταλία
• Italian Red Cross
• CNOS-FAP
• Save the Children

•  222 VoT θα λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και βοήθεια σε υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες

•  80 επαγγελματίες θα επιμορφωθούν και θα αποκτήσουν εξειδικευμένες 
γνώσεις

 •  Σε 140 VoT  θα παρασχεθεί υλική βοήθεια και 35 θα έχουν επείγουσα στέγα-
ση. 

 •  Για 88 Vot θα βελτιωθεί η ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας.

•  Εκπαίδευση 170 επαγγελματιών σε Ελλάδα, Ιταλία και ΗΒ 
 •  Κοινή χρήση των αποτελεσμάτων μεταξύ 630 επαγγελματιών σε Ελλάδα, Ιτα-

λία και ΗΒ 
 •  Αποτελεσματική διάχυση των αποτελεσμάτων σε φορείς που παρέχουν υπη-

ρεσίες σε VoT σε όλη την Ευρώπη

Εξειδικευμένη 
παροχή υπηρεσιών 

Εταίροι του έργου

Παρέμβαση 2: 
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης

Παρέμβαση 3: 
Ενίσχυση ικανοτήτων των 
επαγγελματιών ώστε να παράσχουν 
υπηρεσίες  σε VoT







•  Νομική στήριξη: υπηρεσίες όπως νομική συμβουλευτική/στήριξη, ή/και νομική εκπροσώπηση, ή/και νομική 
προστασία.

•  Ιατροφαρμακευτική αρωγή: υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής στήριξης, πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης, ιατρική συμβουλευτική, μεσολάβηση για λήψη ιατρικών υπηρεσιών.

•  Κοινωνική/πρακτική στήριξη: αφορά την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης π.χ. τρόφιμα, ένδυση κλπ.

•  Οικονομική στήριξη: υπηρεσίες παροχής οικονομικής στήριξης, συμβουλευτικής για οικονομικά θέματα, 
υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με οικονομικά θέματα (π.χ. δικαιώματα, επιδόματα).

•  Ψυχοκοινωνική στήριξη: υπηρεσίες ψυχολογικής/ συναισθηματικής στήριξης και/ή συμβουλευτικής, ψυχι-
κής υγείας, επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια, ομάδες στήριξης.

•  Υπηρεσίες εργασιακής στήριξης: υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εργασιακά 

•  Παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες: συμπεριλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και παραπομπή σε άλλες αρμό-
διες υπηρεσίες.

•  Δημιουργική απασχόληση: δραστηριότητες για υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της καθημερι-
νότητάς τους, μη τυπική εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία, κλπ.

•  Εκμάθηση Ελληνικών/ άλλων γλωσσών: προγράμματα εκμάθησης συνήθως Ελληνικών, αλλά και άλλων γλωσ-
σών (π.χ. αγγλικά).

•  Υπηρεσίες ενημέρωσης: δράσεις ενημέρωσης, και/ή ευαισθητοποίησης, και/ ή εκπαίδευσης

Το πλαίσιο 
υποστήριξης

Συμπληρωματικές 
ενέργειες 

Καθυστέρηση



Γενικές πληροφορίες 
για την Εμπορία 
Ανθρώπων 



•  Οικογένεια
•  Μετανάστευση 
•  Απαγωγή 
•  Ψευδείς αγγελίες εργασίας
•  Φίλοι, γείτονες, ερωτικός δεσμός
•  Άλλοι τρόποι

•  Απειλή ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού,
• της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, 
• της κατάχρησης της δύναμης, 
• της κατάχρησης μιας τρωτής ή ευάλωτης θέσης, 
•  της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου οφέλους για την επίτευ-

ξη της σύμφωνης γνώμης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί 
άλλου προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης.

•  Πράξη: Παράνομη, διακίνηση και εμπορία
• Τρόπος 
Στρατολόγηση
Μεταφορά 
Μετακίνηση 
Εγκατάσταση (στέγαση, μέριμνα για συνέχιση της παραμονής ή 
παραλαβή προσώπων)
Συνδυασμός των ανωτέρω .

Ορισμός 
Εμπορίας 
Ανθρώπων 
Μέθοδοι 
στρατολόγησης 
θυμάτων 

Μέσο

Σεξουαλική 
εκμετάλλευση
Εργασιακή 
εκμετάλλευση
Εμπόριο Οργάνων  ή 
ιστών.
Εμπορία παιδιών
Δουλεία χρέους
Εξαναγκαστικός γάμος
Επαιτεία 
Παιδιά-στρατιώτες

Μορφές 
εκμετάλ-
λευσης 
με σκοπό 
την εμπορία 
ανθρώπων 



«Η ομολογία ενός διακινητή ανθρώπων, όταν τον ρώτησαν γιατί δεν εμπορεύεται 
όπλα ή ναρκωτικά, είναι ανατριχιαστική: 

«Εμπορεύομαι ανθρώπους για τον 
απλούστατο λόγο ότι το εμπόρευμα 
είναι πολύ φθηνότερο από ένα 
καλάσνικοφ ή ένα κιλό ηρωίνης, 
κινδυνεύω λιγότερο αν πουλήσω 
άνθρωπο παρά αν πουλήσω 
ναρκωτικά ή όπλα, και επιπλέον το 
εμπόρευμα είναι αυτοκινούμενο, 
το κλωτσάς και προχωράει»
Αληθινή ομολογία διακινητή 
Εφημερίδα Καθημερινή, 10.4.2009



Διεθνή πρωτόκολλα



Άρθρο 3: ορισμός της εμπορίας 
ανθρώπων
“Εμπορία προσώπων ορίζεται η στρα-
τολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση,
υπόθαλψη ή υποδοχή ατόμων με αθέ-
μιτα μέσα, όπως απειλές ή χρήση βίας 
ή άλλες μορφές εξουσίας ή εκμετάλ-
λευσης της ευάλωτης θέσης του θύμα-
τος καθώς και με παροχή ή αποδοχή 
χρηματικών ποσών ή ωφελημάτων για 
την απόσπαση της συναίνεσης προσώ-
που που έχει εξουσία επάνω σε άλλον, 
με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση 
του ατόμου. Ο όρος δε εκμετάλλευση
περιλαμβάνει ενδεικτικώς την εκμε-
τάλλευση εκδιδόμενων προσώπων ή
άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης άλλου, την αναγκαστική εργα-
σία ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσι-
ών, τη δουλεία ή πρακτικές όμοιες με 
αυτή ή την αφαίρεση οργάνων του σώ-
ματος”

Άρθρο 6 παρ. 3
“Κάθε κράτος μέλος εξετάζει να εφαρ-
μόσει μέτρα που να προσφέρουν σω-
ματική, ψυχολογική και κοινωνική 
ανάνηψη των θυμάτων της παράνομης 

εμπορίας [...] και ειδικά την πρόβλεψη:
α) Κατάλληλης στέγης
β)  Συμβουλών και πληροφοριών σε 

γλώσσα που τα θύματα διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων μπορούν 
να καταλάβουν

γ) Ιατρικής, ψυχολογικής και υλικής 
βοήθειας και
δ) Εργασίας, εργασιακών και εκπαι-
δευτικών ευκαιριών”

Άρθρο 9 παρ. 2
“Τα κράτη μέλη αποπειρώνται να ανα-
λάβουν μέτρα όπως εκστρατείες από 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοι-
νωνικές και οικονομικές πρωτοβουλί-
ες για την αποτροπή και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων”

Άρθρο 10 παρ. 2 
“Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
ή να ενισχύουν την εκπαίδευση για την 
εφαρμογή του νόμου [...] για την πρό-
ληψη της εμπορίας ανθρώπων [...]”

