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ΕΛΛΑΔΑ: Επίπεδο 2 

Η ελληνική κυβέρνηση δεν πληροί απολύτως τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την εξάλειψη 
της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, αλλά καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειές της σε σχέση με την περίοδο 
που κάλυπτε η προηγούμενη έκθεση. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα παρέμεινε στο Επίπεδο 2. 
Παρά την οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα και την εισροή προσφύγων και 
μεταναστών στη χώρα, που επιβάρυναν σημαντικά τους κρατικούς πόρους, η κυβέρνηση 
ενέτεινε τις προσπάθειές της θέτοντας σε λειτουργία έναν εθνικό μηχανισμό αναφοράς και 
συστήνοντας ομάδες εργασίας για να θεσμοθετηθούν ρόλοι και αρμοδιότητες για τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 
Ανθρώπων συνέχισε να συντονίζει την εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της εμπορίας 
και διακίνησης ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός  ετήσιου φεστιβάλ ευαισθητοποίησης 
πολιτών για το εν λόγω θέμα, στο οποίο παρευρέθηκαν περισσότερα από 6.000 άτομα. Το 
Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Ελληνικής Αστυνομίας συνέχισε τις 
προληπτικές προσπάθειες αναγνώρισης θυμάτων και διατήρησε άριστη συνεργασία με τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Ωστόσο, σε διάφορους κρίσιμους τομείς, η πολιτεία δεν 
εκπλήρωσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις:. προέβη σε λιγότερες έρευνες, διώξεις και καταδίκες. 
Οι διαδικασίες ελέγχου και οι αξιολογήσεις ευαλωτότητας ήταν ανεπαρκείς ή γίνονταν 
βιαστικά στα σημεία εισόδου και στα κέντρα υποδοχής. Κανένα από τα θύματα δεν έχει λάβει, 
μέχρι σήμερα, αποζημίωση ή έτυχε αποκατάστασης από τους διακινητές του. Οι δικαστικές 
διαδικασίες εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες και πολυετείς, δυσχεραίνοντας έτσι τη 
συνεργασία από πλευράς θυμάτων και  βασικών μαρτύρων. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Να διεξάγονται με αποφασιστικότητα έρευνες, να διώκονται και να καταδικάζονται οι 
εμπλεκόμενοι σε εγκλήματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, καθώς και οι κρατικοί 
λειτουργοί συνεργοί τους. Να αυξηθούν οι προσπάθειες εντοπισμού θυμάτων μεταξύ 
ευάλωτων πληθυσμών και να παραπέμπονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Να παρέχεται 
εξειδικευμένη εκπαίδευση  σε εισαγγελείς, δικαστές και σε όργανα επιβολής της τάξης σχετικά 
με τις έρευνες και τις διώξεις για εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Να καθιερωθούν 
επίσημες διαδικασίες για τον εθνικό μηχανισμό αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
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τυποποίησης και ένταξης υπηρεσιών που παρέχονται από ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς στο 
πλαίσιο του μηχανισμού. Να εκπαιδευτούν τα μέλη των ομάδων άμεσης παρέμβασης στην 
αναγνώριση θυμάτων και στον εθνικό μηχανισμό αναφοράς. Να ενισχυθούν οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της φιλοξενίας σε ξενώνες και της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης για ενήλικους άνδρες και παιδιά θύματα. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις 
προστασίας μαρτύρων οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στη νομοθεσία ώστε να ενθαρρυνθεί 
ακόμη περισσότερο η συμμετοχή των θυμάτων στις έρευνες και στις ποινικές διώξεις. Να 
διατεθούν επαρκείς πόροι στο ταμείο αποζημίωσης και να ενημερώνονται τα θύματα για το 
δικαίωμά τους σε αποζημίωση. Να καταρτιστεί εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση 
της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. 

