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Διακρατικός Μηχανισμός Παραπομπής  

Οι παρούσες Προτυποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (ΠΔΛ) καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για τη μεταφορά του χειρισμού της υπόθεσης, τη συγκατάθεση του θύματος, την προστασία των 

δεδομένων και την ικανότητα του οργανισμού υποδοχής (σύμβουλος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

κοινωνικός λειτουργός, νομικός) των διακρατικών παραπομπών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 

Περιγράφουν τα απαιτούμενα βήματα, τις ευθύνες, την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς του χειρισμού της υπόθεσης χωρίς να 

περιορίζονται τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες. Οι εν λόγω προδιαγραφές πρόκειται να 

κοινοποιηθούν σε άλλες οργανώσεις και συμβουλευτικά κέντρα που υποστηρίζουν θύματα 

εμπορίας. 

 

Σημείωση σχετικά με την ορολογία 

Στις κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο αυτών ΠΔΛ θα χρησιμοποιούνται οι όροι «Θύματα 

εμπορίας ανθρώπων»  και «πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων» με βάση τους νομικούς όρους 

που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες και δεν θα χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν σε 

επιζώντες/ήσασες εμπορίας ανθρώπων. Ο όρος «πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων» (potential 

victims) χρησιμοποιείται για τα άτομα που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας, ενώ ο όρος 

«Θύματα εμπορίας ανθρώπων» χρησιμοποιείται για τα εικαζόμενα (presumed) ΚΑΙ ταυτοποιημένα 

θύματα εμπορίας.  

Πεδίο εφαρμογής και διαφορά από άλλους ΔΜΑ 

Ο Διακρατικός Μηχανισμός Αναφοράς (ΔΜΑ) είναι ένα ολιστικό διυπηρεσιακό πλαίσιο, το οποίο 

ορίστηκε για πρώτη φορά από το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(ICMPD) το 2010 ως εξής:  

" Η έννοια της συνεργατικής συμφωνίας για τη διασυνοριακή ολοκληρωμένη βοήθεια και/ή τη 
μεταφορά θυμάτων ή πιθανών θυμάτων εμπορίας προσώπων, μέσω των κρατικών φορέων  
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διαφορετικών χωρών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την προαγωγή και 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας προσώπων. (ICMPD, 2010) "1 

  

Ένας ευρύς ΔΜΑ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια ευέλικτη προσέγγιση σε διάφορα σενάρια, 

καθώς και στα ενδιάμεσα στάδια. Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 

Στον ΔΜΑ συμμετέχουν υπηρεσίες και φορείς, όπως δικηγόροι, διπλωμάτες, ψυχολόγοι, 

εργαζόμενοι/ες σε καταφύγια, αστυνομικοί, εισαγγελείς, υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής, 

διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, δημόσιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς και άλλες 

ειδικότητες εργαζομένων σε ΜΚΟ. Όλοι αυτοί οι φορείς παρακολουθούν τους ισχύοντες και 

μεταβαλλόμενους νόμους και επικεντρώνονται επίσης σε διαφορετικές πτυχές των προσπαθειών 

καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο ΔΜΑ  πρέπει να 

παρουσιάζει υψηλό επίπεδο κρατικής συμμετοχής, με ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων της 

Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ). 

 

Συγκριτικά με έναν ΔΜΑ που αναπτύσσεται από κρατικές υπηρεσίες, οι συγκεκριμένες ΠΔΛ 

εστιάζουν στη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ, συμβουλευτικών κέντρων ή άλλων εξειδικευμένων 

οργανώσεων της ΚτΠ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Στόχος αυτών των ΠΔΛ είναι  

 

η δημιουργία ενός συνεργατικού μηχανισμού για την ολοκληρωμένη διακρατική βοήθεια και/ή 

μεταφορά εντοπισμένων ή πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.  Η μετακίνηση των θυμάτων 

εμπορίας ανθρώπων εντός της ΕΕ δημιουργεί δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά τη συνέχεια της 

φροντίδας και τους κινδύνους επανατραυματισμού και επαναδιακίνησης. Οι περιπτώσεις των 

 
1
 Ο ορισμός αυτός εξακολουθεί να είναι ευρέως αποδεκτός και πιο πρόσφατα αναγνωρίστηκε και από τον ΟΑΣΕ στις 

"Κατευθυντήριες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την επιστροφή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων" 2014, σ. 10). 

               
              

               
             

   

              
              
                 

                
                 

               
        

            

https://respect.international/wp-content/uploads/2021/07/Guidelines-for-the-Development-of-a-Transnational-Referral-Mechanism-for-Trafficked-Persons-in-Europe-TRM-EU.pdf
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θυμάτων εμπορίας ανθρώπων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που εισέρχονται και εξέρχονται από τα 

συστήματα προστασίας καθώς μετακινούνται διασυνοριακά είναι συχνές και μπορούν να 

μετριαστούν με τη δημιουργία διακρατικών συνδέσμων μεταξύ των οργανώσεων καταπολέμησης 

της εμπορίας ανθρώπων. Οι οργανώσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη χώρα 

προορισμού απαιτούν πρόσβαση σε ατομικές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί 

προηγουμένως, με τη συγκατάθεση του θύματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη μπορεί να 

παρασχεθεί άμεσα με βάση τις διεγνωσμένες ανάγκες. Αυτό είναι επίσης βασικό για την αποφυγή 

της επανάληψης της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών που είναι πιθανό να τραυματίσουν εκ 

νέου την επιζήσασα/ώντα. Ομοίως, οι οργανώσεις που παραπέμπουν τα θύματα σε υπηρεσίες σε 

άλλο κράτος-μέλος απαιτούν μια ελάχιστη κατανόηση των εθνικών διαδικασιών και των υπηρεσιών 

που είναι διαθέσιμες στη χώρα προορισμού, ώστε να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη πριν από 

την αναχώρηση. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το κλειδί για την εφαρμογή μιας προσέγγισης 

βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως παρουσιάζεται στον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ισχύουν για όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 

περιπτώσεων σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης που αφορούν εργαζόμενους που μετακινούνται 

εντός ή προς την ΕΕ.  