-  Διεθνές δίκαιο
• ΟΗΕ
•  Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
• Συμβούλιο της Ευρώπης

- Κοινοτικό δίκαιο
- Εσωτερικό δίκαιοΝομοθεσία 

Πρόγραμμα
Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, 
την Καταστολή και την Τιμωρία 
της Παράνομης Διακίνησης και 
Εμπορίας Προσώπων, ιδιαίτερα 
Γυναικών και Παιδιών (Παλέρμο 
2000)
 

ΟΗΕ:
•  Δ.Σ. περί δουλείας 1926  

(Ν. 4473/1930)
•  Πρωτόκολλο Δ.Σ. περί 

δουλείας (Ν. 2965/1954)
•  Δ.Σ. περί καταργήσεως 

πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων (Ν.Δ. 494/1970)

•  Διεθνές Σύμφωνο για 
τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα (Ν. 2462/1997)

•  Δ.Σ. για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών (Ν. 
1342/1983)

•  Πρωτόκολλο στη Δ.Σ. για την 
εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των 
γυναικών (Ν. 2952/2001)

•  Δ.Σ. κατά του Διεθνικού 
Οργανωμένου Εγκλήματος 
του 2000 (Σύμβαση 
Παλέρμο) & τα τρία 
Πρωτόκολλα αυτής (Ν. 
3875/2010)

•  Πρωτόκολλο αρ. 1 για την 
Πρόληψη, Καταστολή και 
Τιμωρία της Διακίνησης 
Προσώπων, ιδιαίτερα 
γυναικών και παιδιών 

•  Πρωτόκολλο αρ. 2 κατά 
της Λαθραίας Διακίνησης 
Μεταναστών από τη γη, 
τηθάλασσα και τον αέρα του 
2000



•  Δ.Σ. αριθ. 29 περί της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής 
εργασίας (Ν. 2079/1952)

•  Δ.Σ. αριθ. 105 περί καταργήσεως της αναγκαστικής 
εργασίας (Ν.Δ. 4221/1961)

•  Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευ-

ση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και 
την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως 
κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄)]

•  Πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας - άρθρο 3

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθερι-
ών - ΕΣΔΑ (Ν.Δ. 53/1074)
Άρθρο 4 – Απαγόρευση της δουλείας και των κατανα-

γκαστικών έργων
1. Ουδείς δύναται να κρατηθή εις δουλείαν ή ειλωτείαν
2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή εις αναγκαστικήν ή 
υποχρεωτικήν εργασίαν [...]

Το πιο σημαντικό και νομικά δεσμευτικό κείμενο που στο-
χεύει στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας 
των θυμάτων (θυματοκεντρική προσέγγιση)

Η θεμελιώδης αρχή που διατρέχει τη Σύμβαση είναι η προ-
στασία και προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
θύματος που πρέπει να διασφαλίζονται χωρίς διακρίσεις από 
τα συμβαλλόμενα κράτη

Πλαίσιο για την αναγνώριση / εντοπισμό των θυμάτων 
(Α. 10)
Συνεργασία με ΜΚΟ για την υποστήριξη των θυμάτων 
(Α. 12)
Περίοδος περίσκεψης σε όλα τα θύματα (Α. 13)
Άδειες διαμονής με δυνατότητα ανανένωσης (Α. 14)
Δυνατότητα αποζημίωσης των θυμάτων (Α. 15)
Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών (Α. 35)
Ομάδα GRETA (Α. 36)

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. 

Άρθρο 5 Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας

Κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία
Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία
Απαγορεύεται η εμπορία των ανθρωπίνων όντων

Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας

Συμβούλιο 
της Ευρώπης

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Δράση 
κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 
του 2005 (Σύμβαση Βαρσοβίας)- 
Κυρώθηκε με το Ν. 4216/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 266) 

ΕΕ



για την πρόληψη και την  καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ενσωματώθηκε με το Ν. 4198/2013, ο οποίος τροποποίησε σχετικές διατάξεις του ΠΚ και του ΚποινΔ και ίδρυσε το Γραφείο του Εθνι-
κού Εισηγητή για ζητήματα εμπορίας ανθρώπων)
•  Με την Οδηγία αυτή ο ευρωπαίος νομοθέτης, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, υιοθέτησε μια 

ευρύτερη αντίληψη για το τι πρέπει να θεωρείται πλέον εμπορία ανθρώπων, περιλαμβάνοντας πρόσθετες μορφές εκμετάλλευσης των θυμάτων, όπως η κατανα-
γκαστική επαιτεία που θα πρέπει να νοείται ως μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών (όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
αρ. 29 του 1930), ενώ στην έκφραση “εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων” θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και:

•  η εκμετάλλευση προσώπων για διάπραξη μικροκλοπών, λαθρεμπορίου ναρκωτικών και λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων για οικονομικό όφελος
•  καθώς και την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων και άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως π.χ. οι παράνομες υιοθεσίες, οι καταναγκαστικοί 

γάμοι, εφόσον συνιστούν αντικειμενική υπόσταση εμπορίας ανθρώπων (προοίμιο Οδηγίας αρ. 11)  

σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνερ-
γάζονται με τις αρχές [ενσωματώθηκε στα άρθρα 49-56 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
•  Ν. 4251/2014]
•  Η ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τα μέσα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης καθιέρω-

σε άδεια διαμονής η οποία στα θύματα εφόσον συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των δραστών
•  Η Οδηγία αυτή καθορίζει τις προυποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στα θύματα που συνεργάζονται, παρόλα αυτά όμως δεν εμποδίζει τους εθνικούς νομοθέτες 

να θεσπίσουν ευνοικότερες διατάξεις (βλ. άρθρο 19 παρ. 1Α  ́του Κώδικα Μετανάστευσης – Ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους και στα θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με τις αρχές) 

σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνερ-
γάζονται με τις αρχές [ενσωματώθηκε στα άρθρα 49-56 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης •  Ν. 4251/2014]
•  Η ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τα μέσα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης καθιέρω-

σε άδεια διαμονής η οποία στα θύματα εφόσον συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των δραστών
•   Η Οδηγία αυτή καθορίζει τις προυποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στα θύματα που συνεργάζονται, παρόλα αυτά όμως δεν εμποδίζει τους εθνικούς νομοθέτες 

να θεσπίσουν ευνοικότερες διατάξεις (βλ. άρθρο 19 παρ. 1Α  ́του Κώδικα Μετανάστευσης – Ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους και στα θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με τις αρχές) 

για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας [ενσωματώθηκε στα άρθρα 54-69 του Ν. 
4478/2017]
•  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι τα θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας και 

είναι ικανά να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία (άρθρο 1 παρ. 1)
•  Η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει τους όρους διαμονής των θυμάτων της εγκληματικότητας στην επικράτεια των κρατών μελών