ΔΙΩΞΕΙΣ 

Οι πολιτειακές αρχές περιόρισαν την προσπάθεια για την επιβολή των νόμων κατά της 
εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Ο Νόμος 3064/2002 και το Προεδρικό Διάταγμα 
233/2003 απαγορεύουν την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση 
και καταναγκαστική εργασία και προβλέπουν ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη. Οι ποινές 
αυτές είναι επαρκώς αυστηρές και ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται για άλλα εξίσου 
σοβαρά εγκλήματα, όπως ο βιασμός. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες για 25 υποθέσεις, που 
αφορούσαν 97 ύποπτους για εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, σε σύγκριση με 32 υποθέσεις 
το 2015. Από αυτές, 18 υποθέσεις αφορούσαν σεξουαλική εκμετάλλευση και επτά εργασιακή 
εκμετάλλευση (Το 2015 καταγράφηκαν αντιστοίχως 26 υποθέσεις για σεξουαλική 
εκμετάλλευση και έξι για εργασιακή εκμετάλλευση ). Οι αρχές  δίωξαν ποινικά 32 
κατηγορούμενους (από 117 το 2015), από τους οποίους 25 για σεξουαλική εκμετάλλευση και 
επτά για εργασιακή εκμετάλλευση (το 2015 οι διώξεις ήταν αντιστοίχως 97 για σεξουαλική 
εκμετάλλευση και 20 για εργασιακή εκμετάλλευση). Η δικαιοσύνη καταδίκασε εννέα 
διακινητές (από 34 το 2015). Επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 10 μέχρι 15 χρόνια και 
χρηματικά πρόστιμα από 10.000 ευρώ ($10.540) μέχρι 100.000 ευρώ ($105.370). Σε 19 
περιπτώσεις, οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν με αναστολή. Σύμφωνα με παρατηρητές, οι 
διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια, δυσχεραίνοντας τη 
συνεργασία από πλευράς θυμάτων και βασικών μαρτύρων. Παρατηρητές ανέφεραν επίσης ότι 
οι δικηγόροι βρίσκονταν σε απεργία από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2016, με 
αποτέλεσμα να διακοπούν ή να καθυστερήσουν όλες οι δικαστικές διαδικασίες. Οι αυστηροί 
περιορισμοί του προϋπολογισμού, απόρροια της  επταετούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, 
εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προσπάθειες της αστυνομίας. 

Η Ελληνική Αστυνομία διατήρησε το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της 
Υπηρεσίας Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αποτελείται από δύο μονάδες, σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Δώδεκα μικρότερες μονάδες, αρμόδιες για την καταπολέμηση της εμπορίας και 
διακίνησης ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, λειτούργησαν επίσης διαδημοτικά. 
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων συνέχισαν να 
χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους έρευνας και έκαναν τακτικά ελέγχους σε οίκους ανοχής, 
μπαρ και ινστιτούτα μασάζ. Σύμφωνα με ΜΚΟ, η συνεργασία με τις μονάδες της Ελληνικής 
Αστυνομίας που ασχολούνται με τη δίωξη της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων 