Στις ΠΔΛ περιλαμβάνονται εργαλεία κατάλληλα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών 

κινδύνων και αναγκών ειδικά για καταστάσεις που αφορούν διασυνοριακές μετακινήσεις.  

Οι ΠΔΛ συμπληρώνονται από Ηλεκτρονικό Διακρατικό Κατάλογο Υπηρεσιών που παρέχει πλήρη 

καταγραφή παρόχων υπηρεσιών για υποστήριξη θυμάτων εμπορίας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις 

επαφές και τις διευθύνσεις των υπηρεσιών, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα 

πρόσωπα επικοινωνίας, τους τύπους των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις ειδικότητες.  

Την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για διακρατικές παραπομπές 

ολοκληρώνει το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπου καθορίζονται οι ρόλοι και οι ευθύνες των εταίρων 

που οργανώνουν την παραπομπή και των εταίρων που την αναλαμβάνουν.  

 

Πού απευθύνονται;  

Οι εν λόγω ΠΔΛ απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες και ειδικούς ΜΚΟ, καθώς και σε 

συμβουλευτικά κέντρα. Αποτελούν ένα εργαλείο εργασίας για την παροχή βήμα-βήμα καθοδήγησης 
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για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, όταν τα πιθανά θύματα βρίσκονται ακόμη εν κινήσει, για 

την προετοιμασία των μετακινήσεων των θυμάτων εντός των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, καθώς 

και για τη διακρατική παραπομπή και την ομαλή ένταξη στο άλλο κράτος-μέλος.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να προσαρμοστούν στο Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (ΕΜΑ) 

κάθε χώρας, όπου αυτοί υπάρχουν, και να λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στη μεταναστευτική 

νομοθεσία και την πρόσβαση στο δικαίωμα χορήγησης ασύλου και πρόσβασης σε υπηρεσίες στα 

κράτη μέλη.  

Σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 

πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν τους εθνικούς μηχανισμούς παιδικής προστασίας, ώστε 

να ανταποκρίνονται πλήρως στα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες προστασίας των παιδιών.  

Σε ποιες αρχές βασίζονται οι ΠΔ του TIATAS;  

 

● Εμπιστευτικότητα και δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: Όλα τα ευαίσθητα δεδομένα των (πιθανών) 

θυμάτων αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. Ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες μπορούν 

να κοινοποιηθούν μόνο με προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του θύματος. 
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● Προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα: Σε όλα τα στάδια της παραπομπής, πρέπει να 

διασφαλίζονται και να προστατεύονται τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

(πιθανών) θυμάτων, καθώς και των διερμηνέων, των διαμεσολαβητών και του υπόλοιπου 

προσωπικού. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να σέβονται, να υπηρετούν και να προστατεύουν 

άνευ όρων τα κοινωνικά, οικονομικά  και πολιτιστικά δικαιώματα και τα πολιτικά και αστικά 

δικαιώματα που δικαιούται κάθε άτομο.  

● Τραύμα και ευαισθησία σε θέματα φύλου: Σε όλα τα στάδια της παραπομπής, το τραύμα που 

υπέστησαν οι επιζώσες και οι επιζώντες πρέπει να αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται υπόψη στον 

σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών. Αυτό περιλαμβάνει τις εκφράσεις του τραύματος, όπως η 

απώλεια μνήμης ή η αποστασιοποίηση. Η ευαλωτότητα, οι φόβοι και το τραύμα που μοιράζεται η 

επιζήσασα/ο επιζών με τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να αξιολογούνται σε όλα τα σημεία. Μέσω της 

συνέντευξης με γνώμονα το τραύμα, της διαφάνειας και της ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να 

αποφεύγεται η επανατραυματοποίηση. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το τραύμα που 

πιθανόν συνδέει τα θύματα με τους διακινητές τους. Η εμπορία ανθρώπων απειλεί άτομα όλων των 

ηλικιών, εθνοτήτων και φύλων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μια ευαισθητοποιημένη ως 

προς το φύλο προσέγγιση πέρα από την εξειδικευμένη αξιολόγηση με βάση το φύλο για τους 

κινδύνους, τις ανάγκες και τις ευαισθησίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό περιλαμβάνει 

την πρόβλεψη για το φύλο της/του συμβούλου, τη δημιουργία ασφαλών χώρων, κ.λπ.  

● Εξετάστε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης: Αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα η καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων επικεντρώθηκε κυρίως στη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, όλες 

οι μορφές εκμετάλλευσης πρέπει να αναγνωρίζονται εξίσου, χωρίς ιεραρχήσεις και διακρίσεις. 

Αυτό περιλαμβάνει τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία, τη δουλεία για 

χρέη, την εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων, την εκμετάλλευση επαιτείας, την 

αφαίρεση οργάνων και ιστών (πχ ωαρίων), τον εξαναγκαστικό γάμο κ.ά.  

● Μη τιμωρία για εγκληματικές πράξεις του θύματος στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων: Τα 

θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν εγκληματικές πράξεις που 

διαπράττονται υπό εξαναγκασμό. Η ρήτρα της μη τιμωρίας θα πρέπει να ισχύει για όλα τα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν θα πρέπει να θεωρούν τα θύματα 

υπεύθυνα για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/04/19-10800_ICAT-Issue-Brief-8_Ebook_final.pdf%20arrest,%20charge,%20detention,%20prosecution,%20or%20be%20penalized%20or%20otherwise%20pun-%20ished%20for%20illegal%20conduct%20that%20they%20committed%20as%20a%20direct%20consequence%20of%20being%20trafficked.
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κατάστασης εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης, της επιστροφής 

στον διακινητή, του τραυματικού δεσμού ή άλλων συναισθηματικών εκφράσεων.2 

● Χειρισμός βασισμένος στις ανάγκες των θυμάτων: Η εφαρμογή της διαδικασίας στήριξης των 

θυμάτων οφείλει να γίνεται με τρόπο που δεν τα εκθέτει σε κίνδυνο. Όταν ακολουθούνται τα 

προτεινόμενα βήματα του ατομικού σχεδίου δράσης, η πρωταρχική σκέψη των επαγγελματιών 

πρέπει να είναι οι ανάγκες και η ευημερία των θυμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των 

αναγκών τους και των κινδύνων που διατρέχουν, των ατομικών περιστάσεων, της κατάστασης της 

υγείας τους, των ζητημάτων ασφάλειας και της έκθεσής τους σε κενά προστασίας. 

