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Η ελληνική κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων, αλλά καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
κυβέρνηση κατέβαλε συνολικά μεγαλύτερες προσπάθειες σε σύγκριση με την προηγούμενη 
περίοδο αναφοράς, αν λάβει κανείς υπόψη τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία COVID-19 στην 
ικανότητά της να  καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα παρέμεινε 
στην Κατηγορία 2. Αυτές οι προσπάθειες περιλάμβαναν τη δίωξη και την καταδίκη 
περισσότερων δραστών εμπορίας ανθρώπων και την τροποποίηση του νόμου περί εμπορίας 
ανθρώπων, ώστε να συμπεριληφθεί και πάλι η καταναγκαστική επαιτεία ως μορφή 
εκμετάλλευσης. Η κυβέρνηση τροποποίησε τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (ΤΔΛ) 
για τις αιτήσεις ασύλου, ώστε να συμπεριληφθούν ειδικές διαδικασίες για τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και παρείχε ενισχυμένη κατάρτιση στα μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης σχετικά με 
την αναγνώριση και την παραπομπή των θυμάτων. Η κυβέρνηση θέσπισε οικονομικά κίνητρα 
ώστε οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ευάλωτους ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και συγκρότησε ομάδα εργασίας για την απλούστευση των 
διαδικασιών χορήγησης αποζημίωσης στα θύματα. Η κυβέρνηση κατέβαλε συνολικά 
μεγαλύτερες προσπάθειες πρόληψης, μεταξύ άλλων μέσω της σύμπραξης με την κοινωνία των 
πολιτών σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα. Εντούτοις, η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε 
στα ελάχιστα πρότυπα σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Η κυβέρνηση αναγνώρισε λιγότερα 
θύματα και δεν εξέτασε συστηματικά τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες χωρίς 
ταξιδιωτικά έγγραφα για ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων. Οι πολυάριθμες, ενίοτε βίαιες, 
επαναπροωθήσεις σε βάρος μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και αιτούντων άσυλο 
αποθάρρυναν πιθανά θύματα από την αυτοαναγνώριση ή τη συνεργασία τους με τις αρχές, 
όπως ανέφεραν διάφορες αξιόπιστες πηγές. Το τμήμα δίωξης της εμπορίας ανθρώπων της 
αστυνομίας και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν διενήργησαν κοινές επιθεωρήσεις με επιθεωρητές 
εργασίας το 2021. Οι κρατικοί ξενώνες εξακολούθησαν να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
ορισμένα θύματα που χρειάζονταν υποστήριξη, επειδή δεν διέθεταν επαρκείς πόρους και χώρο 
για να προσφέρουν βοήθεια και στέγαση, λόγω αύξησης των θυμάτων περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούσαν 
από δύο έως έξι χρόνια και η κυβέρνηση δεν παρείχε υπηρεσίες για τον μετριασμό αυτού του 
φόρτου για τα θύματα ή τους μάρτυρες, κατά συνέπεια παρακωλύοντας τη συνεργασία τους. 
Επιπλέον, δικαστές δεν επέτρεπαν τη μαρτυρική κατάθεση εξ αποστάσεως και εξέταζαν τα 
θύματα αυτοπροσώπως, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η μαρτυρική κατάθεση μπορούσε να 
προκαλέσει νέες τραυματικές εμπειρίες. Μέχρι σήμερα, τα δικαστήρια δεν έχουν επιδικάσει 
ποτέ αποζημίωση σε θύματα. 
 
ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 
• Σθεναρή έρευνα, ποινική δίωξη και καταδίκη των δραστών εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργών αξιωματούχων.  



 

 