για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων [ενσωματώθηκε στις διατάξεις των άρθρων 54-71 Ν. 4478/2017]
•   Αφορά στα θύματα όλω των μορφών εγκληματικών πράξεων
•  Παρέχει τη δυνατότητα στα θύματα να αξιώσουν αποζημίωση από το δράστη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας
•   Επειδή όμως τα θύματα συχνά δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση από τον δράστη λόγω του ότι ο τελευταίος ενδέχεται να μη διαθέτει τους απαιτούμενους πό-

ρους για να ικανοποιήσει μια απόφαση αποζημίωσης ή διότι δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του ή να διβχθεί ποινικά, για το λόγο αυτό με βάση τις διατάξεις 
της Οδηγίας, την ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης την  έχει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ένωσης στο έδαφος του οποίου έχει τελεστεί η εγκλημα-
τική πράξη (άρθρο 2)

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011

Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004

Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004

Οδηγία 2012/29/ΕΕ 
(που αντικατέστησε την Απόφαση-Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012

Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004



Μεταναστευτικό 
δίκαιο



Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και για την περίπτωση 
χαρακτηρισμού προσώπου ως «θύματος παράνομης 
διακίνησης μεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ 
του ίδιου άρθρου.!

«Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας αν-
θρώπων» αποδίδεται με Πράξη του αρ-
μόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο 
αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δί-
ωξης για τα εγκλήματα του αρ. 1 όσο και 
πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο 
από αυτά τα αδικήματα. Στην τελευταία 
περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω 
Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότη-
ση, που συντάσσεται από δύο επιστήμο-
νες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολό-
γου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι 
υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα 
Προστασίας και Αρωγής ή στην Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε 
Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδι-
κευμένους και αναγνωρισμένους από το 

κράτος φορείς προστασίας και αρωγής. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:
Η Πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται ανε-
ξαρτήτως εάν το θύμα συνεργάζεται με 
τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώ-
σεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κα-
τόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα 
Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρ-
θρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το 
θύμα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών 
που στρέφονται κατά προσώπων της οι-
κογένειας του που βρίσκονται στην Ελ-
λάδα ή στη χώρα της προέλευσης του ή 
οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν 
προστατευθεί ή εάν απομακρυνθεί από 
τη χώρα αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο 
τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 1 – Ορισμοί (Τrafficking)
«1. ια)  Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα 
εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγρα-
φοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του 
Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό, όσο και εκείνο σε βάρος του 
οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινή-
θηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα 
νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο 
εδάφιο, είναι το θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώ-
δικα, όταν αυτό είναι ανήλικος»

Κώδικας Μετανάστευσης 
(ν. 4251/2014, όπως ισχύει) 

Η πράξη 
του/της 
Εισαγγελέα

Ο κύριος όγκος των 
διατάξεων για την 
καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων στην 
Ελλάδα περιέχεται στα 
εξής νομοθετικά κείμενα: 

α)  στο Νόμο 3064/2002 ‘για 
την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, 
των εγκλημάτων 
κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας, της 
πορνογραφίας ανηλίκων 
και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής και 
αρωγή στα θύματα των 
πράξεων αυτών’, 

β)   στο Προεδρικό Διάταγμα 
233/2003 που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 12 
του ν. 3064/2002 ‘για την 
προστασία και αρωγή στα 
θύματα των εγκλημάτων 
των άρθρων 323, 323Α, 
349, 351 και 351Α του 
ΠΚ’ κατά το άρθρο 12 
του ν. 3064/2002



1.  Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί θύματα εμπορίας ανθρώπων 
ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ια΄ και 
ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, εφόσον δεν υπάγονται στη διάταξη του 
άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003, παρέχεται με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής 
Αρχής προθεσμία περίσκεψης τριών μηνών, ώστε να διαφύγουν από την επιρροή 
των δραστών των σε βάρος τους εγκλημάτων και να αποκατασταθούν ψυχικά για 
να μπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνερ-
γασία τους με τις διωκτικές Αρχές. 

2.  Ειδικά για τους ανηλίκους – θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνη-
σης μεταναστών, η ίδια προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες με 
απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και με κριτήριο την εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του ανηλίκου.  

3.  Κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας περίσκεψης τα πρόσωπα των προη-
γούμενων παραγράφων δεν απομακρύνονται από τη χώρα. Απόφαση επιστροφής, 
που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, αναστέλλεται.

4.  Με απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η προθεσμία περίσκεψης μπορεί 
να περατώνεται πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία […] το πρό-
σωπο επανασυνδέθηκε ενεργώς, εκουσίως και με δική του πρωτοβουλία με τους 
δράστες ή ότι δεν συντρέχουν τελικά στο πρόσωπό του τα στοιχεία που λήφθηκαν 
υπόψη για το χαρακτηρισμό του ως θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 
διακίνησης μεταναστών ή αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο 1 – Ορισμοί (Τrafficking)
«1. ια)  Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα 
εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγρα-
φοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του 
Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό, όσο και εκείνο σε βάρος του 
οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινή-
θηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα 
νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο 
εδάφιο, είναι το θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώ-
δικα, όταν αυτό είναι ανήλικος»

Άρθρο 19Α  
Χορήγηση άδειας διαμονής  
για ανθρωπιστικούς λόγους
(αφορά θύματα που δεν 
συνεργάζονται με τις αρχές)

Άρθρο 49  
Προθεσμία περίσκεψης

Smuggling 

.ιβ)  Θύμα παράνομης 
διακίνησης μεταναστών 
είναι τόσο το φυσικό 
πρόσωπο, για το οποίο 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
ώστε να θεωρηθεί 
θύμα οποιουδήποτε 
από τα εγκλήματα 
που προβλέπονται 
στα άρθρα 29 
παράγραφοι 5 και 6 
και 30 του παρόντος, 
όταν τελούνται 
από εγκληματικές 
οργανώσεις, κατά το 
άρθρο 187 παρ. 1 του 
Π.Κ., πριν ασκηθεί η 
ποινική δίωξη για αυτό 
όσο και εκείνο σε βάρος 
του οποίου τελέστηκε 
κάποιο από τα 
παραπάνω εγκλήματα 
για τα οποία κινήθηκε η 
ποινική δίωξη, εφόσον 
αυτό έχει εισέλθει στη 
χώρα παράνομα.



1.  Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης, 
αλλά και οποιοσδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 49 του παρόντος Κώδικα, γνωστοποιούν στον 
πολίτη τρίτης χώρας - θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών ότι δικαιούται να υποβάλει 
αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία 
προς τούτο ενημέρωση.  

2.  Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών που εί-
ναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει 
την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται καταβάλλει κάθε προ-
σπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει τη νομική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων [προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες], για το διορισμό Επιτρόπου.

1.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών 
έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που 
παρέχονται από το Ε.Σ.Υ., από τις Μονάδες Προστασίας και Αρωγής, αλλά και από φορείς που συνεργάζονται με 
τους ανωτέρω, καθώς και από τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.

2.   Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
3.   Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και 

την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε 
αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωσή τους σχετικά 
με τα νόμιμα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας 
νομικής βοήθειας.

Σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει χαρακτηρισθεί θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών με 
Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 (συνεργάζεται), χορηγείται, μετά από σχετι-
κή αίτησή του, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής ή ανανεώνεται η 
χορηγηθείσα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων άρ-
θρων.

Άρθρο 50  
Ενημέρωση θυμάτων και ειδική 
μέριμνα για ανήλικους

Άρθρο 51  
Περίθαλψη και παροχές κατά την 
περίοδο περίσκεψης

Άρθρο 52
Χορήγηση και ανανέωση άδειας 
διαμονής



1.  Μετά την πάροδο της προθεσμίας περίσκεψης ή και πριν παρέλθει αυτή, εφόσον συντρέξει η περίπτωση β΄ της 
παραγράφου αυτής, ο αρμόδιος Εισαγγελέας εξετάζει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και συ-
ντάσσει σχετική έκθεση:

  α.  εάν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια, προς 
διευκόλυνση της διενεργούμενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας.

  β. εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και
  γ.  εάν το ίδιο πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση με τους φερόμενους ως δράστες των αδικημάτων του άρ-

θρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄. 
2. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η χορήγησή της διε-
νεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται 
άδεια διαμονής διάρκειας δώδεκα μηνών, εάν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 
και η οποία ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

Η άδεια διαμονής διασφαλίζει:
α) δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, το οποίο ισχύει μόνο κατά τη διάρκειά της,
β) στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 52, 
γ) στις προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 
5 και 6 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει. 

Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σχετικής διαδικασίας με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, 
μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας διαμονής, με την ιδιότητα του θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στον Κώδικα αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής λαμβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η αιτών/ούσα 
είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαμονής ως θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών. 

Άρθρο 53  
Προϋποθέσεις χορήγησης και 
ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 54 
Δικαιώματα

Άρθρο 56  
Αλλαγή σκοπού διαμονής



Εγκύκλιος Παραγγελία
Προς
Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών του Κράτους και δι’ 
αυτών προς όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς

«Τον τελευταίο καιρό βλέπουν τη δημοσιότητα πληροφορίες για 
περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων [...] και θυμάτων παράνομης δι-
ακίνησης μεταναστών [...]

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 2 παρ. 1 του Συντάγματός μας, 
ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν 
την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας [...] Επομένως απευθύ-
νεται, και μάλιστα προεχόντως, στους εισαγγελικούς λειτουργούς, 
αποστολή των οποίων είναι και η προστασία των ατομικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων του πολίτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1, όλα τα κρατικά όργανα είναι υπο-
χρεωμένα να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου. Η αρχή αυτή της προστασίας της αξίας του ανθρώπου 
είναι θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος [...]

Ενόψει όλων αυτών, εσείς, που διευθύνετε τις Εισαγγελίες της Χώ-
ρας, παρακαλούμε, να δραστηριοποιηθείτε, όσο είναι δυνατόν εντο-
νότερα και δυναμικότερα, για την τήρηση αυτής της αρχής από όλα 
τα κρατικά όργανα που ευρίσκονται στην περιοχή της αρμοδιότη-
τάς σας και να δείξετε την προσήκουσα αυστηρότητα για την πρό-
ληψη ή την καταστολή φαινομένων που ευτελίζουν τον άνθρωπο 
και προσβάλλουν τη δημοκρατική και πολιτισμένη μας κοινωνία [...]

Προκειμένου να ελεγχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
και λοιπές διατάξεις» [...] παρακαλούμε, όπως από τη λήψη της πα-
ρούσης και ειδικότερα κατά το πρώτο εικοσαήμερο Απριλίου και 
Οκτωβρίου κάθε έτους, μας αναφέρετε προσωπικά, για το αμέσως 
προηγούμενο εξάμηνο των μηνών αυτών (Οκτώβριο -Μάρτιο και 
Απρίλιο -Σεπτέμβριο), σχετικά με τις δικογραφίες που τυχόν σχη-

ματίσθηκαν, στο χρονικό αυτό διάστημα από τις Εισαγγελίες Πρω-
τοδικών της περιφέρειας σας [...] για:

Α)  Τις περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, κατά τις ειδικό-
τερες διακρίσεις και ορισμούς των εγκλημάτων που διαλαμβά-
νονται στο αρθ. 1 § 1 εδάφιο ια Ν.4251/2014 και

Β)  Τις περιπτώσεις θυμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών 
κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και ορισμούς, των εγκλημάτων 
που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1§ 1 εδάφιο ιβ Ν.4251/2014 (πα-
ράβαση αρθ. 29 και 30 αυτού)

Γ)  Τις αντίστοιχες ως άνω περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατά-
ξεις του προϊσχύσαντος άρθ.1 Ν.3386/2005, όπως έχει αντί κα-
τασταθεί με αρθ. τέταρτο παρ. 1 Ν. 3875/2010.

[...]
Σας υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των άρθρων 1 παρ. 1 εδαφ. ια, 
19Α, 49, 50, 51, 52, 53 του ως άνω νόμου, όπου αναφέρονται αντί-
στοιχα οι αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για: 
- «Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού ως θύματος εμπορίας ανθρώ-
πων»,
- «Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους», 
- «Προθεσμία περίσκεψης», 
- «Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους», 
- «Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης», 
- «Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής», 
- «Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής». 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε την εφαρμογή του άρθρου 8 ΠΚ, για την 
«αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης» και ειδικότερα την περίπτωση 
αυτού, όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με αρθ.3 Ν. 4267/2014 
και συμπληρώθηκε με αρθ. 2 παρ. 4 Ν. 4268/2014. Συναφής είναι 
και η διάταξη αρθ 30 παρ.11 Ν.4251/2014.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα επιδείξει όσο ενδιαφέρον επι-
βάλλεται, ώστε η βασική αρχή του δημοκρατικού μας πολιτεύμα-
τος, που επιβάλλει το σεβασμό και την προστασία της αξίας του αν-
θρώπου κάθε εθνικότητας, να υλοποιείται όλο και περισσότερο».

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
Αρ. Εγκυκλίου: 1
Αθήνα 21-03-2018
Αρ. Πρωτ. 3148 



Στατιστικά



324 ΠΚ (αρπαγή ανήλικων)
339 (γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους)
342 ΠΚ(κατάχρηση ανηλίκων)
351 ΠΚ (γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής)
349 ΠΚ (μαστροπεία) 

Ν.4478/2017 άρθρα 54 – 77 (Προστασία Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων – 
Οδηγία 2012/29/ΕΕ
•  Αρ.54 Σκοπός : εξασφάλιση δέουσας πληροφόρησης , υποστήριξης  και προ-

στασίας προκειμένου να συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία. 
•  Μνημονεύει την ισότητα .
•  Συμπεριλαμβάνει όλα τα θύματα ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, κοι-

νωνικής προέλευσης, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, περιουσιακής κατά-
στασης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή χαρακτη-
ριστικών φύλου κλπ

Άρθρο 55: Ορισμοί 
Ανάμεσα στα άλλα «Θύμα» : Φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζημία, συμπερι-
λαμβανομένης βλάβης σώματος ή της υγείας ή της τιμής ή της ηθικής βλάβης ή 
της οικονομικής ζημίας, ή της στέρησης της ελευθερίας του, η οποία προκλήθη-
κε αμέσως από αξιόποινη πράξη. 