● Διαφάνεια:  Τα θύματα εμπορίας έχουν το δικαίωμα να έχουν πλήρη πρόσβαση στη διαδικασία 

και στους μηχανισμούς καταγγελιών που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση παραβιάσεων της 

διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ζητημάτων διακρίσεων από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς. 

 

 

 

 

 

                          

  

 
2
 Βλέπε επίσης Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, V.C.L. και A.N. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, (προσφυγές 

αριθ. 74603/12 

και αριθ. 77587/12 ), απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2021. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
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Σενάρια 

Σε όλα τα σενάρια το (πιθανό) θύμα βρίσκεται ήδη σε επαφή με το σύστημα προστασίας. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι ο εντοπισμός τους και η παραπομπή τους σε μια 

εξειδικευμένη ΜΚΟ έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τα τρία σενάρια που παρατίθενται παρακάτω 

αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για τις συνηθέστερες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων από τρίτες χώρες. Περιλαμβάνουν κυρίως τα Βήματα 2, 3 και 4 στο παρακάτω διάγραμμα 

ροής της ΔΜΑ. 

 

Δέντρο αποφάσεων 
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Σενάριο 1 

Ένα άτομο σε κίνδυνο φθάνει σε ευρωπαϊκό κράτος μέλος από τρίτη χώρα. Δεν έχει πέσει 

θύμα εμπορίας, αλλά διατρέχει υψηλό κίνδυνο. Το άτομο επιθυμεί να μετακινηθεί σε άλλη 

χώρα όπου είναι πολύ πιθανό να πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων.      

Βήματα  
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Αρμοδιότητες 
 

Οργανισμός στη χώρα άφιξης και οργανισμός που αποστέλλει/βρίσκεται στην ενδιάμεση 

χώρα: 

 Ταυτοποίηση του πιθανού θύματος με βάση την αξιολόγηση της ευαλωτότητας και/ή τους παράγοντες 

κινδύνου 

● Συνέντευξη και αξιολόγηση των κινδύνων και των αναγκών του θύματος  

● Ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες του ταξιδιού, καθώς και για τον κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων 

στη χώρα προορισμού 

● Ενημέρωση του θύματος για τις γραμμές βοήθειας ή/και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες οργανώσεων 

κατά της εμπορίας ανθρώπων στη χώρα προορισμού. 

● Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας του Οργανισμού  και παράδοση αντιγράφου στο πιθανό 

θύμα 

● Ενημέρωση του οργανισμού στη χώρα υποδοχής για την πιθανή άφιξη του (πιθανού) θύματος 

 

Σημείωση 

⮚ Σε περίπτωση που το (πιθανό) θύμα δώσει τη συγκατάθεσή του, θα πρέπει να είναι 

παρών/ούσα διερμηνέας ή διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής. 

⮚  Σε περίπτωση που το θύμα  συνοδεύεται από εξαρτώμενα μέλη, είναι σημαντικό να 

συγκεντρώσετε όλα τα έγγραφα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, όπως 

πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου και να τα έχετε έτοιμα ως (ψηφιακά) αντίγραφα. Όλα τα 

ονόματα πρέπει να γράφονται πάντα με τον ίδιο τρόπο 

⮚ Σε περίπτωση που το (πιθανό) θύμα είναι παιδί, ιδανικά οι συνεντεύξεις θα πρέπει να 

διεξάγονται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στις τεχνικές λήψης συνεντεύξεων από παιδιά 

και ο κηδεμόνας ή ο επίτροπος του παιδιού πρέπει να είναι παρών/ούσα σε όλα τα στάδια 

της συνέντευξης. 
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Χρήσιμα εργαλεία: 
 

⮚ Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων και αναγκών TIATAS  

⮚ Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέντευξη 

⮚ UNHCR, IDC and OAK Vulnerability Screening tool (2016) 

⮚ Κατάλογος υπηρεσιών TIATAS 

Στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισμού 

Οργανισμός στη χώρα προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης: 

● Παροχή της απαραίτητης υποστήριξης κατά την άφιξη του (πιθανού) θύματος στη χώρα, ενημέρωση 

για τα δικαιώματα και τις επιλογές του 

● Ενημέρωση του οργανισμού αποστολής για την άφιξη 

● Αν έχει τη συγκατάθεση του θύματος, λαμβάνει και αναλύει τις πληροφορίες που αποστέλλονται 

      

Χρήσιμα εργαλεία: 

⮚ Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων και αναγκών TIATAS 

⮚ Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέντευξη TIATAS 

 

Λίστα ελέγχου πληροφοριών 
 

 Ενημέρωση για την εμπορία και την εκμετάλλευση και τους κινδύνους που μπορεί να 

αντιμετωπίσει το (πιθανό) θύμα αν συνεχίσει να ταξιδεύει ακολουθώντας τις 

υποδείξεις των διακινητών. 

 Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές 

 Στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού της χώρας άφιξης και της ενδιάμεσης χώρας 

 Στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού στη χώρα προορισμού και/ή της ενδιάμεσης 

χώρας 

https://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf
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 Στοιχεία επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών στη χώρα άφιξης και στη χώρα 

προορισμού. 