• Αύξηση των προδραστικών προσπαθειών αναγνώρισης θυμάτων αναγκαστικής εργασίας και 
θυμάτων μεταξύ των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά, οι 
μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο.  
• Διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με καταγγελίες για αναγκαστική επιστροφή 
αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν πιθανώς θύματα εμπορίας 
ανθρώπων.  
• Ενίσχυση των κανόνων και των κανονισμών για να διασφαλιστεί ότι η επιβολή της 
μεταναστευτικής νομοθεσίας δεν εμποδίζει τον εντοπισμό της εμπορίας ανθρώπων, την 
εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας ή την προστασία των θυμάτων, και θεσμοθέτηση και 
εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών ελέγχου για τις μεταναστευτικές ροές, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων παιδιών.  
• Ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η παροχή καταλύματος και η ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη για όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ενήλικων αρρένων και 
θυμάτων στις αγροτικές περιοχές.  
• Μείωση της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και 
ενθάρρυνση των θυμάτων να συμμετέχουν στις έρευνες και τις διώξεις.  
• Μείωση του φόρτου των χρονοβόρων διαδικασιών με την παροχή εναλλακτικών μεθόδων για 
τη μαρτυρική κατάθεση, όπως η παροχή εξ αποστάσεως μαρτυρικής κατάθεσης ή η 
χρηματοδότηση για έξοδα ταξιδιού και άλλα έξοδα για τα θύματα προκειμένου να παραστούν 
στις ακροαματικές διαδικασίες.  
• Λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίσπευση της διαδικασίας αναγνώρισης του θύματος 
ανεξάρτητα από τη συνεργασία του θύματος στις προσπάθειες των οργάνων επιβολής του 
νόμου.  
• Διάθεση επαρκών πόρων για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης (ΕΣΔ) για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.  
• Ανάπτυξη πολιτικών για διώξεις με επίκεντρο το θύμα και εφαρμογή διατάξεων περί 
προστασίας μαρτύρων που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο δίκαιο.  
• Παροχή κατάρτισης σε δικαστές, εισαγγελείς και όργανα επιβολής του νόμου σχετικά με τις 
έρευνες και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και για μη 
εξειδικευμένο προσωπικό.  
• Βελτίωση μέτρων για την αποκατάσταση και αποζημίωση των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εισαγγελέων και δικαστών, της κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων και της νομικής βοήθειας.  
• Βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικών με την εμπορία ανθρώπων προς 
ανάλυση. 
 
ΔΙΩΞΗ 
Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειες επιβολής του νόμου. Το άρθρο 323Α του ποινικού 
κώδικα ποινικοποιεί την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική και εργασιακή 
εκμετάλλευση και ορίζει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή. Αυτές οι ποινές ήταν 
αρκετά αυστηρές και, όσον αφορά τη σωματεμπορία, ήταν ανάλογες με εκείνες για σοβαρά 
εγκλήματα, όπως ο βιασμός. Τον Νοέμβριο του 2021, η κυβέρνηση τροποποίησε το άρθρο 323Α, 
ώστε να συμπεριλάβει την επαιτεία ως μορφή εκμετάλλευσης. Η αστυνομία διερεύνησε 20 
υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης με 60 υπόπτους, έναντι 8 υποθέσεων με 15 υπόπτους το 



 

 

2020. Η κυβέρνηση άσκησε ποινική δίωξη σε 342 κατηγορουμένους, έναντι 16 κατηγορουμένων 
το 2020. Τα δικαστήρια καταδίκασαν 116 δράστες εμπορίας ανθρώπων, έναντι 19 το 2020. 
Δικαστές εξέδωσαν καταδικαστικές αποφάσεις που κυμαίνονταν από φυλάκιση 1 έτους μέχρι 
κάθειρξη 28 ετών, με χρηματικές ποινές από 360 ευρώ (410 δολάρια ΗΠΑ) ως 100.000 ευρώ 
(113.380 δολάρια ΗΠΑ). Τα δικαστήρια αθώωσαν επίσης 42 άτομα, έναντι 7 ατόμων το 2020. Το 
Τμήμα Δίωξης Εμπορίας Ανθρώπων (ΤΔΕΑ) περιόρισε τη διενέργεια απροειδοποίητων 
επιθεωρήσεων σε οίκους ανοχής, μπαρ και σαλόνια μασάζ λόγω των περιοριστικών μέτρων, ενώ 
η κυβέρνηση ανέθεσε στην αστυνομία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας την επιβολή μέτρων 
δημόσιας υγείας, γεγονός που περιόρισε τον αριθμό των αστυνομικών που ήταν διαθέσιμοι για 
τη διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων. Τα δικαστήρια αντιμετώπισαν σοβαρές 
διοικητικές και δικαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, καθώς η κυβέρνηση έκλεισε τα 
δικαστήρια από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021 και εν μέρει  από τον Αύγουστο 
του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι δικαστές έδωσαν προτεραιότητα σε υποθέσεις που 
παραγράφονταν ή/και σε υποθέσεις με κατηγορουμένους που επρόκειτο να συμπληρώσουν τη 
μέγιστη διάρκεια προφυλάκισης. Επιπλέον, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης περιόρισαν 
τον αριθμό των ατόμων στις δικαστικές αίθουσες, ενώ τα θετικά κρούσματα COVID-19 μεταξύ 
του προσωπικού και η μειωμένη ικανότητα λόγω άλλων προσπαθειών μετριασμού της 
πανδημίας οδήγησαν σε περαιτέρω καθυστερήσεις. 
 