και μετά τη ψήφιση του Νέου Ποινικού Κώδικα  
Άρθρο 323 Α ΠΚ
-  Με το νέο ΠΚ (νόμος 4619/2019), καταργείται η διάταξη του 323 ΠΚ (εμπορία 

δούλων) ενσωμάτωση στο 323 Α ΠΚ.
-  Το άρθρο 323 Α ΠΚ ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια, ως σκοπό του εγκλήμα-

τος το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης του θύματος καθώς και τα μέσα αυ-
τού. Κεντρικής σημασίας: προσπορισμός παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για τα έτη 2014 - 2018 
•  Σύνολο: 142 

καταγεγραμμένα 
περιστατικά από το 
Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, το 26% από αυτά 
είναι ανήλικα.

•  Ο αριθμός των 
αναγνωρισμένων θυμάτων 
για τα έτη 2014 – 2018 
ανέρχεται σε 229, με το 77,7 
% να είναι γυναίκες  και το 
26,2% ανήλικα θύματα. 

Υπουργείο προστασίας 
πολίτη 
Υποθέσεις - Θύματα -  
Δράστες 2018
Υποθέσεις: 27
Θύματα: 30 (21ενήλικα και 9 
ανήλικα)
Δράστες : 128

Μορφές
Εργασιακή Εκμετάλλευση :1
Σεξουαλική Εκμετάλλευση : 26
Σύνολο: 27

Φύλο - Εθνικότητες
Γυναίκες :26
Άντρες :4 
Εθνικότητες: Αλβανική, Αφγα-
νική, Βουλγαρική,Γεωργίανη, 
Ελληνική,Καζακστάν, Λευκο-
ρωσίας,Ουκρανική, Πακιστανι-
κή,  Ρουμανική,Ρωσική

Ισχύων 
ποινικός 
νόμος
Λοιπά άρθρα του ΠΚ που δύναται 
να σχετίζονται με το αδίκημα της 
Εμπορίας Ανθρώπων και λοιπά:



Εντοπισμός θύματος 
Απεύθυνση του θύματος στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
α)  απευθείας για το θέμα της εμπορίας τούτο σημαίνει ότι το θύμα είναι γνώστης – γνώστρια.
β)  για λήψη άλλης υπηρεσίας από τους φορείς των πολιτών.
2) Παραπομπή θύματος από ΜΚΟ, UNCHR, ΔΟΜ
3)  Από κρατικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ (Υπηρεσία ασύλου, Αστυνομία, Νοσοκομεία, ΣΕΠΕ)
4) Από ιδιώτες (εργοδότες κλπ)

•  Προσέγγιση θύματος:  έχει αντιληφθεί ότι εμπίπτει στις διατάξεις του αδικήματος της εμπορίας ανθρώπων;
•  Διασφάλιση προστασίας του θύματος (καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, εχεμύθεια κλπ).
•  Πριν την καταγγελία, αν δεν έχει συλληφθεί /ουν ο δράστης /τες επ’ αυτοφόρω διασφάλιση προστασίας στέγης 

ώστε να απομακρυνθεί από το κύκλωμα. Αν δεν επιθυμεί την καταγγελία;
•  Επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την υπηρεσία του οργανωμένου εγκλήματος.

Άρθρο 56: Δικαίωμα των θυμάτων να  κατανοούνται και να γίνονται  κατανοητά.
Ενέργειες που πρέπει να λαμβάνει η αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή για να βοηθά το θύμα.
Ιδιαίτερη μνεία στην επικοινωνία με το θύμα σε γλώσσα απλή και κατανοητή, γραπτά ή προφορικά (με λήψη 
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του θύματος)

Σημαντικά άρθρα: 
Άρθρο 57 εισάγει το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με την αρμόδια αρχή. 
Άρθρο 58 δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή της έγκλησης.
Άρθρο 59 Δικαίωμα πληροφόρησης
Άρθρο 60 Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης.
Άρθρο 61 Δικαίωμα
πρόσβασης σε υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας θυμάτων.

Στο Κεφάλαιο Γ 
Συμμετοχή στην Ποινική Διαδικασία 
Άρθρο 67 Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
Άρθρο 69 Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής δια-
δικασίας (χώροι εξέτασης, προανακριτικός υπάλληλος γυναίκας –άντρας), προστασία ανήλικου θύματος.

Ν.4478/2017 άρθρα 54 – 77 
(Προστασία Θυμάτων Εγκληματικών 
Πράξεων – Οδηγία 2012/29/ΕΕ

Ποινική 
Διαδικασία 
Προστασίας 
Θύματος



•  Λήψη κατάθεσης  θύματος ενώπιον των αρμόδιων προανακριτικών αρχών/ Κατάθεση μήνυσης στον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών με παραγγελία να εκδώσει εισαγγελική διάταξη αναγνώρισης του θύματος ως 
θύμα εμπορίας ανθρώπων (με διασφάλιση των δικαιωμάτων προστασίας, διερμηνείας αν το θύμα είναι αλ-
λοδαπό ή με πρόβλημα ομιλίας – ακοής).

•  228 ΚΠΟΙΝ , Μάρτυρες Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων.
•  227 ΚΠΟΙΝΔ, ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

• 218 ΚΠΟΙΝΔ Προστασία Μαρτύρων 
• Σύλληψη δράστη
• Αναφορά στον ΕΜΑ 

Δικαστήριο:
•  Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για υποστήριξη κατηγορίας (με το νέο ΚΠΔ)
• Εκπροσώπηση από δικηγόρο
•  Παροχή προστασίας του θύματος κατά την λήψη της κατάθεσης του ενώπιο του ακροατήριου/ δικαίωμα λή-

ψης οπτικοακουστικής κατάθεσης, αν το θύμα διατρέχει κίνδυνο 
•  Παροχή διερμηνείας  

Δικαίωμα αποζημίωσης ;

Ποινική 
Διαδικασία 
Προστασίας 
Θύματος



Μελέτες περίπτωσης 
(ομαδική εργασία)