παρέμεινε εξαιρετική. Η κυβέρνηση εκπαίδευσε αστυνομικούς της «πρώτης γραμμής», 
συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών των τμημάτων συνοριακής φύλαξης και του Λιμενικού, 
σε θέματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων και το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με το θέμα, σεμινάρια και 
παρουσιάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρητές ανέφεραν ότι τα απλά 
όργανα επιβολής του νόμου και οι κρατικοί υπάλληλοι χωρίς εξειδίκευση στο θέμα δεν 
κατανοούσαν πώς μπορεί να χρησιμοποιείται ο συναισθηματικός έλεγχος ή ο ψυχολογικός 
εξαναγκασμός για να κερδίσει κάποιος τη συναίνεση του θύματος. Οι αρχές δίωξαν δύο 
αστυνομικούς για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εκμεταλλευόταν 
σεξουαλικά γυναίκες. Στον ένα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, σωματεμπορία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας και στον άλλο για 
παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, καθώς και παραβάσεις του τελωνειακού 
κώδικα. Οι αρχές  προέβησαν στην έκδοση τριών ύποπτων ως διακινητών στην Ελβετία και 
προετοίμασαν την έκδοση δύο ατόμων σε Μεξικό και Αλβανία. Τον Μάρτιο του 2017, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα απέτυχε να 
προστατεύσει 23 εργάτες από το Μπαγκλαντές που εργάζονταν σε καλλιέργειες φράουλας 
κοντά στην πόλη της Μανωλάδας σε μια υπόθεση καταναγκαστικής εργασίας του 2013. Το 
δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 4 § 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κάλεσε την Ελλάδα να καταβάλει πάνω από μισό 
εκατομμύριο ευρώ για την αδυναμία της να προστατεύσει τους εν λόγω εργάτες από την 
εκμετάλλευση. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κυβέρνηση ενέτεινε ελαφρώς τις προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων. Η 
αστυνομία εντόπισε 46 θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, σε σύγκριση με 57 το 
2015. Από αυτά, 26 ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων πέντε 
παιδιών, και 20 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 11 παιδιών (σε 
σύγκριση με 34 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων 
παιδιών, και 23 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης το 2015). Έντεκα θύματα κατάγονταν από 
την Ελλάδα και 35 ήταν αλλοδαποί. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να προσδιορίσει επακριβώς 
πόσα χρήματα δόθηκαν αποκλειστικά για την αρωγή θυμάτων και κάποιες ΜΚΟ εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για την ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση που οφείλεται στην επταετή 
οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα και στα δημοσιονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στο 
πλαίσιο των μέτρων διάσωσης της χώρας από τους διεθνείς πιστωτές της. 

Τα μέλη των ομάδων άμεσης παρέμβασης ακολούθησαν τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες 
για την αναγνώριση των θυμάτων. Παρατηρητές ανάφεραν ότι οι περισσότερες προληπτικές 
προσπάθειες αναγνώρισης θυμάτων γίνονταν από ΜΚΟ και από το Τμήμα Καταπολέμησης 
Εμπορίας Ανθρώπων. Η κυβέρνηση, μόνη της αλλά και σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις 
και ΜΚΟ, εκπαίδευσε όργανα επιβολής της τάξης, υπαλλήλους υπηρεσιών μετανάστευσης, 
υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών, επιθεωρητές εργασίας και υγειονομικούς υπαλλήλους 
ώστε να εντοπίζουν θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, καθώς και πιθανά θύματα 
μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με παρατηρητές, οι διαδικασίες 



ελέγχου και η αξιολόγηση της ευαλωτότητας  κάθε ατόμου ήταν ανεπαρκείς ή γίνονταν 
βιαστικά στα σημεία εισόδου και στα κέντρα υποδοχής. Σύμφωνα με ΜΚΟ, δεν γίνονταν 
προληπτικές προσπάθειες αναγνώρισης μεταξύ ευάλωτων ασυνόδευτων παιδιών. Για 
παράδειγμα, παρατηρητές ανέφεραν ότι  ασυνόδευτα παιδιά, ιδίως από το Αφγανιστάν, 
υποχρεώνονταν σε σεξουαλικές πράξεις για λόγους επιβίωσης στην Αθήνα και διέτρεχαν 
εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Η επίσημη 
αναγνώριση των θυμάτων γίνεται από τις εισαγγελικές αρχές. Μια τέτοια αναγνώριση 
εξασφαλίζει δικαίωμα άδειας παραμονής και εργασίας. Τα δυνητικά θύματα, που δεν είχαν 
αναγνωριστεί επισήμως, είχαν πρόσβαση σε  υποστήριξη και αρωγή όμοια με αυτή των 
αναγνωρισμένων. Οι εισαγγελικές αρχές αναγνώρισαν επισήμως τέσσερα θύματα. 