 

  

Τεκμηρίωση 

 

•      Γραπτή έκθεση σχετικά με την κατάσταση του (πιθανού) θύματος κατόπιν 

αιτήματος στον οργανισμό υποδοχής του θύματος 

• Έντυπο συγκατάθεσης για την προστασία δεδομένων  

• Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων 

• Σύμφωνο εμπιστευτικότητας/ Μνημόνιο Συνεργασίας με τον άλλο οργανισμό  

• Έντυπο με πληροφορίες επικοινωνίας του οργανισμού αποστολής που θα πάρει μαζί 

του το (πιθανό) θύμα (βλ. επόμενη σελίδα) 

 

Έντυπο πληροφοριών επικοινωνίας για τους οργανισμούς αποστολής (βλ. επόμενη σελίδα) 

Αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την αναχώρηση του θύματος. Ένα αντίγραφο 

πρέπει να φυλάσσεται στον οργανισμό αποστολής, ενώ το θύμα πρέπει να διατηρεί τον 

πρωτότυπο έντυπο φάκελο, καθώς και ένα ψηφιακό αντίγραφο αποθηκευμένο σε τηλέφωνο/ 

νέφος (cloud). Τα πεδία μπορούν να παραμείνουν κενά, εφόσον το επιθυμεί το (πιθανό) θύμα. 
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Στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισμού 

Όνομα του Οργανισμού  

 

 

Διεύθυνση φυσική ή 

ηλεκτρονική  

 

 

Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

 

Τηλέφωνο  

Γλώσσες που μιλούνται 

στον Οργανισμό 

 

Όνομα του/της 

συμβούλου/υπεύθυνου/

ης του περιστατικού 

 

 

 

Γλώσσες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 

συμβουλευτικής 

 

 

 

Κωδικός αρχείου (για 

εσωτερική αναγνώριση) 
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Λίστα ελέγχου συνέντευξης 

✓ Βεβαιωθείτε ότι η συνέντευξη γίνεται σε ασφαλή χώρο όπου διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα 

✓ Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που συμμετέχει στη συνέντευξη γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει διάλειμμα 

ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί.  

✓ Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που συμμετέχει στη συνέντευξη αισθάνεται άνετα με τη διαδικασία της 

συνέντευξης και ότι παρέχεται διερμηνεία από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη 

την ταυτότητα φύλου/τη σεξουαλικότητα και τα πολιτιστικά πρότυπα 

✓ Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που συμμετέχει στη συνέντευξη μπορεί να σας καταλάβει. Αν χρειαστεί, 

ζητήστε υποστήριξη από έναν διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή ή/και διερμηνέα ή ένα λογισμικό 

μετάφρασης (π.χ. DeepL).  

✓ Ελαχιστοποιήστε τις δυνητικές ενοχλήσεις, π.χ. βάλτε στο αθόρυβο το τηλέφωνό σας, κλείστε τις 

πόρτες  

✓ Δώστε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις συνέπειες της διαδικασίας. 

✓ Ενημερώστε το άτομο που συμμετέχει στη συνέντευξη για την προστασία των δεδομένων του 

✓ Ζητήστε και λάβετε τη συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα 

άτομα που συμμετέχουν στη συνέντευξη πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμά τους να 

διαγράψουν, να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν τα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. 

✓ Δώστε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

✓ Κάντε ακριβείς και σχετικές με την περίπτωση ερωτήσεις 

✓ Συλλέξτε προσωπικά δεδομένα δίκαια και νόμιμα 

✓ Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές TIATAS για την αξιολόγηση κινδύνων και αναγκών με βάση το 

τραύμα 

✓ Δείτε το εργαλείο TIATAS για την αξιολόγηση κινδύνων και αναγκών με βάση το τραύμα 
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Τεκμηρίωση της κατάστασης 

Η γραπτή τεκμηρίωση της κατάστασης του θύματος θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία (να έχετε υπόψη σας ότι το θύμα ενδέχεται να μην είναι σε θέση ή να αποφεύγει να 

απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις.  Η εμπειρία του μπορεί να είναι πέρα από τη δική μας 

αντίληψη): 

 

Όνομα 

 

● Επίσημο όνομα και προτιμώμενο όνομα 

● Άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνταν κατά τη μετακίνηση 

Φύλο ● Βιολογικό ή/και κοινωνικό φύλο 

● Ανήκει σε ομάδα φύλου που υφίσταται διακρίσεις στη χώρα 

προέλευσης ή/και προορισμού (π.χ. γυναίκα, cisgender, non-

conforming, transgender) 

 

Ηλικία ● Σε περίπτωση αποχωρισμένου ή ασυνόδευτου ανηλίκου 

Χώρα 

προέλευσης 

● Εθνικότητα 

● Προέρχεται από περιοχή/χώρα γνωστή για παλαιότερες υποθέσεις 

εμπορίας ανθρώπων 

● Προέρχεται από περιοχή/χώρα φτωχή, σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης ή/και μετά από συγκρούσεις  

● Ανήκει σε μειονοτική ομάδα που υφίσταται διακρίσεις 

● Παρακολούθησε σχολείο, γραμματισμός, έτη φοίτησης 

Χώρες διέλευσης ● Χώρες που πέρασε κατά τη μετακίνηση 

● Χρόνος παραμονής σε χώρες ενδιάμεσης στάσης   

● Εμπειρία εκμετάλλευσης κατά τη μετακίνηση 
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Νομικό καθεστώς ● Χωρίς έγγραφα 

● Αιτών/ούσα άσυλο 

● Πρόσφυγας 

● Προσωρινή προστασία 

● Πολίτης της ΕΕ 

● Βίζα εισόδου μικρής διάρκειας  

● Νόμιμη διαμονή στη χώρα   

Οικογενειακή 

κατάσταση  

● Οικογενειακή κατάσταση 

● Ευθύνη για εξαρτώμενα μέλη σύντροφος/οικογένεια/εκτεταμένη 

οικογένεια) 

● Προβληματικό οικογενειακό υπόβαθρο 

● Παιδιά 

● Παρούσα οικογένεια/κηδεμόνες (κυρίως για παιδιά) 

● Ύπαρξη πιστοποιητικών γέννησης των παιδιών, ιδίως όταν έχουν 

γεννηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 

Γνώση της 

γλώσσας/κουλτο

ύρας της χώρας 

προορισμού 

 

● Γλωσσικές ικανότητες  

● Γνώση του πολιτισμού και των δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού 