• Ανήλικος πολίτης Αφγανιστάν, όντας άστεγος στο λιμάνι του Πειραιά αναζητούσε εργασία. Ομοεθνής του, τον γνώρισε 
με πολίτη τρίτης χώρας. Μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στη Θήβα σε άλλον ομοεθνή του. • Ο τελευταίος συμφώνησε με 
τον ανήλικο ότι θα εργάζεται σε χωράφια Ελλήνων κτηματιών, μαζεύοντας κρεμμύδια και ανάλογα με τις κούτες που 
θα γεμίζει θα πληρώνεται. Από την αμοιβή του ο μεσάζων – επιστάτης της εργασίας του θα παρακρατούσε 5 ευρώ και 
θα του κατέβαλε τα 20 ευρώ. • Δεν αμείφθηκε ποτέ για καμία ημέρα εργασίας. Ο επιστάτης του έλεγε ότι του οφείλει για 
έξοδα διαμονής και τελικώς για δύο εβδομάδες εργασίας ο επιστάτης τον ενημέρωσε ότι θα του καταβάλει 80 ευρώ, τα 
οποία δεν κατέβαλε ποτέ ενώ τον εκβίαζε ότι αν διακόψει την παροχή εργασίας δεν θα αμειφθεί και δεν θα του επιστρέ-
ψει το διαβατήριο του. • Στο τέλος τον εγκατέστησε σε υπόγεια κατοικία με άλλους 6 διαμένοντες . Τα 3 εκ των οποίων 
τον παρακρατούσαν , καλλιεργώντας του αίσθημα φόβου και μην επιτρέποντας του  να βγει μόνος του έξω, ενώ ένας 
τον παρενοχλούσε σεξουαλικά.
Ο ανήλικος κατόρθωσε και επικοινώνησε μέσω facebook με φίλη που είχε γνωρίσει από κάποια οργάνωση , η οποία 
παρέπεμψε την υπόθεση σε άλλη οργάνωση, η οποία ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία απελευθέρωσε τον 
ανήλικο και συνέλαβε τους δράστες – φύλακες, άλλα όχι τον φυσικό αυτουργό μεσάζοντα-επιστάτη, ούτε κάλεσε τον 
Έλληνα-κτηματία για κατάθεση.
Ο ανήλικος είχε καταγραφεί κατά την είσοδο του στη Χίο, ως ενήλικος και κρατήθηκε μετά την καταγγελία του για χρονικό 
διάστημα άνω του ενός μήνα, ως στερούμενος νομιμοποιητικών εγγράφων, ενώ οι δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι από τον 
ανακριτή με περιοριστικούς όρους. Ο Εισαγγελέας ουδέποτε εξέδωσε πράξη χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια και αφού δια-
πιστώθηκε η ανηλικότητα του, απαγγέλθηκε κατηγορία για τότε ισχύον 323 Α με την επιβαρυντική περίσταση της παρ.4 . Οι 
δράστες καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε 10 ετη κάθειρξη. Ο ανήλικος έλαβε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

 
Διακίνηση
Στρατολόγηση 
Μεταφορά 
Εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος

Μέθοδοι καταναγκασμού: 
Χρήση απειλών ή /και βίας
Παράνομη κατακράτηση 
Κατακράτηση προσωπικών εγγρά-
φων

Αυτουργοί: 
Στρατολογητές
Διακινητές
Μεταφορείς- Φύλακες
Εισπράκτορες

Περίπτωση 1

Στοιχειοθέτηση αδικήματος εμπορίας 
ανθρώπων



[...] Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

-  τις ατομικές συνθήκες της προσφεύγουσας και ειδικότερα το γεγονός ότι είναι γυναίκα νεαρής ηλικίας, χωρίς 
υποστηρικτικό δίκτυο στη χώρα της και δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητες σε συγκεκριμένο επαγγελ-
ματικό πεδίο

-  την παρελθούσα δίωξη που υπέστη. Συγκεκριμένα το γεγονός ότι έχει υποστεί βιασμό, έχει καταστεί θύμα εμπο-
ρίας ανθρώπων, καθώς επίσης εξαναγκάστηκε σε κλειτοριδεκτομή.

Από τα ανωτέρω υπέστη χρήση και απειλή χρήσης βίας, έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντός της, κακοποίηση, ψυ-
χολογικό έλεγχο, εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης της, τα οποία καταδεικνύουν την άσκηση πλήρους ελέγχου 
επί του προσώπου της. Η πλήρης εργαλειοποίηση του προσώπου της, συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσής της από οργανωμένο κύκλωμα κατακρατήθηκε και 
εξαναγκάστηκε να εκδίδεται με απατηλά μέσα και χρήση βίας, υπέστη βιασμό και σωματικές βλάβες χωρίς ιατρική 
βοήθεια, ενώ επίσης εξαναγκάστηκε σε έκτρωση [...]. 
[...] δεν τίθεται θέμα δυνατότητας μετεγκατάστασης της προσφεύγουσας εντός της χώρας καταγωγής της, καθώς 
εξαιτίας των αρνητικών ψυχολογικών επακόλουθων που της έχει επιφέρει η προηγούμενη παραβίαση πληθώρας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων [...], δεν αναμένεται εύλογη και βιώσιμη δυνατότητα παραμονής της οπουδήποτε στη 
χώρα της, καθώς υπέστη σοβαρές βλάβες και τραυματικές εμπειρίες σε βαθμό τέτοιο που ενδεχόμενη επιστροφή 
της να συντελούσε στην περαιτέρω επιδείνωση της ψυχολογικής της κατάστασης, η οποία θα αποτελούσε εμπόδιο 
στην επιτυχή επανένταξή της στην κοινωνία της χώρας της.
[...] με βάση τα χαρακτηριστικά της, θύμα εμπορίας που εγκατέλειψε το δίκτυο διακίνησης χωρίς να αποπληρώσει 
το χρέος της, χωρίς προστασία από την οικογένεια, καθώς μέλη αυτής μετείχαν στη διακίνησή της [...] κινδυνεύει 
σε περίπτωση επιστροφής της να μείνει χωρίς αποτελεσματική ασφάλεια και προστασία [...] τόσο για την αρωγή, 
αποκατάσταση και την επανένταξή της όσο και για την προστασία της από τιμωρία ή αντεκδίκηση ή περαιτέρω δια-
κίνηση [...]”.

«Ούσα ανήλικη και ορφανή από γονείς εξαναγκάστηκα για πολλά χρόνια από τη μητριά μου να παρέχω υπηρεσίες 
σεξουαλικής φύσης σε πλούσιους άνδρες στο μπαρ που διατηρούσε η μητριά μου στον τόπο καταγωγής μου στη Νι-
γηρία. Ως αποτέλεσμα ενός από τους βιασμούς μου, ήταν να μείνω έγκυος. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου 
υποβλήθηκα σε κλειτοριδεκτομή, ενώ αμέσως μετά τη γέννα το μωρό μου αφαιρέθηκε από τη μητριά μου, η οποία 
εξέδωσε σε εμένα διαβατήριο και με πούλησε σε διεθνικό δίκτυο εμπορίας ανθρώπων. Μεταφέρθηκα σε τρίτη χώρα, 
το διαβατήριό μου κατακρατήθηκε, ενώ η ίδια εργάστηκα επί σειρά ετών ως σκλάβα για παροχή σεξουαλικών υπηρε-
σιών».

Περίπτωση 2
Γυναίκα από τη Νιγηρία

Η απόφαση διεθνούς προστασίας



ΙΙΙ.  Αξιολόγηση ισχυρισμών, σε συνάφεια με τις ισχύουσες συνθήκες στη χώρα καταγωγής. Εκτίμηση γενικής 
αξιοπιστίας

Επειδή σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το κράτος της Μαυριτανίας δεν ποινικοποιεί τις 
φυλετικές διακρίσεις, αρνείται την ύπαρξη του φαινομένου στο έδαφός του [...].
Επειδή ενήλικες και παιδιά από τις παραδοσιακές φυλές των σκλάβων στις κοινότητες των Μαύρων και των Αφρο-Μαυ-
ριτανών υπόκεινται σε πρακτικές δουλείας, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην προγονική σχέση αφέντη-σκλάβου [...] 
Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν 
από τη Μαυριτανία [...], η πρακτική (της δουλείας) εξακολουθεί να υφίσταται [...] Στην πράξη απουσιάζουν αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα κατά των δραστών, διαφανείς έρευνες κατά των δραστών, επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέ-
σεων, αποζημίωση και αποκατάσταση των θυμάτων [...]. 

