
Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων φορέων, με 
τους οικονομικούς τομείς, συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

(NET-COMBAT-THB CHAIN)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ, 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ομιλήτρια: Άννυ Καμαριώτη, Συντονίστρια Διεθνών Προγραμμάτων ΚΕΣΔ 

Το παρόν εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Το περιεχόμενο της παρουσίασης αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί πως αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



▪ Ερευνητικό Ίδρυμα Κοινής Ωφέλειας, ιδρύθηκε το 1995 από τον Καθηγητή
Δημήτρη Τσάτσο

▪ Αναπτυξιακά προγράμματα σε περισσότερες από 25 χώρες

▪ Εθνικό σημείο επαφής του Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) που
συντονίζει ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ

▪ Μετέχει με καθεστώς παρατηρητή στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών:
Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Σύμβαση ΟΗΕ
κατά της Διαφθοράς

▪ συντονίζει την ερευνητική ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου
“Constitution-Making and Constitutional Change Research Group” - λειτουργεί
το blog http://constitutional-change.com/

http://constitutional-change.com/


Το έργο

• Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας 
Αστυνομικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• Υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Απρίλιο 2020, με τη σύμπραξη 
των ακόλουθων φορέων: 
• Association Pro Refugiu – Ρουμανία (lead partner)

• Center for the Study of Democracy – Βουλγαρία

• Verein für Internationale Jugendarbeit – Γερμανία

• Italian Coalition for Civil Liberties and Rights- Ιταλία



Βασικές παραδοχές

μεταξύ των υφιστάμενων συστάσεων της ΕΕ είναι τα κράτη μέλη να
αναγνωρίσουν και να θέσουν τέλος στη συμμετοχή ή συνενοχή του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στην εμπορία ανθρώπων

μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν
τέτοιες περιπτώσεις και να τις αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές



Βασικές παραδοχές

η πολυπλοκότητα του φαινομένου του trafficking στον επιχειρηματικό τομέα μπορεί να
οδηγήσει επιχειρήσεις με καλή προαίρεση στην ακούσια και εν αγνοία συμμετοχή τους
στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης που πυροδοτεί την εμπορία ανθρώπων

η αδυναμία εντοπισμού και αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να έχει
σημαντικότατες αρνητικές συνέπειες

οι φορείς του οικονομικού τομέα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση του φαινομένου σε συνεργασία με φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται
στον χώρο



Στόχος

η καταπολέμηση της ευρύτερης αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων μέσω:

- της βελτιωμένης πρόληψης και προστασίας 

- της συνεργασίας των φορέων καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και 
των οικονομικών φορέων της χώρας



Αποτελέσματα έργου

❑ ανάλυση της σύνδεσης του trafficking με τους οικονομικούς τομείς
❑ ενίσχυση της γνώσης και της κριτικής σκέψης των οικονομικών φορέων που
θεωρούνται πλέον ευάλωτοι να εμπλακούν στην αλυσίδα εμπορίας ανθρώπων
❑ δικτύωση κι ενίσχυση της συνεργασίας φορέων του οικονομικού χώρου με την
κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
❑ ευαισθητοποίηση του γενικότερου πληθυσμού μέσω διαδικτυακής καμπάνιας
❑ διερεύνηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών πρόληψης



Δράσεις

❑ Σύσταση διακρατικής ομάδας εμπειρογνωμόνων
❑ Επιστημονικά παραδοτέα:

➢ Μελέτη της σύνδεσης μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικών
τομέων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Γερμανία “

➢ Ανάπτυξη πρακτικού εγχειριδίου για τον οικονομικό τομέα
❑ Διαδικτυακή εκστρατεία μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
❑ Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας και συνέδρια σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία,

Βουλγαρία και Γερμανία



Η εμπορία ανθρώπων και οι οικονομικοί/επιχειρηματικοί τομείς που πιθανόν 
εμπλέκονται στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών που 

παράγονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων

Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019

Εθνική νομοθεσία, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση πραγματικών υποθέσεων

9 συνεντεύξεις βάση ερωτηματολογίου
κυβερνητικοί φορείς, φορείς δικαιοσύνης (δικαστήρια, εισαγγελία, δικηγόροι), εκπρόσωποι 
επιχειρηματικού τομέα, συνομοσπονδία εργατών, μη κυβερνητικοί φορείς

Μελέτη



1. Εθνική νομοθεσία και εφαρμοσιμότητα στην πράξη

2. Οικονομικοί τομείς που κινδυνεύουν να εμπλακούν στην εφοδιαστική αλυσίδα της εμπορίας 
ανθρώπων

3. Modus operandi των traffickers

4. Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων

5. Προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας του επιχειρηματικού τομέα με τους φορείς 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων

Δομή



συμμορφώνεται με την πλειοψηφία των διεθνών κειμένων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης
και της ΕΕ όσον αφορά στη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων

Ν. 3064/2002 - καλύπτει τις σύγχρονες μορφές δουλείας

Ποινικός Κώδικας - τιμωρεί την εμπορία ανθρώπων για γενετήσια εκμετάλλευση και για εργασιακή
εκμετάλλευση

Κώδικας Μετανάστευσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων
λαμβάνουν άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από τον εισαγγελέα ως
θύματα εμπορίας ανθρώπων

Εθνική νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή



επαρκής, αλλά επικεντρώνεται στην τιμωρία των παραβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς
να περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα

στην πράξη, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιβολή του νόμου
λόγω έλλειψης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

οι εισαγγελίες δεν τηρούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων

τα ελληνικά δικαστήρια δεν διαθέτουν βάση δεδομένων που θα βοηθούσε στη συλλογή στατιστικών
στοιχείων

ελλείψεις στην αναγνώριση θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, των
υπηρεσιών καθαρισμού, των οικιακών υπηρεσιών και του τουρισμού

τα ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες

Εθνική νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή



επίδραση σε ευρύ φάσμα 
φορέων  - γεωργία, 

υπηρεσίες καθαρισμού, 
τουρισμός, παραγωγή 
τροφίμων/ποτών, ΙΤ 

τρόποι διακίνησης περιλαμβάνουν 
ευκαιρίες χαμηλότερου κόστους 

μεταφοράς, διαδικτυακές 
υπηρεσίες πρόσληψης, κοινωνικά 
δίκτυα, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, 

ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα – φορείς που δεν 
συνδέουμε αυτόματα με το 

trafficking 

αποτελεσματικές λύσεις 
από τον οικονομικό τομέα 

για την ανάπτυξη και 
εδραίωση εταιρικής 

σχέσης με άλλους φορείς 
από τον ιδιωτικό-δημόσιο 

τομέα

απαραίτητη η εκπαίδευση 
πολιτών σχετικά με τον 

εντοπισμό φαινομένων εμπορίας 
ανθρώπων και τι πρέπει να 
κάνουν στις κοινότητές τους

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις νέες τάσεις της 
εμπορίας ανθρώπων, όπως η 
διάσταση του φύλου, οι νέοι 

τρόποι πρόσληψης μέσω 
διαδικτύου (ηλεκτρονική 

στρατολόγηση)



Ιούλιος 2019

5 βασικά εργαλεία

οδηγός αναφοράς σχετικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες που ενισχύουν
φαινόμενα εμπορίας ανθρώπων στον οικονομικό χώρο, πώς μπορούμε να τα
αναγνωρίσουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις έμμεσης ή
άμεσης συμμετοχής σε εγκληματικά δίκτυα

Πρακτικό Εγχειρίδιο καταπολέμησης της εμπορίας 
ανθρώπων στους τομείς της οικονομίας



Ιούνιος 2019 – Απρίλιος 2020

https://www.facebook.com/net.combat.thb.chain

• 10 μηνύματα κάθε χώρα - Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία

• Πιλοτική αποστολή σε στοχευμένο κοινό σε κάθε χώρα στην εθνική γλώσσα

• Επιλογή των μηνυμάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη απήχηση

• Ανάρτησή τους στα αγγλικά στη σελίδα facebook του προγράμματος 
(https://www.facebook.com/net.combat.thb.chain)

Διαδικτυακή καμπάνια

https://www.facebook.com/net.combat.thb.chain
https://www.facebook.com/net.combat.thb.chain


















Ελληνικά μηνύματα - 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Ηλικία Φύλο Παραλήπτες Διαδραστικότητα/ 
συμμετοχή 

Post engagement 

Post shares 

13-17 άνδρες 272 12 0 

γυναίκες   80 12 0 

n/a - - - 

σύνολο 352 24 0 

 

18-24 άνδρες 1688 124 0 

 γυναίκες    622 52 0 

 n/a        8 0 0 

 σύνολο 2318 176 0 

 

25-34 άνδρες 1686 142 5 

 γυναίκες   540 41 2 

 n/a     24 1 0 

 σύνολο 2250 184 7 

 

35-44 άνδρες 1136 77 3 

 γυναίκες   614 66 6 

 n/a     24 3 1 

 σύνολο 1774 146 10 

 

45-54 άνδρες 624 58 5 

 γυναίκες 318 50 3 

 n/a    10 0 0 

 σύνολο 952 108 8 

 

55-64 άνδρες 244 27 3 

 γυναίκες 138 17 2 

 n/a     0 0 0 

 σύνολο 382 44 5 

Σύνολο  8028 682 30 

 



Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Παρακαλώ θυμηθείτε:
• Λίστα συμμετεχόντων
• Ερωτηματολόγιο 

Ερωτήσεις/σχόλια; 
Άννυ Καμαριώτη, 210 3623089, 210 623506 (εσωτ. 108), projects@cecl.gr

www.cecl.gr

outbind://264-00000000399963EF5B1DDA4B9A012AF907457CACA4512800/www.cecl.gr
outbind://264-00000000399963EF5B1DDA4B9A012AF907457CACA4512800/www.cecl.gr