● Επαφές στη χώρα προορισμού 

Ιστορικό 

εμπορίας και 

εκμετάλλευσης  

● Εξαπάτηση κατά τη στρατολόγηση, τη μετακίνηση και τη μεταφορά 

● Εξαναγκαστική στρατολόγηση (ή εξαναγκασμός κατά τη διάρκεια 

της στρατολόγησης, της μετακίνησης και της μεταφοράς) 

● Στρατολόγηση με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας 
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● Εργασία σε συνθήκες εκμετάλλευσης - εξαναγκασμός στον 

προορισμό- εκμετάλλευση της ευαλωτότητας στη χώρα 

προορισμού 

● Προηγούμενο ιστορικό εμπορίας, βίας ή εκμετάλλευσης  

Ευαλωτότητα  ● Σωματικές ή νοητικές αναπηρίες 

● Απώλεια οικογένειας (ορφάνια) ή έλλειψη στέγης 

● Εμπειρία διακρίσεων ή στιγματισμού (τελετουργικά, ή με το να 

ανήκουν σε μειονότητα, οικογένεια κ.λπ.) 

● Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

 

Στρατολόγηση  ● Σχέση με τον/την στρατολογητή/τρια (σύντροφος, μέλος της 

οικογένειας, πρακτορείο, άγνωστος κ.λπ.) 

● Όνομα τον/την στρατολογητή/τρια, σε περίπτωση που είναι ήδη 

γνωστό 

● Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν (εργασία, εκπαίδευση, γάμος, 

ταξιδιωτική προσφορά) 

● Ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το στόχο της στρατολόγησης 

● Ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ταξιδιού, διαβίωσης 

ή εργασίας 

● Ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη μεταναστευτική νομοθεσία και 

τα έγγραφα 

● Ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή μετανάστευση 

● Τεχνική του "Lover boy" 

● Απαγωγή 

● Άλλο 
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Μέθοδοι ελέγχου ● Περιορισμός της μετακίνησης 

● Ψυχολογική κακοποίηση 

● Σωματική κακοποίηση 

● Σεξουαλική κακοποίηση 

● Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

● Ψυχολογική και συναισθηματική εξάρτηση 

● Εκβιασμός 

● Απειλές κατά του θύματος και/ή σημαντικών άλλων προσώπων 

και/ή της οικογένειας 

● Δουλεία χρέους 

● Εκμετάλλευση των πολιτιστικών και/ή θρησκευτικών πεποιθήσεων  

● Απειλή για παράδοση στην αστυνομία 

● Παρακράτηση εγγράφων από άλλους (ταυτότητα, διαβατήριο, βίζα,  

κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.) 

● Άλλο 

Μορφές 

(αναμενόμενης) 

εκμετάλλευσης 

● Σεξουαλική εκμετάλλευση 

● Αναγκαστική εργασία και τομέας (π.χ. οικιακή εργασία, φροντίδα 

παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, γεωργία, κατασκευές, εργασία σε 

εργοστάσια, εργασία σε εστιατόρια, πλανόδιο εμπόριο κ.λπ.) 

● Εκμετάλλευση επαιτείας από τρίτους 

● Εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων χαμηλού επιπέδου 

● Εξαναγκαστικός γάμος 

● Αφαίρεση οργάνων 

● Εξαναγκαστική υιοθεσία 
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Συνθήκες 

εργασίας 

● Απουσία ή πλαστή σύμβαση εργασίας 

● Σύμβαση σε μη κατανοητή γλώσσα- οι όροι δεν εξηγούνται σε 

περίπτωση που το θύμα δεν μπορεί να διαβάσει 

● Καθόλου μισθός ή κακοπληρωμένη εργασία 

● Παρακράτηση μισθών 

● Υπερβολικές ώρες εργασίας ή/και καθόλου ρεπό 

● Μη ασφαλείς ή/και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας 

● Απουσία κοινωνικής προστασίας 

● Εξαναγκασμός σε καθήκοντα 

● Εξαναγκασμός να κερδίζεται ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ανά 

ημέρα 

● Επιτήρηση 

● Εξαναγκασμός να ψεύδεται στις αρμόδιες αρχές 

● Απομόνωση από άλλους/ες εργαζόμενους/ες 

● Συνεχής αλλαγή εργασίας 

● Συνθήκες εργασίας και/ή τοποθεσία του χώρου εργασίας 

● Βρίσκονται σε χώρους όπου έχουν ήδη εντοπιστεί περιπτώσεις 

εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων 

Συνθήκες 

διαβίωσης 

● Κακές προδιαγραφές διαμονής 

● Εργασία και διαμονή στον ίδιο τόπο 

● Συνεχής αλλαγή κατοικίας (εντός της χώρας, μεταξύ χωρών) 

● Υπερβολικό κόστος διαμονής 

● Διαβίωση με πολλά άτομα σε περιορισμένο χώρο 

●  Εξαναγκασμός σε υπερβολικά υψηλό κόστος για φαγητό, 

λογαριασμούς 
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● Εξαναγκασμός σε πρόστιμα για παραβίαση συγκεκριμένων 

κανόνων 

● Απουσία ή περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη 

● Επιτήρηση 

● Περιορισμός 

● Απομόνωση 

● Περιορισμός ή απουσία επικοινωνίας με άλλους 

● Περιορισμός της μετακίνησης 

● Εξαναγκαστική απομόνωση  

● Κακοποίηση (ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική)  

● Βασανιστήρια 

● (Εξαναγκαστική) χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικών ή/και 

αλκοόλ) 

 

Αναφορές  

⮚ Anti-Slavery International et al. (2005): Protocol for Identification and Assistance to 
Trafficked Persons and Training Kit, London. Διαθέσιμο στο: http://www.antislavery.org/wp-
content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf  
 

⮚ International Labor Office ILO (2009): Operational Indicators of trafficking in human beings.  
Διαθέσιμο στο: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publicati
on/wcms_105023.pdf  

 

⮚ Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human 
Beings (2019): Uniform Guidelines for the Identification and Referral of Victims of Human 
Trafficking within the Migrant and Refugee Reception Framework in the OSCE Region: 
https://www.osce.org/cthb/413123 

 

⮚ TACT Project- Safe and sustainable return and reintegration of victims of trafficking (2016): 
TACT Risk Assessment Matrix. http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-
%20Risk%20assessment%20matrix.pdf  

http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
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⮚ UNODC “Human trafficking indicators” (https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_ 

LOWRES.pdf).  