IV.   Νομική βάση της χορήγησης ασύλου [...]
Επειδή παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν από τη Μαυριτανία, αρχής γενομένης της επίσημης κα-
τάργησης της δουλείας το 1981, η πρακτική της δουλείας εξακολουθεί να υφίσταται στην πράξη, ενώ απουσιάζει επαρκής 
και αποτελεσματική κρατική (ένδικη) προστασία υπέρ των θυμάτων.
Επειδή παρά την επίσημη άρνηση των αρχών της Μαυριτανίας, συνεχίζουν να υφίστανται φυλετικές διακρίσεις σε βάρος 
κυρίως των Μαύρων και Αφρο-Μαυριτανών, οι οποίοι υποεκπροσωπούνται σε κρίσιμους τομείς της κοινωνίας και της 
οικονομίας.
Επειδή ο προσφεύγων, υποσαχάριας καταγωγής Μαυριτανός, υπήρξε θύμα ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης στη 
χώρα καταγωγής του λόγω της αιχμαλωσίας του από τον Άραβα αφέντη του, εξαιτίας της φυλετικής του καταγωγής, κα-
τάσταση που ισοδυναμεί με δουλεία.
Επειδή υπάρχει βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος να υποστεί εκ νέου την ανωτέρω εκμετάλλευση χωρίς να διαθέτει 
επαρκή κρατική (ένδικη) προστασία.
[...] η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ο προσφεύγων υπάγεται στο καθεστώς του πρόσφυγα (άρθρο 1 Α(2)) της Σύμ-
βασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων”  

“Εγκατέλειψα τη χώρα καταγωγής μου γιατί υπήρξα θύμα ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης ως συνέπεια της αιχμα-
λωσίας μου από τον αφέντη μου, ο οποίος ανήκε σε διαφορετική από τη δική μου φυλή. Μαζί με άλλα 21 άτομα δουλεύ-
αμε στο σπίτι του αφεντικού μας, με μεγάλη θέση στην κυβέρνηση της χώρας μου. Βρήκα μόνος μου αυτή τη δουλειά. 
Βγήκα στο δρόμο, έψαξα και έτσι βρήκα το αφεντικό μου που μου υποσχέθηκε καλή δουλειά στον κήπο. Φροντίζαμε τον 
κήπο, καθαρίζαμε το σπίτι, πλέναμε τα ρούχα. Δεν πληρωνόμασταν, μόνο ζούσαμε εκεί, τρώγαμε και κοιμόμασταν. Δεν 
μας πλήρωνε, μας κακομεταχειριζόταν με λεκτική και φυσική βία, μας αποκαλούσε σκλάβους και δεν μας επέτρεπε να 
βγούμε έξω ούτε να επικοινωνήσουμε με τις οικογένειές μας. Μια μέρα, προσπαθώντας το αφεντικό μου να με χτυπήσει 
με σίδερο στο κεφάλι, δεν άντεξα. Απέσπασε το σίδερο, τον χτύπησα στο κεφάλι και το έσκασα”

Περίπτωση 3
Άνδρας από τη Μαυριτανία

Η απόφαση διεθνούς προστασίας



“[...] Δεδομένου ότι η Επιτροπή ήδη διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων υπέστη σοβαρή βλάβη στο παρελθόν, αποδέχεται 
παρά ταύτα ότι οι συνθήκες στη χώρα καταγωγής του έχουν αλλάξει θεμελιωδώς και γι αυτό το λόγο ο προσφεύ-
γων πιθανόν να μη διατρέξει κίνδυνο στο μέλλον να αντιμετωπίσει άλλη βλάβη από τους αντάρτες, ωστόσο εκτιμά 
ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν απαραίτητη την προστασία του προσφεύγοντος εξαιτίας των 
επιτακτικών λόγων που προκύπτουν από την προηγούμενη βλάβη που υπέστη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η βλάβη που 
υπέστη στο παρελθόν ο προσφεύγων ως ανήλικος, ήταν σε τέτοιο βαθμό αποτρόπαια που συνεχίζει ακόμη να βιώνει 
τις τραυματικές ψυχολογικές συνέπειές της που καθιστούν αφόρητη την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του. Η 
φύση της βλάβης που βίωσε στο παρελθόν αντανακλάται στις πεποιθήσεις του, στα συναισθήματά του και στην ψυχο-
λογική του κατάσταση και άρα επηρεάζει την αξιολόγηση της μελλοντικής βλάβης που φοβάται [...] 

Η Επιτροπή [...] κατά πλειοψηφία διαπιστώνει ότι [...] καταρχήν παραβιάστηκε το δικαίωμά του στην προστασία από 
την στρατολόγηση σε νεαρή ηλικία και το συνεπαγόμενο δικαίωμά του στην ελευθερία, δεδομένου ότι οι αντάρτες τον 
απήγαγαν, τον απομόνωσαν σε άγνωστο μέρος στην προσπάθειά τους να τον στρατολογήσουν με τη βία και τέλος τον 
μεταχειρίζονταν ως σκλάβο παρά τη βούλησή του [...] ακόμα και εάν η στρατολόγηση είναι εθελοντική αντιτίθεται στην 
αρχή του συμφέροντος του παιδιού [...] η Επιτροπή κρίνει ότι οι παραβιάσεις τις οποίες υπέστη ο προσφεύγων και φο-
βάται ότι θα υποστεί και στο μέλλον ισοδυναμούν με δίωξη.
[...] η Επιτροπή κατά πλειοψηφία καταλήγει ότι η δίωξη που υπέστη ο προσφεύγων, εμπίπτει σε έναν από τους πέντε 
λόγους όπως περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 1Α(2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και συγκεκριμένα στη 
συμμετοχή του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα”  (Απόφαση υπ’ αρ. ...... Επιτροπής Προσφυγών)

“Έχασα στον πόλεμο την οικογένειά μου και έμεινα στο δρόμο ορφανός. […]Αντάρτες εισέβαλαν στο σπίτι μου, με απή-
γαγαν μαζί με άλλα παιδιά με πήραν μαζί τους. Μας έδωσαν όπλο, μας είπαν ότι είμαστε το μέλλον της χώρας μας και 
πρέπει να πολεμήσουμε. Μας είπαν ότι το πιστόλι είναι ο πατέρας και η μητέρα μας, με αυτό ο κόσμος θα μας φοβάται 
και θα μας σέβεται. Μας έδιναν ναρκωτικά και αλκοόλ για να μπορούμε να πολεμούμε χωρίς φόβο. Προσπάθησα να 
διαφύγω. Με έπιασαν, με έδεσαν και με ψαλίδι μου τρύπωσαν το πλευρό. Με έβαζαν να κάνω πολλά άσχημα πράγματα 
Όταν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, οι αντάρτες που μας στρατολόγησαν μας είπαν ότι ο καθένας πρέπει να βρει τρόπο 
να επιζήσει. Υπήρχε έλλειψη τροφίμων και έπρεπε να ζητιανεύουμε. Με βρήκε κάποιος και έγινε ο “κηδεμόνας” μου. 
Με έγραψε στο σχολείο, αλλά εκεί είχα προβλήματα. Μάλωνα εύκολα και μια μέρα μαθεύτηκε ότι ήμουν παιδί-στρατι-
ώτης και άρχισαν να με βλέπουν διαφορετικά. […]. Οι άνθρωποι γενικά δεν ήθελαν να με πλησιάζουν. Άρχισα να σκέ-
φτομαι την αυτοκτονία, γιατί με στοίχειωνε το παρελθόν μου”