Η Ελληνική Αστυνομία διατήρησε Τμήμα Δίωξης Εμπορίας Ανθρώπων (ΤΔΕΑ) εντός της 
Υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποτελούμενο από δύο μονάδες με 37 
αστυνομικούς στην Αθήνα και 10 αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες διερεύνησαν 
εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και κατά των ηθών, και 12 μικρότερες μονάδες σε δήμους που 
διερεύνησαν εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα. Οι αξιωματικοί του 
ΤΔΕΑ δεν διενήργησαν κοινούς ελέγχους με επιθεωρητές εργασίας και κοινωνικούς λειτουργούς 
από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA) λόγω της περιορισμένης οικονομικής 
δραστηριότητας εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και λόγω της αυξημένης ευθύνης για την 
καταβολή προσπαθειών μετριασμού της πανδημίας (347 κοινοί έλεγχοι το 2019). Τα 
προηγούμενα έτη, παρατηρητές ανέφεραν ότι οι 12 μικρότερες μονάδες του ΤΔΕΑ 
αποτελούνταν συχνά από τρεις ή τέσσερις αστυνομικούς που είχαν να αντιμετωπίσουν 
περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων μεταξύ πολλών άλλων καθηκόντων και δεν διέθεταν τους 
πόρους και το προσωπικό για να διεξάγουν προληπτικές έρευνες. Οι ΜΚΟ εξακολούθησαν να 
αναφέρουν καλή συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και εξαιρετική συνεργασία με το 
ΤΔΕΑ. Ενώ η κυβέρνηση συνέχισε την εκπαίδευση εισαγγελέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
για τον χειρισμό υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, παρατηρητές ανέφεραν ότι αστυνομικοί, 
εισαγγελείς και δικαστές χωρίς εξειδίκευση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές και νησιά, είχαν ελλιπή 
αντίληψη της εμπορίας ανθρώπων. Η κυβέρνηση αφαίρεσε από τον ποινικό κώδικα τη 
«μαστροπεία», την οποία αστυνομικοί, εισαγγελείς και δικαστές ανέφεραν ότι 
χρησιμοποιούσαν για να δικαιολογούνται έλεγχοι σε οίκους ανοχής και για να ασκούνται 
διώξεις σε βάρος δραστών εμπορίας ανθρώπων όταν δεν υπήρχαν ισχυρότερα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
Κατά συνέπεια, κάποιες πιθανές περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων ενδέχεται να μη 
διερευνήθηκαν καθόλου και να μην ασκήθηκαν διώξεις. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2021 η 
κυβέρνηση επανέφερε τη «μαστροπεία» ως έγκλημα που τιμωρείται με ελάχιστη ποινή 



 

 

φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή. Η κυβέρνηση διατήρησε θεσμοθετημένα 
προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στη Σχολή Αστυνομίας, τη Σχολή 
του Λιμενικού Σώματος, την Εθνική Σχολή Δικαστών, την Εθνική Υπηρεσία Ασύλου και την 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Επίσης, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με ΜΚΟ και 
διεθνείς οργανισμούς, κατάρτισε αστυνομικούς, υπαλλήλους των υπηρεσιών ασύλου και 
επιθεωρητές εργασίας σε διάφορα θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων. Η εισαγγελική αρχή άσκησε δίωξη σε βάρος αστυνομικού για 14 αδικήματα 
διαφόρων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, ενώ οι αρχές συνέλαβαν 
έναν αξιωματικό του ναυτικού για σωματεμπορία. Το 2020, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι 
αρχές διενήργησαν έρευνες για 15 αστυνομικούς που συνδέονταν με συμμορία η οποία παρείχε 
προστασία σε οίκους ανοχής, χαρτοπαικτικές λέσχες και σαλόνια μασάζ. Η κυβέρνηση 
υπέγραψε διμερή συμφωνία με την Αλβανία για την ίδρυση κέντρου ασφαλείας με επίκεντρο 
το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες προστασίας των θυμάτων. Η κυβέρνηση αναγνώρισε 
130 θύματα, έναντι 167 θυμάτων το 2020. Από αυτά, 59 ήταν θύματα σωματεμπορίας, 49 ήταν 
θύματα καταναγκαστικής εργασίας, δυο ήταν θύματα αναγκαστικής εγκληματικότητας, ενώ 20 
θύματα υπάγονταν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εκμετάλλευσης: 80 ήταν γυναίκες και 
11 ήταν άνδρες, 18 ήταν κορίτσια και 21 ήταν αγόρια, και 118 ήταν αλλοδαπά θύματα. 
Παρατηρητές εξήραν την ικανότητα του ΤΔΕΑ να εντοπίζει θύματα με συνέπεια, αλλά 
σημείωσαν ότι άλλες κυβερνητικές προσπάθειες είχαν σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα αντίδρασης 
και βασίζονταν στην αυτοαναγνώριση. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και υπάλληλοι 
των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και ασύλου έλεγξαν μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά 
έγγραφα, αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά για ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων στα 
νησιωτικά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και αναγνώρισαν, αντίστοιχα, 20 και 44 
πιθανές περιπτώσεις που αφορούσαν κακοποίηση και εκμετάλλευση στη χώρα προέλευσης ή 
στις χώρες διέλευσης (10 περιπτώσεις το 2020). Το ΕΚΚΑ και η Υπηρεσία Ασύλου 
επικαιροποίησαν τις ΤΔΛ για τις αιτήσεις ασύλου, ώστε να συμπεριληφθούν ειδικές διαδικασίες 
σε περίπτωση που αρμόδιος υπάλληλος αναγνωρίσει έναν αιτούντα άσυλο ως θύμα εμπορίας 
ανθρώπων. Ωστόσο, παρατηρητές ανέφεραν ότι οι αξιολογήσεις στο στάδιο της καταγραφής 
ήταν πολύ ταχείες για να αναγνωριστεί ένα θύμα. Η κυβέρνηση επιτάχυνε τη διαδικασία 
καταγραφής και ελέγχου των μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και των αιτούντων άσυλο 
στα ΚΥΤ, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μη αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
έμειναν στην ίδια δομή με τους δράστες της εμπορίας τους ή θυματοποιήθηκαν εκ νέου λόγω 
των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, που εμπόδιζαν την κίνηση μεταξύ δομών και 
περιοχών. Επιπλέον, τα κρούσματα COVID-19 μεταξύ του προσωπικού και η μειωμένη 
ικανότητα λόγω των προσπαθειών μετριασμού της πανδημίας προκάλεσαν μερικές φορές 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ταυτοποίησης. Κάθε ΚΥΤ όρισε ένα σημείο 
επαφής για την εμπορία ανθρώπων, το οποίο συνέλεγε πληροφορίες σχετικά με πιθανές 
περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, αλλά πολλά μέλη του προσωπικού των ΚΥΤ εργάζονταν με 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, οι οποίες περιόριζαν την εμπειρία και την εκπαίδευσή τους στην 
αναγνώριση θυμάτων. Διεθνείς οργανισμοί, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης εξακολούθησαν να 
αναφέρουν σοβαρή έλλειψη κυβερνητικών προσπαθειών για έλεγχο των μεταναστών και των 



 

 

αιτούντων άσυλο χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 
παιδιών, στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Αναφορές τεκμηρίωσαν βίαιες επαναπροωθήσεις 
σε βάρος μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, ενώ η 
κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισχυρισμούς ότι συνοριοφύλακες 
φέρονται να βιαιοπράγησαν και να παρενόχλησαν μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και 
αιτούντες άσυλο, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, γεγονός που αποθάρρυνε σε σημαντικό 
βαθμό τα θύματα από την αυτοαναγνώριση ή τη συνεργασία τους με τις αρχές. Τα προηγούμενα 
έτη, παρατηρητές ανέφεραν έλλειψη προσπαθειών αναγνώρισης θυμάτων αναγκαστικής 
εργασίας, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, των υπηρεσιών καθαρισμού και της οικιακής 
εργασίας και στην τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, οι επιθεωρητές εργασίας ανέφεραν 
δυσκολίες στη διενέργεια επιθεωρήσεων σε αγροτικές περιοχές και σε νησιά, επειδή η 
κοινότητα λάμβανε ειδοποίηση πριν από τις επιθεωρήσεις από ντόπιους πολίτες. Η κοινωνία 
των πολιτών ανέφερε ότι ορισμένα μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης, που δεν μπορούσαν να 
κάνουν διάκριση μεταξύ σωματεμπορίας και πορνείας, απέρριπταν θύματα σωματεμπορίας 
που αυτοαναγνωρίζονταν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έστελναν πίσω στον δράστη της 
εμπορίας ανθρώπων. 
 