 

 

 

Σημείωση 

 

⮚ Το άτομο σε κίνδυνο πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων στη χώρα 

προορισμού, καθώς και για τις επιλογές υποστήριξης σε περίπτωση που αποφασίσει να συνεχίσει 

το ταξίδι του. 

⮚ Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και διαφανείς. Για τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οργανισμός μπορεί να παραπέμψει στον κατάλογο 

υπηρεσιών TIATAS. 

⮚ Ο οργανισμός που παραπέμπει το περιστατικό πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια στο θύμα ποιος θα 

έχει και ποιος όχι πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται. 

⮚ Το θύμα πρέπει να ενημερωθεί για τα νόμιμα δικαιώματά του όταν υποβάλλεται σε αστυνομική 

ανάκριση ή καλείται να δικαστεί σε δικαστήριο (π.χ. το δικαίωμα να μη μιλήσει). 

⮚ Ενθαρρύνετε το θύμα εμπορίας να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις 

⮚ Υποστηρίξτε το θύμα, ώστε να επανεξετάσει και να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές 

⮚ Φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά επιβεβαίωση ότι το άτομο έχει κατανοήσει τα όσα του έχουν 

εξηγηθεί. 

⮚ Προσφέρετε τη δυνατότητα για διαλείμματα αν χρειάζεται. 

 

Πιθανές εκβάσεις 

● Το άτομο επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή να μετεγκατασταθεί σε τρίτη χώρα 

⮚ Αξιολόγηση κινδύνων και αναγκών 

⮚ Επαφή με τις αρχές (πρεσβεία κ.λπ.) 

⮚ Επαφή με φορείς που οργανώνουν εθελοντικό επαναπατρισμό (π.χ. ΔΟΜ) 
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⮚ Οικογενειακή συμβουλευτική 

● Το άτομο επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα 

⮚ Παραπομπή σε κρατικούς φορείς ή οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν 

περαιτέρω (συμβουλευτική για αιτήσεις ασύλου, υπηρεσίες για 

νεοεισερχόμενους, οργανώσεις που παρέχουν συμβουλές για ανθρωπιστική 

προστασία, άδειες διαμονής ή βίζα κ.λπ.) 

● Το άτομο επιθυμεί να συνεχίσει το ταξίδι του 

⮚ Το άτομο παραλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού της άλλης 

χώρας, ώστε να μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί τους και να μην χρειαστεί να 

ξαναπεί την ιστορία του 

⮚ Ο οργανισμός έρχεται σε επαφή με οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων στη 

χώρα προορισμού 

⮚  Ο οργανισμός δίνει στο (πιθανό) θύμα πληροφορίες επικοινωνίας οργανισμών 

που παρέχουν υποστήριξη σε θάματα εμπορίας στη χώρα προορισμού 

⮚ Οργάνωση μεταπαρακολούθησης του περιστατικού με τηλεδιάσκεψη ή μηνύματα 

όπου είναι δυνατόν 

● Το άτομο επιθυμεί να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διερεύνηση (πιθανών) διακινητών 

⮚ Ο Οργανισμός έρχεται σε επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου (στη χώρα όπου 

συνέβη η εκμετάλλευση), προετοιμάζει το θύμα για τη διαδικασία και το 

συνοδεύει όπου κρίνεται απαραίτητο 

Για όλα τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας πρέπει να προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης 

και προσδιορισμού του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το οποίο με τη σειρά του θα χρησιμεύσει 

ως πρωταρχικό στοιχείο για τον προσδιορισμό των αναγκών προστασίας και μιας βιώσιμης λύσης.  

 

Να σέβεστε κάθε απόφαση που λαμβάνεται από το υποστηριζόμενο άτομο μετά από πλήρη 

ενημέρωση! 
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Σενάριο 2: Παραπομπές στο Δουβλίνο 

Το άτομο έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης σε μία ή περισσότερες χώρες: έχει υποβάλει 

αίτημα ασύλου και εμπίπτει στους κανονισμούς του Δουβλίνου.  Το θύμα καλείται να 

εγκαταλείψει την παρούσα χώρα διαμονής λόγω των κανονισμών του Δουβλίνου.  
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Αρμοδιότητες 

 

Ο Οργανισμός που παραπέμπει: 

● Προετοιμάστε το θύμα στην τελευταία χώρα πριν από τη μετακίνηση με τη διαδικασία του 

Δουβλίνου, ώστε να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία του (χρησιμοποιήστε το 

παραπάνω φύλλο ως πρότυπο), όπως: 

o Ενημέρωση του θύματος εμπορίας για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες κοινωνικής 

ένταξης 

o Εφαρμόστε την αξιολόγηση κινδύνου  

o Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών και άλλους εμπλεκόμενους οργανισμούς στη       

χώρα υποδοχής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση και το 

συντονισμό της διαδικασίας επιστροφής  

o Συντάξτε, με τη συγκατάθεση του θύματος,  γραπτή έκθεση για το περιστατικό, η οποία θα 

περιλαμβάνει τις ανάγκες του και τους πιθανούς κινδύνους. 

o Ενημερώστε το θύμα εμπορίας για τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τη διαδικασία 

ταξιδιού/μεταφοράς, τη διαθέσιμη βοήθεια στη χώρα προορισμού και το σχέδιο 

επανένταξης. 

o Φροντίστε να λάβετε επιβεβαίωση ότι το θύμα εμπορίας θα γίνει δεκτό και θα του 

παρασχεθεί βοήθεια. 

o Να λάβει ενημερωμένη συγκατάθεση από το θύμα για το αν θέλει να συνεχίσει στα 

συστήματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και ένταξης που παρουσιάστηκαν 

o Εξασφαλίστε του ασφαλές ταξίδι 

● Ενημερώστε το ίδρυμα/οργανισμό της χώρας προορισμού που θα τους υποδεχθεί σχετικά με την 

