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Το αεροδρόμιο της Αθήνας

 Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα

 Επιχειρηματική Κοινότητα 500+ επιχειρήσεων και 
φορέων

 15,000+ εργαζόμενοι

 Πρώτη και τελευταία εντύπωση από την Ελλάδα για 
πάνω από 24 εκατομμύρια επιβάτες



Trafficking και Αεροδρόμια

 Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν 
συνήθη τρόπο μεταφοράς για τους διακινητές

 Tα αεροδρόμια είναι σε θέση να βοηθήσουν, μέσω της
κατάρτισης του προσωπικού τους για την αναγνώριση και
αντιμετώπιση καταστάσεων εμπορίας ανθρώπων και μέσω της
ευαισθητοποίησης του κοινού.

 Angela Gittens, Γενική Διευθύντρια ACI World:

• «Μπορούμε όλοι να διαδραματίσουμε τη συμβολή μας στην
προώθηση δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών μέσω της
εκπαίδευσης, της επαγρύπνησης και της ισχυρής
κουλτούρας αναφοράς ».

• «Μαζί με τις αεροπορικές εταιρείες κρατάμε τα μάτια μας
ανοιχτά για να δούμε σημάδια trafficking και να στηρίξουμε
το έργο των αρχών»



Trafficking και Αεροδρόμια

 Ανάπτυξη Οδηγιών – Αναγνώριση



Trafficking και Αεροδρόμια

 Ανάπτυξη Οδηγιών – Αναφορά



Trafficking και Αεροδρόμια

 Σύνδεση με Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σύνδεση με Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDGs)



Ενημέρωση Κοινού

 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
την εκτόπιση / εκμετάλλευση ανθρώπων

 Εκθέσεις φωτογραφίας στους χώρους του 
Αεροσταθμού με θέμα το προσφυγικό

 Υποστήριξη του 
«Break the Chain», 
σε συνεργασία με 
τον Εθνικό 
Εισηγητή για την 
Εμπορία 
Ανθρώπων.



 Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (Διεύθυνση Αστυνόμευσης 
του Αερολιμένα Αθηνών) για την εισαγωγή ενός επικοινωνιακού 
προγράμματος για το προσωπικό του αεροδρομίου. 

 Στόχος: υποστήριξη της προσπάθειας για την καταπολέμηση του 
εγκληματικού φαινομένου, με τον πιο ασφαλή τρόπο για τους 
εργαζόμενους του αεροδρομίου

 Εστίαση σε δύο βασικούς παράγοντες:

• αναγνώριση σημείων πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων -
Ενδείξεις θυματοποίησης βάσει αξιολογικών δεικτών (φύλο, 
ηλικία, εθνικότητα, σημάδια κακοποίησης, συμπεριφορά κλπ). 

• διαβίβαση πληροφοριών στις αστυνομικές αρχές με διακριτικό 
τρόπο χωρίς περαιτέρω ανάμιξη ή οποιαδήποτε αλληλεπίδραση 
με τα εμπλεκόμενα άτομα.

Πρωτοβουλία Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης



 Συμμετέχοντες (120 άτομα): αστυνομικοί της Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Αερολιμένα, υπάλληλοι της εταιρείας Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας καθώς και υπάλληλοι αεροπορικών εταιρειών και
εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης.

Πρωτοβουλία Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης



 Κοινή πρωτοβουλία με Aegean Airlines και Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Αερολιμένα

 Αιγίδα Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων

 Ενεργοποίηση συνεργασιών μέσα στην αεροδρομιακή κοινότητα

 Εφαρμογή οδηγιών ACI / IATA / ICAO (recommended practices)

 Αξιοποίηση της κουλτούρας συνεργασίας της κοινότητας για τον
ιερό σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας

Η επόμενη μέρα



 Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διαρκές και ειδεχθές
έγκλημα και ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα

 Η επιτυχία της κοινότητας του Αεροδρομίου της
Αθήνας βασίζεται στη συνεργασία

 Η συνεργασία μεταξύ φορέων είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της εμπορίας
ανθρώπων
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