Η κυβέρνηση διατήρησε σε ισχύ έναν διακλαδικό εθνικό μηχανισμό αναφοράς (ΕΜΠ), 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (ΤΔΛ) και 
μορφών παραπομπής. Ο ΕΜΑ απαιτεί από τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης να 
ενημερώνουν και να συντονίζονται με το ΕΚΚΑ, όταν εντοπίζονται πιθανά θύματα, με σκοπό τη 
φροντίδα και τοποθέτηση των θυμάτων σε δομές. Κυβερνητικοί φορείς παρέπεμψαν 37 θύματα 
(39 το 2020) ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρέπεμψαν 73 θύματα (113 το 2020). 
Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων επιστρέφουν στην χώρα τους γρήγορα μετά την απελευθέρωσή 
τους από τους δράστες της εμπορίας. Επιπλέον, κάποια δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων 
επιστρέφουν με τη βία στην Τουρκία προτού ελεγχθούν. Το EKKA εκπαίδευσε μέλη των ομάδων 
άμεσης επέμβασης, υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης, εργαζόμενους σε κοινωνικές 
υπηρεσίες, νοσοκομειακό προσωπικό και υπαλλήλους των υπηρεσιών ασύλου σχετικά με την 
αναγνώριση των θυμάτων και τις διαδικασίες παραπομπής. Ο νόμος εξουσιοδότησε τους 
εισαγγελείς να αναγνωρίζουν επισήμως τα θύματα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται 
από τα όργανα επιβολής του νόμου ή από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, αν ένα θύμα δεν 
ήθελε να συνεργαστεί με τα όργανα επιβολής του νόμου. Το 2020, εισαγγελέας αναγνώρισε 
επίσημα ένα θύμα για πρώτη φορά αποκλειστικά με βάση τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων 
των ΜΚΟ, των κοινωνικών λειτουργών, και των ψυχολόγων. Ωστόσο, παρατηρητές ανέφεραν 
ασυνεπή χρησιμοποίηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις διαδικασίες 
αναγνώρισης, και οι διαδικασίες ήταν μακροχρόνιες και κάποιες φορές περνούσαν χρόνια μέχρι 
να χορηγηθεί το επίσημο καθεστώς στα θύματα. Το επίσημο καθεστώς θύματος παρείχε στα 
αλλοδαπά θύματα δικαίωμα χορήγησης ανανεώσιμης άδειας παραμονής και εργασίας 
μονοετούς ισχύος, αλλά τα θύματα ακόμα και χωρίς αυτό το καθεστώς είχαν και πάλι πρόσβαση 
σε άμεση υποστήριξη και βοήθεια. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν αναγνώρισε θύματα που είχαν 
υποστεί εκμετάλλευση στο εξωτερικό, αλλά αναγνωρίζονταν στην Ελλάδα. Από τα 156 θύματα 
που αναγνωρίστηκαν από την κυβέρνηση, οι εισαγγελείς χορήγησαν επίσημο καθεστώς 
θύματος μόνο σε 7 θύματα (4 το 2020), ενώ ένα θύμα βρισκόταν σε διαδικασία χορήγησης 
επίσημου καθεστώτος θύματος (6 το 2020) και άλλα 40 ανέμεναν την έναρξη της διαδικασίας. 



 

 

Δεκαπέντε θύματα ήταν πολίτες της ΕΕ, και εννέα ήταν Έλληνες πολίτες που δεν χρειάζονταν 
άδεια διαμονής και εργασίας.  
 
Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με ΜΚΟ, παρείχε στέγαση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατρική 
περίθαλψη, νομική βοήθεια και υποστήριξη επανένταξης. Ενώ η κυβέρνηση παρείχε εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας και εξ αποστάσεως βοήθεια στα θύματα, παρατηρητές ανέφεραν ότι η 
τελευταία ήταν ανύπαρκτη ή αναποτελεσματική. Η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να 
προσδιορίσει πόσα κονδύλια δαπανήθηκαν συνολικά για την προστασία των θυμάτων και δεν 
διέθεσε χρηματοδότηση στην κοινωνία των πολιτών, με εξαίρεση έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Το EKKA 
εξασφάλισε 631.840 ευρώ (716.370 δολάρια  ΗΠΑ) από τα ταμεία ασφάλειας της ΕΕ για να 
στηρίξει τον ΕΜΑ από το 2018 ως το 2022 και διατήρησε σε ισχύ μνημόνιο κατανόησης με ΜΚΟ 
για τη φιλοξενία νομικού συμβούλου και δύο συμβούλων σε θέματα καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων. Δύο φορείς παρείχαν γενικές υπηρεσίες στέγαση και υποστήριξης σε 
θύματα εμπορίας: η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΟΠΙΦ) λειτούργησε 21 ξενώνες και 40 συμβουλευτικά κέντρα για γυναίκες θύματα βίας, ενώ 
το ΕΚΚΑ λειτούργησε δύο ξενώνες μακροχρόνιας φιλοξενίας, ένα ξενώνα  έκτακτης ανάγκης και 
δύο Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης για ευάλωτους πληθυσμούς που χρειάζονται βοήθεια. Τα 
καταλύματα της ΓΓΟΠΙΦ και του EKKA βοήθησαν 37 θύματα (22 θύματα το 2018). Ωστόσο, οι 
ξενώνες του EKKA και της ΓΓΟΠΙΦ συνέχισαν να απορρίπτουν την πρόσβαση ορισμένων 
θυμάτων σε υποστήριξη, λόγω της έλλειψης χωρητικότητας, πόρων, και χώρου για την παροχή 
βοήθειας και στέγασης. Για παράδειγμα, οι κρατικοί ξενώνες δεν είχαν χώρο για να 
φιλοξενήσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων λόγω αύξησης των περιπτώσεων 
ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η 
κυβέρνηση δεν μετέφερε θύματα εμπορίας ανθρώπων που αναγνωρίστηκαν σε ΚΥΤ στην 
ηπειρωτική χώρα για την παροχή βοήθειας λόγω της έλλειψης δομών φιλοξενίας και στέγασης. 
Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα θύματα στις αγροτικές περιοχές και τα νησιά είχαν ελάχιστη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και συχνά φιλοξενούνταν σε αστυνομικά τμήματα, ή σε 
πτέρυγες νοσοκομείων ή δεν λάμβαναν καθόλου βοήθεια. Παρατηρητές ανέφεραν έλλειψη 
εξειδικευμένων ξενώνων για θύματα και μόνο ένα ξενώνα υπό τη διαχείριση ΜΚΟ που παρείχε 
ειδικευμένη βοήθεια για γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ένα κατάλυμα υπό τη 
διαχείριση ΜΚΟ παρείχε στέγαση σε άνδρες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κρατικοί 
ξενώνες, δομές φιλοξενίας υπό τη διαχείριση ΜΚΟ και δομές για ασυνόδευτα παιδιά  
φιλοξένησαν ανήλικα θύματα, αλλά δεν παρείχαν εξειδικευμένη υποστήριξη. Η κεντρική 
κυβέρνηση και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διατήρησαν σε ισχύ συμβάσεις συνεργασίας 
με ορισμένες ΜΚΟ για τη στέγαση, την προστασία και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και διέθεσαν κτήρια για χρήση ως 
ξενώνων. Η κυβέρνηση συμπεριέλαβε τα θύματα εμπορίας ανθρώπων σε μια κατηγορία 
ευάλωτων ανέργων και παρείχε οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσλάβουν 800 
άτομα από αυτή την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης μισθού και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος. Θύματα που δεν 
υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση επίσημου καθεστώτος θύματος μπορούσαν να λάβουν άδεια 
διαμονής και εργασίας υποβάλλοντας αίτηση για άσυλο ή άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Το 2021, η κυβέρνηση διεκπεραίωσε 16 αιτήσεις άδειας διαμονής για θύματα εμπορίας 



 

 

ανθρώπων, 12 ανανεώσεις άδειας διαμονής και δύο νέες άδειες διαμονής. Η διαδικασία λήψης 
αδειών παραμονής ήταν δύσκολη χωρίς δικηγόρο και απαιτούσε χρόνο.  
 