παραπομπή του θύματος 

● Διαμεσολαβήστε ώστε να έρθει το θύμα σε επαφή με τον οργανισμό της χώρας υποδοχής πριν από 

το ταξίδι μέσω εφαρμογής videoκλήσεων επί παραδείγματι. 
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● Συμπληρώστε τη φόρμα με τα  Στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισμού και δώστε αντίγραφο στο 

θύμα για να διευκολυνθεί η επαφή άμα τη αφίξει στη νέα χώρα 

● Ενημερώστε το θύμα για τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και μεσολαβήστε, αν είναι δυνατόν,  

στη διαδικασία έκδοσής τους 

 

Λίστα ελέγχου πληροφοριών 
 

• Φροντίστε για την ασφαλή συνοδεία μεταφοράς ανηλίκων 

• Διασφαλίστε ότι ο πάροχος υπηρεσιών θα παραλάβει το θύμα εμπορίας στα σύνορα/στο 

αεροδρόμιο/στο λιμάνι της χώρας προορισμού. 

• Φροντίστε να παρασχεθεί στο θύμα βοήθεια στα αρχικά βήματα  

• Φροντίστε να λάβετε επιβεβαίωση της ασφαλούς άφιξης του θύματος εμπορίας στη χώρα 

Χρήσιμα εργαλεία: 

⮚      Σενάριο 1 της παρούσας έκδοσης 

⮚      Guidelines and Tool Risk and Needs Assessment, TIATAS 

⮚ SISA Project (2021): Dublin pre-return counselling manual in the German-

Italian context 

 

Ο Οργανισμός που παραλαμβάνει  

o Υποδεχτείτε το θύμα εμπορίας ανθρώπων 

▪ Προσεγγίστε την ιστορία του θύματος με γνώμονα το τραύμα 

▪ Επικοινωνήστε με τον οργανισμό που οργάνωσε την αποστολή 

o Συνεργαστείτε με τις κρατικές αρχές (όπου χρειάζεται) 

 

▪ Ζητήστε τη συμβολή των τοπικών αρχών για τη διαβίβαση πληροφοριών, όπως 

ποινικές εκθέσεις, αίτημα ασύλου, εκκρεμείς δίκες 

https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
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▪ Συνεργαστείτε με τις αρμόδιες αρχές 

o Υποστηρίξτε τη διεκδίκηση αποζημίωσης σε ποινικές και αστικές διαδικασίες 

 

Χρήσιμα εργαλεία: 
 

⮚            Σενάριο 1 της παρούσας έκδοσης 

⮚ Guidelines and Tool Risk and Needs Assessment, TIATAS  

Ενημερωτικό δελτίο 

• Πόλη διαμονής (Δομή φιλοξενίας, ξενώνας, ιδιωτική κατοικία), 

• Εκκρεμείς διαδικασίες (ποινικό δικαστήριο, δικαστήριο ανηλίκων, επιτροπή ασύλου) 

• Ημερομηνία άφιξης στην άλλη ευρωπαϊκή χώρα, 

• Όνομα της υπεύθυνης ΜΚΟ, 

• Όνομα του/της δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση 

 

Τεκμηρίωση:  

 

• Αριθμός φακέλου: _____________________________________________________________ 

• Φύλο:_____________________________________________________________________ 

• Ημερομηνία Γέννησης:________________________________________________________ 

• Εθνικότητα:_________________________________________________________________ 

• Χώρα διαμονής:__________________________________________________________ 

• Γλώσσα(ες):_________________________________________________________________ 

• Νομικό καθεστώς:_________________________________________________________________ 

•  Οικογενειακή κατάσταση:_________________________________________________________ 

• Μορφές εκμετάλλευσης:_________________________________________________ 
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• Διάρκεια εκμετάλλευσης:_______________________________________________________ 

• Προϋποθέσεις στέγασης:__________________________________________________ 

• Προϋποθέσεις διατροφής:_________________________________________________________ 

• Προϋποθέσεις ύπνου:________________________________________________________ 

• Έλεγχος σε θέματα υγείας:___________________________________________________________ 

• Συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή:___________________________________________ 

• Επικοινωνία με σημαντικά άλλα πρόσωπα:___________________________________ 

• Γλώσσα επικοινωνίας:____________________________________________________ 

• Θρησκευτικές/πνευματικές προϋποθέσεις: _____________________________________________ 

• Προϋποθέσεις υγείας, 

▪ Eγκυμοσύνη, πρόσφατος τοκετός, πρόσφατη έκτρωση/απώλεια 

βρέφους:___________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

▪ Συμπτώματα σωματικής υγείας (πονοκέφαλοι, κόπωση, ζαλάδες, πόνος στην 

πλάτη, πόνος στο στομάχι ή στην κοιλιά, δερματίτιδα, προβλήματα όρασης, 

κρυολόγημα, αναπνευστικά προβλήματα, πονόδοντος κλπ.): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

▪ Συμπτώματα ψυχικής υγείας (προβλήματα μνήμης, συχνό κλάμα, άγχος, θυμός, 

διαταραχή άγχους, εχθρότητα, επιθετικότητα, συμπτώματα διαταραχής 

μετατραυματικού στρες, αυτοκτονικές σκέψεις, κλπ): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

▪ Παλαιότεροι ή τωρινοί τραυματισμοί (αυτοτραυματισμοί, σημάδια, μώλωπες, 

κατάγματα κλπ.): 
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______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

o Αναπηρία ή παθήσεις απειλητικές για τη ζωή του (καρδιοπάθειες, επιληψία, άσθμα, 

βλάβη στα αυτιά...) 