Η κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία έναν εθνικό μηχανισμό αναφοράς και συνέστησε ομάδες 
εργασίας για να θεσμοθετηθούν ρόλοι και αρμοδιότητες για τα όργανα επιβολής της τάξης, 
κρατικές υπηρεσίες και ΜΚΟ. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με ΜΚΟ, προσέφερε καταφύγιο, 
ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική περίθαλψη, νομική στήριξη και υποστήριξη επανένταξης. 
Παρά την άριστη συνεργασία με το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, ΜΚΟ 
ανέφεραν ότι η αστυνομία γενικώς επεδείκνυε απροθυμία να παραπέμψει τα θύματα σε 
υπηρεσίες υποστήριξης ΜΚΟ επειδή δεν υπήρχαν επίσημες διαδικασίες παραπομπής που να 
περιλαμβάνουν ΜΚΟ. Παρατηρητές ανέφεραν έλλειψη εξειδικευμένων ξενώνων για θύματα 
εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Υπήρχε μόνο ένας ξενώνας ΜΚΟ αποκλειστικά για 
γυναίκες θύματα εμπορίας και διακίνησης. Η κυβέρνηση προσέφερε καταφύγιο και υπηρεσίες 
γενικής υποστήριξης στα θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων μέσω δύο φορέων: (1) 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων η οποία λειτουργούσε 19 ξενώνες και 40 
συμβουλευτικά κέντρα για γυναίκες θύματα βίας και (2) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης το οποίο λειτουργούσε δύο ξενώνες μακροχρόνιας φιλοξενίας, ένας από τους 
οποίους διέθετε και χώρο υποδοχής  έκτακτης ανάγκης, έναν ξενώνα έκτακτης ανάγκης καθώς 
και δύο κέντρα κοινωνικής στήριξης για ευάλωτους πληθυσμούς που χρήζουν αρωγής. 
Σύμφωνα με παρατηρητές, στις αγροτικές περιοχές τα θύματα είχαν περιορισμένη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υποστήριξης και διέμεναν συχνά σε αστυνομικά τμήματα, πτέρυγες 
νοσοκομείων ή δεν λάμβαναν καμία βοήθεια. Οι άνδρες θύματα μπορούσαν να φιλοξενηθούν 
σε ξενώνα ΜΚΟ για άνδρες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή βραχυπρόθεσμα σε 
κρατικούς ξενώνες για αιτούντες άσυλο ή αστέγους. Τα παιδιά θύματα φιλοξενούνταν σε 
κρατικούς ξενώνες, ξενώνες ΜΚΟ και σε εγκαταστάσεις για ασυνόδευτους ανήλικους, αλλά όχι 
σε εξειδικευμένες δομές  για θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Η κυβέρνηση 
υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τρεις ΜΚΟ για τη στέγαση, προστασία και αρωγή 
ευάλωτων γυναικών και παιδιών, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων, και διέθεσε τρία κτήρια για να χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες. Η κυβέρνηση 
εκπαίδευσε αστυνομικούς στην πρόληψη της εμπορίας και διακίνησης παιδιών και στην 
προστασία ασυνόδευτων ανήλικων. Κανένα θύμα δεν κρατήθηκε, δεν φυλακίστηκε και σε 
κανένα θύμα δεν επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ή άλλες κυρώσεις για παράνομες πράξεις 
που διέπραξε επειδή υπήρξε θύμα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.  

Η κυβέρνηση παρείχε στα θύματα  χρονικό περιθώριο περίσκεψης  ώστε να μπορέσουν να 
αποφασίσουν αν ήθελαν να συνεργαστούν στις έρευνες. Η κυβέρνηση δεν κάλυψε οικονομικά 