Περίπτωση 4
Νεαρός ενήλικας από τη Σ. Λεόνε
που εντοπίσαμε σε κέντρο κράτησης, 
απόμακρο και φοβισμένο

Η απόφαση διεθνούς προστασίας



- Συνοδεύονται από άλλο άτομο και συνήθως σιωπούν
-  Ζουν και εργάζονται στο ίδιο μέρος ή τους μεταφέρουν προς / από την εργασία
-  Τα κέρδη τους συνήθως παρακρατούνται
-  Δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας ή γνωρίζουν συγκεκριμένο λεξιλόγιο 
-   Ίσως είναι φοβισμένοι, καταθλιπτικοί, υπερβολικά υποτακτικοί. Φοβούνται να μιλή-

σουν με αγνώστους και με τις αρχές καθώς παρακολουθούνται και ελέγχονται 
στενά από τους διακινητές τους

-  Δύσπιστοι και καχύποπτοι
-  Εμφανίζουν σημάδια άγχους, αποφεύγουν την οπτική επαφή
-    Ίσως φέρουν εμφανή σημάδια τραυματισμού, κακοποίησης ή παρουσιάζουν ενδεί-

ξεις στέρησης τροφής, νερού, ύπνου ή / και ιατρικής περίθαλψης
-   Ίσως φέρουν μώλωπες, ουλές και άλλα σημάδια σωματικής κακοποίησης και βα-

σανισμού
-   Καταφεύγουν συχνά στα επείγοντα λόγω τραυματισμού, αφροδίσια νοσήματα, 

αμβλώσεις
-  Δεν έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα
- Εξαναγκασμός σε χρήση ναρκωτικών ουσιών ή κατάχρηση ουσιών
- Μπορεί να έχουν κινητό τηλέφωνο παρά την έλλειψη άλλων βασικών αντικειμένων
-  Μπορεί να επιδεικνύουν στοργή προς τον διακινητή τους (σύνδρομο Στοκχόλμης)
-  Η πραγματική τους εργασία είναι διαφορετική από την αγγελία εργασίας που αποδέ-

χθηκαν
-   Νιώθουν ότι αδυνατούν να εγκαταλείψουν την παρούσα κατάστασή τους 

1.  Ποιά/ές μορφή/ές εμπορίας ανθρώπων συναντάμε στις υποθέσεις αυτές;
2.  Ποιές πιστεύετε ότι ήταν οι μέθοδοι στρατολόγησης και ο τρόπος αιχμαλωσίας των 

θυμάτων; Από ποιούς πιστεύετε ότι στρατολογήθηκαν;
3.  Ποιές πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι ενδείξεις των θυμάτων αυτών που θα 

κινήσουν τις υποψίες των αρμόδιων αρχών προκειμένου να τους προστατεύσουν; 
4.  Τί είδους προστασία μπορούν να λάβουν τα θύματα; Ποιά τα βήματα που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν για την παροχή προστασίας σε αυτά και από ποιούς φορείς;

Φορείς / οργανώσεις αρωγής 
θυμάτων 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ορ-
γανωμένου Εγκλήματος της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας  Αττικής
Τηλ: 210-6476813, 210-6476827 και 
210-6476912
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ορ-
γανωμένου Εγκλήματος της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας  Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310-388401, 2310-388364 και 
2310-388365

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύ-
λων  
Τηλεφωνική Γραμμή SOS: 15900

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς 
Τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνι-
κής βοήθειας: 197

Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την κα-
ταπολέμηση Eμπορίας Aνθρώπων 
Tel.: +30 210 368 1844/3197
Email: nat.rap@mfa.gr

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για 
την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας 
Ανθρώπων
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 135 Αθήνα
Τηλ. 213 2039 772 -706

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Α21 (Γραμμή Πληροφόρησης: 1109 – 
Δέχεται κλήσεις 24/7 και ικανή να δι-
αχειριστεί κλήσεις σχεδόν σε όλες τις 
γλώσσες)

Ερωτήματα

Ενδείξεις



                      ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΑ)

1. Ημ/νία συμπλήρωσης:  Πατήστε για να εισαγάγετε ημερομηνία

2. Φορέας: Πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο 

3. Τμήμα/Μονάδα/Δομή: Πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο

4. Ονοματεπώνυμο επαγγελματία (για την καταχώρηση): Πατήστε εδώ για να

εισαγάγετε κείμενο

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας επαγγελματία: Πατήστε εδώ για να εισαγάγετε

κείμενο

6. Συναίνεση του θύματος για την ένταξη του στον ΕΜΑ: Ναι  ☐           Όχι1

☐

7. Κωδικός Εισόδου στον ΕΜΑ2:   

8. Αριθμός Μητρώου περίπτωσης3: Πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A1. Φύλο          1. Άρρεν ☐                  2. Θήλυ ☐             3. Άγνωστο ☐           

Α2. Το θύμα επιθυμεί να καταγραφεί το φύλο που προκύπτει από τα έγγραφά του; 

1. Ναι ☐                  2. Όχι ☐ (διευκρινίστε)  Πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο

1 � Σε περίπτωση που το θύμα δεν συναινέσει στην ένταξή του στον ΕΜΑ, τότε η φόρμα αναφοράς
συμπληρώνεται χωρίς κωδικό εισόδου (ερ. 7).

2� Το κάθε κελί συμπληρώνεται με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και αντιστοιχεί στα 2 πρώτα γράμματα

του ονόματος, 2 πρώτα γράμματα επωνύμου, 1o γράμμα ονόματος πατέρα, 1ο γράμμα ονόματος μητέρας, 2
τελευταία ψηφία έτους γέννησης, ενώ τα τρία τελευταία κελιά αντιστοιχούν στην τριψήφια κωδικοποίηση της

χ ώ ρ α ς κ α τ α γ ω γ ή ς Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η τ ο υ Ο Η Ε
(https://unstats.un.org/unsd/tradekb/knowledgebase/country-code) . Για όποιο στοιχείο είναι άγνωστο

συμπληρώνεται παύλα/ες.
3 Δίνεται από το ΕΚΚΑ

3

1

Εθνικός 
Μηχανισμός 
Αναφοράς-
ΕΚΚΑ 

Χρήσιμες 
Πηγές
https://www.unodc.
org/unodc/en/human-
trafficking/2009/anti-
human-trafficking-
manual.html

https://www.unodc.
org/unodc/en/human-
trafficking/publications.
html

https://rm.coe.int/
guidance-note-on-the-
entitlement-of-victims-
of-trafficking-and-
persons/16809ebf44

https://publications.iom.
int/system/files/pdf/iom_
handbook_assistance.pdf