Λόγω της έλλειψης συνεπών προσπαθειών ελέγχου για ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων στις 
μεταναστευτικές ροές, οι αρχές πιθανότατα να συνέλαβαν και να απέλασαν κάποια μη 
αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων μεταξύ μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα 
και αιτούντων άσυλο. Ενώ τα δικαστήρια έδωσαν προτεραιότητα σε υποθέσεις με παιδιά 
θύματα, οι δικαστικές διαδικασίες για υποθέσεις με ενήλικους θύματα συχνά διαρκούσαν από 
δύο έως έξι χρόνια και η κυβέρνηση δεν παρείχε υπηρεσίες για τον μετριασμό αυτού του 
φόρτου για τα θύματα ή τους μάρτυρες, κατά συνέπεια δημιουργώντας προσκόμματα στη 
συνεργασία τους. Οι εισαγγελείς βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη μαρτυρία των θυμάτων, 
χωρίς να επιβεβαιώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία, και η κυβέρνηση δεν παρείχε χρηματοδότηση 
για έξοδα ταξιδιού και άλλα έξοδα σε θύματα προκειμένου αυτά να παραστούν σε 
ακροαματικές διαδικασίες. Ορισμένοι ύποπτοι δράστες εμπορίας ανθρώπων σκόπιμα ανέβαλαν 
την παράσταση στα δικαστήρια για να αυξήσουν τις πιθανότητες τα θύματα να είναι απρόθυμα 
να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου ή/και ενδέχεται να δωροδόκησαν επαναπατρισθέντα 
θύματα για να τα εμποδίσουν να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ο νόμος παρείχε στα θύματα 
δικαίωμα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών επαγγελματιών ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια 
δικαστικών διαδικασιών και χρήση της οπτικοακουστικής τεχνολογίας για μαρτυρική κατάθεση 
εξ αποστάσεως, αλλά πολλά δικαστήρια δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτούς 
τους πόρους. Επιπλέον, κάποιοι δικαστές δεν επέτρεπαν τη μαρτυρική κατάθεση εξ 
αποστάσεως επειδή ήθελαν να εξετάσουν το θύμα και τους μάρτυρες αυτοπροσώπως, ακόμη 
και σε περιπτώσεις όπου η μαρτυρική κατάθεση μπορούσε να προκαλέσει νέες τραυματικές 
εμπειρίες. Ο νόμος προέβλεπε την προστασία των μαρτύρων και τη μη γνωστοποίηση των 
προσωπικών στοιχείων του μάρτυρα. Ωστόσο, κανένα θύμα εμπορίας ανθρώπων δεν έχει γίνει 
αποδέκτης πλήρων προνομίων προστασίας μαρτύρων μέχρι σήμερα, αλλά μόνο αστυνομικής 
συνοδείας κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ τα δικαστήρια αποκάλυπταν την ταυτότητα των 
θυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι δικαστές δεν έχουν επιδικάσει ποτέ αποζημίωση 
για θύματα σε ποινικές δίκες. Η ελληνική νομοθεσία παρείχε στα θύματα το δικαίωμα να 
ασκήσουν αστική αγωγή για αποζημίωση κατά των δραστών εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα κανένα θύμα δεν έχει ασκήσει αγωγή ή λάβει στη συνέχεια αποζημίωση από τους 
δράστες εμπορίας του, εν μέρει λόγω της απροθυμίας των θυμάτων να περιμένουν να εκδοθεί 
απόφαση για την υπόθεση σε μια μακροχρόνια δικαστική διαδικασία. Η κυβέρνηση συγκρότησε 
μια ομάδα εργασίας για την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης σε θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. 
 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειες για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων. Το Γραφείο 
του Εθνικού Εισηγητή σε Θέματα Εμπορίας Ανθρώπων (ΓΕΕΘΕΑ) εξακολούθησε να συντονίζει 
τις κυβερνητικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων παρά την 
έλλειψη επαρκών πόρων. Η θέση του Εθνικού Εισηγητή παρέμεινε κενή μετά τον διορισμό του 
προηγούμενου εισηγητή σε άλλη θέση από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2021. Η 
κυβέρνηση συνέχισε την υλοποίηση του ΕΣΔ για την περίοδο 2019-2023, παρακολούθησε τις 
προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και δημοσίευσε τις αξιολογήσεις. 



 

 

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση δεν διέθεσε επαρκείς πόρους στις 
προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και την εφαρμογή του ΕΣΔ. Το ΓΕΕΘΕΑ, 
σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, εγκαινίασε πιλοτικό σχέδιο για τη χρήση της τεχνολογίας 
για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας των εργατών γης με σκοπό την 
πρόληψη της αναγκαστικής εργασίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με μια δεξαμενή 
σκέψης, διεξήγαγε έρευνα για την αξιολόγηση των ερευνών και των διώξεων σε υποθέσεις 
εμπορίας ανθρώπων και συγκρότησε μια ομάδα εργασίας με νομικούς και επαγγελματίες του 
τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τον εντοπισμό κενών στην εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το ΓΕΕΘΕΑ, σε συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και ΜΚΟ, διοργάνωσε εκστρατείες ευαισθητοποίησης απευθυνόμενες σε παιδιά, 
μετανάστες, γονείς, το κοινό και τους εποχιακούς εργαζόμενους. Η κυβέρνηση λειτούργησε 
τέσσερις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές: μία για γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας, μία για 
άτομα σε ευάλωτη κατάσταση, μία για ασυνόδευτα παιδιά και μία για καταγγελίες 
παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτη εργασία. Οι ανοικτές γραμμές δεν 
δέχτηκαν κλήσεις σχετικά με εμπορία ανθρώπων το 2020 και το 2021. 
 