μετακινήσεις, ούτε άλλα έξοδα, για να παρευρεθούν σε ακροαματικές διαδικασίες. Ωστόσο 
ΜΚΟ παρείχαν σε κάποια θύματα νομική υποστήριξη και χρήματα για έξοδα μετακίνησης. Η 
νομοθεσία προβλέπει την παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας όταν καταθέτουν τα 
θύματα και επιτρέπει τη χρήση οπτικοακουστικής τεχνολογίας για ένορκη κατάθεση εξ 
αποστάσεως, αλλά πολλά δικαστήρια δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τέτοια 
μέσα και πολλοί δικαστές συνέχιζαν να αξιώνουν την εμφάνιση των θυμάτων στο δικαστήριο. 
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η νομοθεσία παρέχει προστασία μαρτύρων στα θύματα, αλλά 
παρατηρητές ανέφεραν ότι, μέχρι σήμερα, κανένα από τα θύματα εμπορίας και διακίνησης 
δεν έχει λάβει πλήρη προστασία μαρτύρων. Αντιθέτως, οι αρχές δήλωναν ότι δεν υπεβλήθη 
κανένα αίτημα προστασίας μαρτύρων. Παρατηρητές ανέφεραν ότι κάποιοι διακινητές 
ενδέχεται να δωροδόκησαν επαναπατρισθέντα θύματα με σκοπό  να αποκλείσουν την 
πιθανότητα να καταθέσουν. Σε αλλοδαπούς υπηκόους που αναγνωρίζονταν επισήμως ως 
θύματα παρέχονταν ανανεώσιμες άδειες παραμονής και εργασίας ενός έτους. Τα θύματα που 
δεν είχαν υποβάλει αίτημα επίσημης αναγνώρισης μπορούσαν να λάβουν άδεια παραμονής 
και εργασίας αιτούμενα άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Το 2016, οι αρχές εξέδωσαν 23 
άδειες παραμονής σε γυναίκες θύματα εμπορίας και διακίνησης. Παρατηρητές ανέφεραν ότι η 
διαδικασία απόκτησης άδειας παραμονής έπαιρνε χρόνο, αλλά η κυβέρνηση χορηγούσε στα 
θύματα προσωρινό έγγραφο που απέτρεπε την απέλαση ή την κράτησή τους. Η νομοθεσία 
παρέχει στα θύματα το δικαίωμα να καταθέτουν αστική αγωγή κατά των διακινητών για 
αποζημίωση, αλλά κανένα από τα θύματα, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει αγωγή ή έτυχε 
αποκατάστασης από τους διακινητές του. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει θύμα 
εμπορίας και διακίνησης που να έχει αιτηθεί ποτέ αποζημίωση. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειές της για πρόληψη της εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων. Η κυβέρνηση δεν είχε εθνικό σχέδιο δράσης καταρτισμένο αποκλειστικώς για την 
καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για 
την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων συνέχισε να συντονίζει την εθνική προσπάθεια 
για την καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι δεν είχε 
επαρκείς πόρους. Η κυβέρνηση επόπτευε τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας και 
διακίνησης ανθρώπων και παρείχε στοιχεία και εκτιμήσεις σε ξένες κυβερνήσεις, ΜΚΟ και 
διεθνείς οργανώσεις, χωρίς ωστόσο αυτά να δημοσιοποιούνται ευρέως. Η κυβέρνηση 
προχώρησε σε επανασύσταση  της κοινοβουλευτικής υποεπιτροπςή ενάντια στην εμπορία 
ανθρώπων η οποία και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιούνιο. Η ανάπτυξη εθνικής βάσης 
δεδομένων, η οποία θα περιέχει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εμπορία και 
διακίνηση ανθρώπων, παρέμενε σε εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση. Η κυβέρνηση οργάνωσε και χρηματοδότησε, για δεύτερη φορά, ένα εθνικό 
διήμερο φεστιβάλ ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο οποίο παρευρέθηκαν περισσότερα 
από 6.000 άτομα. Το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 
Ανθρώπων ανέφερε, μετά το φεστιβάλ, ότι η τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας και η 
αστυνομία έλαβαν περισσότερες κλήσεις για καταγγελίες αδικημάτων που σχετίζονται με την 
εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και από πελάτες οίκων ανοχής που 
ανέφεραν την ύπαρξη δυνητικών θυμάτων στους χώρους αυτούς. Η κυβέρνηση οργάνωσε μια 



