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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

Σύμφωνα με τα Ηνωμένη Έθνη, η εμπορία ανθρώπων είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας. Είναι η στρατολόγηση, η πρόσληψη, 
η μετακίνηση ή διακίνηση, ο έλεγχος των ανθρώπων με τη χρήση βίας, απειλών, απάτης και άλλων μέσων εξαναγκασμού, με 
σκοπό την εκμετάλλευσή τους για το κέρδος. Άνδρες, γυναίκα και παιδιά όλων των ηλικιών με οποιοδήποτε υπόβαθρο μπορούν 
να πέσουν θύματα αυτού του εγκλήματος, το οποίο συμβαίνει σε κάθε περιοχή του κόσμου. Οι διακινητές χρησιμοποιούν συχνά 
βία ή ψευδείς προσφορές εργασίας, ακόμη και μέσω γραφείων εύρεσης εργασίας, και ψευδείς υποσχέσεις για εκπαίδευση 
και ευκαιρίες απασχόλησης με σκοπό να εξαπατήσουν και να εκμεταλλευτούν τα θύματά τους. Τα κέρδη από την εμπορία 
ανθρώπων εκτιμάται ότι φθάνουν τα 135 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.1

Οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους είναι πιθανότερο να συναντήσει κανείς θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι οι παρακάτω: 
τεχνολογία, είδη ένδυσης, ιχθυοκαλλιέργειες, συγκομιδή κακάου και ζαχαροκάλαμου, οικοδομικές κατασκευές, γεωργία, 
υγειονομική περίθαλψη, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας, υπηρεσίες μεταφοράς και υπηρεσίες αποθήκευσης.

Αν και οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που είναι περισσότερο 
ευάλωτες, εξαιτίας της κατάστασης που βιώνουν ή της κοινωνικής τους θέσης, όπως:

Ο εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή ο εκβιασμός κάποιου ατόμου να διαπράξει μια σεξουαλική πράξη επί πληρωμής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

•  Οι μετανάστες, οι μη καταγεγραμμένοι πληθυσμοί και οι πρόσφυγες.

• Οι περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες.

• Τα άτομα με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

• Τα άτομα χωρίς εργασία, με οικονομικές δυσχέρειες και χρέη, με αβεβαιότητα στον επαγγελματικό τους χώρο.

•  Τα παιδιά.

Εμπορία Ανθρώπων

2Global Slavery Index. (2020). Global Slavery Index Highlights. Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/

3U.S. Department of State. (2015). Trafficking in Persons Report July 2015.  Retrieved from http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf  

Η εξαναγκαστική εργασία είναι η στρατολόγηση, διακίνηση, μετακίνηση, υπόθαλψη ή παραλαβή προσώπων, μέσω της απειλής ή 
χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού ή εξαπάτησης, με σκοπό την εκμετάλλευση του προσώπου. Η εκμετάλλευση έχει 
τη μορφή της μη οικειοθελούς οικιακής εργασίας, της εργασίας για αποπληρωμή χρέους ή της δουλείας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
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ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

Αναγνώρισε τις ενδείξεις

• Συνοδεύεται από κάποιο άτομο που του ασκεί έλεγχο.

• Δεν μιλάει για τον εαυτό του/της αλλά κάποιος άλλος μιλάει για αυτόν/ή.

• Ενεργεί υπό την επιρροή και την καθοδήγηση κάποιου άλλου ατόμου.

• Μεταφέρεται από και προς την εργασία του/της.

• Ζει και εργάζεται στο ίδιο μέρος.

• Η επικοινωνία και οι συζητήσεις με την οικογένεια και τους φίλους ελέγχονται ή/και καθοδηγούνται ή/και 
απαγορεύονται.

• Φαίνεται φοβισμένος/η, αγχωμένος/η, εμφανίζει σημάδια κατάθλιψης και υποτακτικής συμπεριφοράς και 
μπορεί να αποφεύγει την οπτική επαφή με άλλους ανθρώπους.

• Έχει περιορισμένο έλεγχο στο μισθό του/της ή ο μισθός παρακρατείται από κάποιον άλλον.

• Δεν είναι σε θέση να κρατήσει τα χρήματα που παίρνει για την εργασία του/της.

• Έχει κάποιο χρέος και δουλεύει για να το αποπληρώσει.

• Εργάζεται υπερβολικά πολλές ώρες, χωρίς διαλείμματα.

• Δεν είναι σε θέση να φύγει από το εργασιακό του/της περιβάλλον όποτε θέλει.

• Μη ασφαλείς, παράνομες ή/και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

• Περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ακόμη και μετά από ένα ατύχημα).

• Οι συνθήκες εργασίας ή τα καθήκοντα είναι διαφορετικά απ' ό,τι είχε συμφωνηθεί στην αρχή.

ΜΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Ήρθε πρόσφατα στη χώρα.
• Δεν είναι σε θέση να μιλήσει ή να διαβάσει στη γλώσσα της χώρας που εργάζεται (αυτό μπορεί να έχει 

συνέπειες όταν καλείται να υπογράψει έγγραφα, αλλά και όταν θέλει να ζητήσει βοήθεια).
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ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

• Μπορεί να έχει μελανιές, ουλές και άλλα σημάδια σωματικής βίας και βασανισμού (τα θύματα συχνά 
κακοποιούνται σε μέρη του σώματος που δεν θα αλλοιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση, όπως χαμηλά στη 
μέση τους).

• Στερούνται το φαγητό, το νερό, τον ύπνο ή/και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

• Άσχημες ή χαμηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης.

• Μένει στο ίδιο μέρος που δουλεύει.

• Κακή προσωπική υγιεινή ή καθαριότητα των ρούχων (λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε απαραίτητα μέσα 
καθαριότητας, όπως ντους ή πλυντήρια)

• Εμφανίζει έντονο στρες, δυσκολία στη συγκέντρωση, κόπωση και φαίνεται αποστασιοποιημένος/η.

• Εμφανίζει σημάδια χρήσης ή εξάρτησης από ναρκωτικά/αλκοόλ (τα θύματα μπορεί να εξαναγκάζονται στη 
χρήση ναρκωτικών από τον διακινητή τους ή να καταφεύγουν σε χρήση ουσιών για να μπορέσουν να αντέξουν 
την καταπίεση).

• Φαίνεται δύσπιστος/ή και καχύποπτος/η (τα θύματα μπορεί να συμπεριφέρονται με δυσπιστία σε όποιον τους 
προσφέρει βοήθεια ή προσπαθεί να συζητήσει μαζί τους).

• Μπορεί να έχει λίγα ή και καθόλου προσωπικά αντικείμενα στην κατοχή του/της.
• Δεν φοράει κατάλληλα ρούχα για την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

*Αυτή η λίστα με ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων δεν εξαντλεί κάθε περίπτωση και περιστατικό ούτε προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του προφίλ των πιθανών θυμάτων. Εάν παρατηρήσετε οτιδήποτε, είναι καλό να ρωτήσετε 
περισσότερα ή να κάνετε μια αναφορά στην Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 (γραμμή για όλη την 
ελληνική επικράτεια). Σας συνιστούμε να ρίξετε μια ματιά στις πληροφορίες και αναφορές που υπάρχουν σε αυτόν τον 
οδηγό.
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• Σου προτάθηκε μια θέση εργασίας χωρίς να σου εξηγηθούν αναλυτικά οι συνθήκες εργασίας.

• Τα προσωπικά σου έγγραφα έχουν παρακρατηθεί.

• Κάποιο άλλο άτομο πλήρωσε για το ταξίδι, τη διαμονή και τα ταξιδιωτικά σου έγγραφα.

• Σου έχει προσφερθεί μια δουλειά από κάποιον άγνωστο.

• Εξαναγκάστηκες να κοιμάσαι και να εργάζεσαι στο ίδιο μέρος. Εξαναγκάστηκες να δουλεύεις σε μια 
εργασία που δεν συμφώνησες να κάνεις.

• Αναγκάζεσαι να κάνεις μια εργασία για την οποία δεν συμφώνησες.

• Δεν σου επιτρέπεται να επικοινωνείς με την οικογένεια και τους φίλους σου.

• Έχουν επιθετική συμπεριφορά απέναντί σου είτε σωματική είτε λεκτική.

• Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σου.

• Δεν σου επιτρέπεται να μετακινηθείς ελεύθερα ή να φύγεις από το χώρο εργασίας σου.

• Δεν αμείβεσαι επαρκώς για την εργασία σου.

• Σου έχει ζητηθεί να διαπράξεις εγκλήματα ή να πουλήσεις ναρκωτικά παρά τη θέλησή σου.

Συμβουλές για Ασφαλή 
Εργασία στο Εξωτερικό

Ενημερώσου για τον κατώτατο μισθό στην χώρα που επιθυμείς να πας για εργασία: Μην ξεγελιέσαι από υποσχέσεις για έναν 
υπερβολικά υψηλό μισθό εάν υποβάλλεις αίτηση για μια προσωρινή ή/και ανειδίκευτη θέση εργασίας είτε στη χώρα σου είτε 
στο εξωτερικό. Εάν σου προτείνουν μια δουλειά που ακούγεται "πολύ καλή για να είναι αληθινή", τότε είναι πιθανό να είναι μια 
ψευδή προσφορά για εργασία. Έλεγξε διαδικτυακά τον μέσο μισθό για τη θέση εργασίας για την οποία θα υποβάλλεις αίτηση. 
Εάν σου έχουν υποσχεθεί πολλά περισσότερα χρήματα, πιθανότατα υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Επιβεβαίωσε πως υπάρχει συμβόλαιο εργασίας: Ο εργοδότης σου στο εξωτερικό ή/και το γραφείο εύρεσης εργασίας που 
απευθύνθηκες είναι υποχρεωμένος να σου δώσει το συμβόλαιο εργασίας στη μητρική σου γλώσσα ή σε μια γλώσσα που 
γνωρίζεις πολύ καλά. Ακόμα κι αν το γραφείο εύρεσης εργασίας σου δώσει το συμβόλαιο εργασίας σε δύο γλώσσες, είναι 
καλό να δείξεις το συμβόλαιο σε έναν ανεξάρτητο μεταφραστή για να βεβαιωθείς ότι είναι νόμιμο. Σιγουρέψου πως το 
γραφείο εύρεσης εργασίας είναι πιστοποιημένο από το κράτος και παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας στις χώρες και για τα 
επαγγέλματα που αναφέρονται στην άδεια που έχει από το κράτος. Μην υπογράψεις μια σύμβαση εργασίας που αναφέρει πως 
θα πραγματοποιήσεις «άλλες δραστηριότητες» χωρίς να τις περιγράφει αναλυτικά.