To ΓΕΕΘΕΑ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη UNICEF για την ενίσχυση των προσπαθειών 
καταπολέμησης της εμπορίας παιδιών, ενώ παράλληλα διατήρησε σε ισχύ μνημόνιο 
κατανόησης με τις αρχές δύο περιφερειών για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορες 
προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 
της αναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού των δημοσίων προμηθειών. Η Ελληνική 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κατήγγειλε συμβάσεις όταν εντόπισε παιδική εργασία, αναγκαστική 
εργασία ή/και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων στις δημόσιες προμήθειες. Η κυβέρνηση 
παρείχε δωρεάν ραδιοφωνικό χρόνο για ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών, σε ΜΚΟ και 
οργανισμούς σχετικά με θέματα εμπορίας ανθρώπων. Η κυβέρνηση πιστοποίησε και χορήγησε 
άδεια σε ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας και απαγόρευσε τις αμοιβές πρόσληψης. Οι 
επιθεωρητές εργασίας πραγματοποίησαν ελέγχους επιχειρήσεων και επέβαλαν πρόστιμα για 
διάφορες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε 4.892 επιχειρησιακές από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Καθώς τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία 
χαλάρωσαν, οι επιθεωρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 εντάθηκαν, με τους επιθεωρητές 
εργασίας να διενεργούν 6.722 ελέγχους και να επιβάλλουν 567 πρόστιμα συνολικού ύψους 
623.548 ευρώ (706.970 δολάρια ΗΠΑ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Η κυβέρνηση 
επέτρεψε στους διακινούμενους εργαζομένους με άδεια εργασίας διάρκειας ενός έτους ή 
μεγαλύτερης να αλλάξουν εργοδότη, αλλά οι διακινούμενοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να 
αλλάξουν επαγγελματική εξειδίκευση και φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση επέτρεψε 
επίσης στους εποχικούς εργαζομένους να υπογράψουν νέα σύμβαση με διαφορετικό εργοδότη 
ή να ανανεώσουν τη σύμβασή τους. Η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την Κυβέρνηση του 
Μπαγκλαντές για τη χορήγηση 4.000 αδειών εποχικής εργασίας για τα επόμενα πέντε έτη σε 
πολίτες του Μπαγκλαντές για να εργαστούν στον γεωργικό τομέα. Παρείχε επίσης προσωρινές 
άδειες διαμονής και εργασίας σε Ουκρανούς υπηκόους που διέφυγαν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Η κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειες να μειώσει τη ζήτηση για πορνεία 
πραγματοποιώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο δυνητικούς πελάτες. 
 
 



 

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 
Όπως αναφέρθηκε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, δράστες εμπορίας ανθρώπων 
εκμεταλλεύονται ημεδαπά και αλλοδαπά θύματα στην Ελλάδα και δράστες εμπορίας 
ανθρώπων εκμεταλλεύονται θύματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Οι δράστες εμπορίας 
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι κυρίως Έλληνες και άλλοι 
Δυτικοευρωπαίοι και Ανατολικοευρωπαίοι, αλλά μερικοί προέρχονται επίσης από τον Καύκασο 
και την Κεντρική Ασία. Οι δράστες εμπορίας ανθρώπων υποβάλλουν ορισμένες γυναίκες και 
παιδιά από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη, τη Νότια και Κεντρική Ασία, το Καμερούν, τη 
Γεωργία, το Ιράκ, τη Νιγηρία και τη Ρωσία σε σωματεμπορία σε οίκους ανοχής χωρίς άδεια 
λειτουργίας, στον δρόμο, σε στριπ κλαμπ, σε σαλόνια μασάζ και σε ξενοδοχεία. Τα θύματα 
αναγκαστικής εργασίας στην Ελλάδα είναι κυρίως παιδιά και άνδρες από την Αφρική, την 
Ανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία και τη Συρία. Οι δράστες εμπορίας ανθρώπων 
εκμεταλλεύονται διακινούμενους εργαζόμενους από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Ιράν 
και το Πακιστάν με τη μορφή δουλείας για χρέη και αναγκαστικής εργασίας στον τομέα της 
γεωργίας. Δράστες εμπορίας ανθρώπων εξαναγκάζουν περιθωριοποιημένα παιδιά Ρομά από 
την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να πωλούν προϊόντα στον δρόμο, να επαιτούν ή να 
διαπράττουν μικροκλοπές. Ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως από το Αφγανιστάν, συμμετέχουν σε 
σεξουαλική συνεύρεση για λόγους επιβίωσης και είναι ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων. Οι 
γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες, ιδίως εκείνες που ζουν στα ΚΥΤ των νησιών, είναι πολύ 
ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων. Οι ΜΚΟ αναφέρουν βιασμούς μεταναστριών στα 
στρατόπεδα μεταναστών και προσφύγων και ισχυρίζονται ότι οργανωμένες εγκληματικές 
ομάδες στα στρατόπεδα χρησιμοποιούν σκηνές και κοντέινερς ως οίκους ανοχής. Οι 
περισσότεροι μετανάστες και αιτούντες άσυλο πιστεύεται ότι βασίζονται σε διακινητές σε 
κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται 
να υποστούν εκμετάλλευση κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα. 
 