σειρά ετήσιων σεμιναρίων σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων για δημόσιους υπάλληλους. Η κυβέρνηση παρείχε σε ΜΚΟ και κρατικές υπηρεσίες 
δωρεάν χρόνο προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ενημερώσεις  σχετικές με την 
εμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων. Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες για τη μείωση 
της ζήτησης για αμειβόμενες σεξουαλικές υπηρεσίες και καταναγκαστική εργασία, ενώ 
παρέσχε οδηγίες στο διπλωματικό προσωπικό της για την καταπολέμηση της εμπορίας και 
διακίνησης ανθρώπων και εγχειρίδια για την αναγνώριση θυμάτων εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων ώστε να διευκολυνθεί η παροχή βίζας σε αυτά τα άτομα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΡΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των πέντε περασμένων ετών, η Ελλάδα είναι χώρα 
προορισμού, διέλευσης και, σε πολύ μικρό βαθμό, χώρα προέλευσης γυναικών και παιδιών 
θυμάτων εμπορίας και διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση και ανδρών, γυναικών και 
παιδιών θυμάτων εμπορίας για καταναγκαστική εργασία. Κάποιες γυναίκες και παιδιά από την 
Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη, τη Νότια Ασία, τη Νιγηρία και την Κίνα γίνονται θύματα 
εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση σε οίκους ανοχής που λειτουργούν χωρίς άδεια, στον 
δρόμο, σε κλαμπ με στριπτίζ, ινστιτούτα μασάζ και ξενοδοχεία. Θύματα εμπορίας για 
καταναγκαστική εργασία στην Ελλάδα είναι κυρίως παιδιά και άνδρες από την Ανατολική 
Ευρώπη, τη Νότια Ασία και την Αφρική. Μετανάστες εργάτες από το Μπαγκλαντές, το 
Πακιστάν και το Αφγανιστάν γίνονται εύκολα θύματα δουλείας, κυρίως στον τομέα της 
γεωργίας, λόγω χρεών. Κάποια θύματα εμπορίας για εργασιακή εκμετάλλευση φθάνουν στην 
Ελλάδα μέσω  Τουρκίας ακολουθώντας παράτυπες διαδρομές μετανάστευσης από τη Μέση 
Ανατολή και τη Νότια Ασία. Οικονομικώς περιθωριοποιημένα παιδιά Ρομά από την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υποχρεώνονται να πωλούν μικροαντικείμενα στους δρόμους 
της Ελλάδας, να επαιτούν ή να προβαίνουν σε μικροκλοπές. Η αύξηση του αριθμού των 
ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών στην Ελλάδα έχει αυξήσει και τον αριθμό των παιδιών που 
είναι επιρρεπή στην εκμετάλλευση. Διεξάγονται έρευνες για την πιθανότητα ανάμειξης 
κάποιων δημοσίων λειτουργών σε κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. 

Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση, η Ελλάδα συνέχισε να δέχεται 
κύμα μεταναστών από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, που αποτελείτο, μεταξύ 
άλλων, από ένα μείγμα αιτούντων άσυλο, δυνητικών προσφύγων, οικονομικών μεταναστών 
και ανθρώπων που θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα θύματα εμπορίας και διακίνησης. Ένας 
διεθνής οργανισμός υπολόγισε ότι, το 2016, η Ελλάδα υποδέχθηκε πάνω από 170.000 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Κάποιοι από αυτούς, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
μόνες γυναίκες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Ασυνόδευτα 
παιδιά, κυρίως από το Αφγανιστάν, υποχρεώνονται σε σεξουαλικές πράξεις για λόγους 
επιβίωσης και διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας και διακίνησης. Οι 
στρατολόγοι βάζουν στο στόχαστρό τους μετανάστες που διαβιούν σε προσφυγικούς 
καταυλισμούς και προέρχονται από τη χώρα τους. Πιστεύεται ότι οι περισσότεροι μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο, σε κάποια στιγμή του ταξιδιού τους, εμπιστεύονται διακινητές και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εξαναγκάζονται σε  εκμετάλλευση όταν φθάνουν στην Ελλάδα. 



 