02

01

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗΣ;
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Ανάφερε: Αν κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο σου έχει συμβεί, μη νιώθεις ντροπή. Αυτή είναι μια μορφή εκμετάλλευσης, είναι 
παράνομη και δεν ευθύνεσαι εσύ.

Όρισε μέτρα προστασίας: Κράτησε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σου και ενημέρωσέ τους για την τοποθεσία 
σου και τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας.
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• Στείλε τους μια πρόσφατη φωτογραφία σου.
• Δημιούργησε ένα "κωδικό" -μια λέξη ή φράση- που θα βοηθήσει την οικογένειά σου να καταλάβει ότι είσαι σε κίνδυνο.
• Εάν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία για τον μελλοντικό εργοδότη σου, συμβουλέψου έναν έμπιστο δικηγόρο.
• Να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου στη χώρα που πρόκειται να εργαστείς.
• Να έχεις συνέχεια μαζί σου ένα μικρό ποσό χρημάτων για να τα χρησιμοποιήσεις σε μια έκτακτη περίπτωση.
• Μάθε τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες φράσεις στη γλώσσα της χώρας που θα πας, όπως "σας παρακαλώ, βοηθήστε 

με" και "πού βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα;".
• Απομνημόνευσε κάποιους χρήσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς πριν πας να εργαστείς σε κάποια χώρα του εξωτερικού: 

τον αριθμό της υπηρεσίας ή του οργανισμού που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων στο μέρος που θα είσαι, τους 
τηλεφωνικούς αριθμούς της Πρεσβείας σου στη χώρα που πρόκειται να εργαστείς, καθώς και αριθμούς έκτακτης 
ανάγκης.

• Δημιούργησε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και μια Ασφαλής Διαδρομή  σε περίπτωση που βρεθείς σε μια κατάσταση που είναι 
συνθήκη εξαναγκασμού.

Διατήρησε στην κατοχή σου τα προσωπικά σου έγγραφα ταυτοποίησης: Όταν είσαι στο εξωτερικό, μη δίνεις την 
ταυτότητά σου ποτέ και σε κανέναν, οτιδήποτε και να συμβεί. Κάνε μερικά αντίγραφα των επίσημων εγγράφων σου και 
τοποθέτησέ τα σε διαφορετικά μέρη. Εάν ο εργοδότης σου ζητήσει την ταυτότητά σου, δώσε του ένα αντίγραφό της. 
Θυμήσου την βίζα για εργασία· είναι ο μοναδικός τρόπος να εργαστείς νόμιμα στο εξωτερικό, ακόμη και αν ψάχνεις για μια 
προσωρινή θέση εργασίας. Σιγουρέψου πως ο μελλοντικός εργοδότης σου έχει το δικαίωμα να προσλάβει άτομα από το 
εξωτερικό.
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Σιγουρέψου πως γνωρίζεις τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και το πού θα μένεις: Πριν ξεκινήσει το ταξίδι σου, θα πρέπει 
να γνωρίζεις το ακριβές μέρος, τη διεύθυνση, την πόλη που θα μείνεις, να έχεις τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό 
τηλεφώνου των ατόμων με τα οποία θα είσαι, καθώς και να έχεις όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης και τις διευθύνσεις 
των αντίστοιχων υπηρεσιών στη χώρα που θα πας (αστυνομία, ιατρικές υπηρεσίες, ΜΚΟ που μπορούν να σε βοηθήσουν...). 
Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζεις τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σου, τη χρονική διάρκεια και τον προορισμό, τον αριθμό της 
πτήσης, κλπ.. Θα πρέπει να έχεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εργασίας σου, καθώς και το σπίτι που θα μείνεις 
στη χώρα προορισμού.

ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΤΙ, ΑΝΑΦΕΡΕ ΤΟ.

A21.ORG/EDUCATION

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάλεσε στο 100. Για επιπλέον 
πηγές για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, επισκέψου την 
ιστοσελίδα:

Για να αναφέρεις πιθανό περιστατικό εξαναγκαστικής 
εργασίας:
Κάλεσε την Γραμμή 1109
Στείλτε μήνυμα: info@1109.gr
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