▪ Μαθησιακές δυσκολίες: 

___________________________________________________________________

______________ 

▪ Λοιμώδη νοσήματα (φυματίωση κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων λοιμώξεων (απλός έρπης, χλαμύδια, ιός θηλωμάτων, ηπατίτιδα Β, 

σύφιλη, HIV/Aids, γονόρροια κλπ..): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

▪ Εξάρτηση (αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγος 

κλπ.):______________________________________________________________

___________________________________________________ 

▪ Άλλο:______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• Αντίγραφα εγγράφων αν είναι δυνατόν 

✔ Διαβατήριο 

✔ Δελτίο ταυτότητας 

✔ Άδεια διαμονής 

✔ Νομική εκπροσώπηση 

✔ Κάρτα υγείας/ασφάλισης 

✔ Άδεια οδήγησης 
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Το άτομο που υποστηρίζεται πρέπει πάντοτε να δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή 

και την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών και πρέπει να ενημερώνεται για το 

δικαίωμά του να αρνηθεί την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών και να ανακαλέσει τη 

συγκατάθεσή του. 

 

Συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς για να εξασφαλιστεί η κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως 

 

  

 

Ενημερώστε το θύμα σχετικά με: 

• Τα επόμενα βήματα 

• Τη λειτουργία της περιόδου προσαρμογής 

• Την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών (συμβουλευτική, ομάδες επιζώντων,...) 

• Πιθανά επόμενα βήματα παραπομπής: 

o Επιλογές στέγασης (ξενώνας, διαμέρισμα, συγκατοίκηση κλπ.) 

o Πληροφορίες για τις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες 

  

 Τροφή  Νερό  Ασφαλής στέγη  

Επείγουσα 
ιατρική 

περίθαλψη 

 
Τουαλέτα και 
βασική υγιεινή 

 
Καθαρός 

ρουχισμός 
 Στέγαση  Ανάπαυση 

 Ιδιωτικότητα  

Δυνατότητα 
επικοινωνίας με 
την οικογένεια ή 

τους 
σημαντικούς 

άλλους (αν αυτό 
είναι ασφαλές) 

 

Γλωσσική/ 
Διαπολιτισμική 

διερμηνεία 
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o Επιλογές για ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

o Επιλογές για ιατρική υποστήριξη 

o Επιλογές για περαιτέρω εκπαίδευση 

o Επιλογές για επαγγελματική κατάρτισης 

o Πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας 

o Μεταφορά όταν χρειάζεται 

o Νομικές διαδικασίες προσφυγής 

o Κατάλογος υπηρεσιών 

o Στοιχεία των προσώπων επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες  

o Δυνατότητες οικονομικής υποστήριξης 

• Πολιτική προστασίας δεδομένων 

• Υποχρεώσεις και όροι 

 

Σε περίπτωση που το θύμα είναι παιδί: 

● Προτείνεται να χειριστούν την υπόθεση εξειδικευμένοι επαγγελματίες 

● Σε περίπτωση που το παιδί είναι ασυνόδευτο, θα πρέπει να διοριστεί επίτροπος από τον/την 

Εισαγγελέα Ανηλίκων 

● Τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή 

● Η οδηγία 2011/36/ΕΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση 

μόνιμης λύσης βάσει ατομικής αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Σύμφωνα με 

το άρθρο 14 παράγραφος 2 Τα κράτη μέλη διορίζουν κηδεμόνα ή εκπρόσωπο για το παιδί που είναι 

θύμα εμπορίας ανθρώπων μόλις αυτό χαρακτηρισθεί από τις αρχές ως θύμα όταν, βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας, οι δικαιούχοι της γονικής μέριμνας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και 

του παιδιού-θύματος, αποκλείονται από τη διασφάλιση του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού 

ή/και από την εκπροσώπηση του παιδιού. 

● Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτροπείας μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες 

https://www.egnetwork.eu/about/
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Σε περίπτωση που το θύμα συνοδεύεται από εξαρτώμενα μέλη:   

● είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, 

όπως πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου και να είναι έτοιμα ως (ψηφιακά) αντίγραφα  

● Όλα τα ονόματα πρέπει να γράφονται πάντα με τον ίδιο τρόπο  

● Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταφύγια για οικογένειες,   

● Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς χωρίζονται από τα παιδιά τους και πρέπει να αποδείξουν στα 

δικαστήρια και σε μακροχρόνιες δίκες τη γονική τους ικανότητα 

 

Σημείωση 

⮚ Αποφύγετε διακρίσεις ως προς την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, το νομικό 

καθεστώς, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας 

⮚ Να μην είστε επικριτικοί/ές με τις προηγούμενες εμπειρίες και τις τρέχουσες επιλογές και 

συμπεριφορές του υποστηριζόμενου ατόμου, 

⮚ Να τηρείτε την εμπιστευτικότητα και να μην χρησιμοποιείτε ή/και να μην μεταφέρετε καμία 

πληροφορία σχετικά με το υποστηριζόμενο άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του, 

⮚ Να σέβεστε κάθε απόφαση που λαμβάνει το υποστηριζόμενο άτομο μετά από πλήρη ενημέρωση, 

⮚ Καθορίστε με σαφήνεια και σεβασμό τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις, 

⮚ Καθορίστε με σαφήνεια και σεβασμό τους ρόλους, 

⮚ Φροντίστε να παρέχετε τις υπηρεσίες έγκαιρα      
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Σενάριο 3: Ένταξη στο κράτος-μέλος 

Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί και θα ενταχθεί σε άλλο κράτος-μέλος. Το θύμα έχει δώσει 

συγκατάθεση μετά από ενημέρωση και συμφωνεί με τους όρους παραπομπής 

Τα βήματα μετά τη λήψη του νομικού καθεστώτος 
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Αρμοδιότητες 

 

Οργανισμός αποστολής:  

• Προετοιμάστε ένα ασφαλές ταξίδι 

▪ Παρέχετε το εισιτήριο/ταξιδιωτικά έγγραφα εφόσον αυτό είναι δυνατόν ή 

βοηθήστε στην απόκτησή τους 

▪ Βεβαιωθείτε ότι το θύμα κατανοεί τα μέσα και τις συνθήκες του ταξιδιού 

εξηγώντας τη διαδρομή και τον τρόπο της μεταφοράς 

▪ Βεβαιωθείτε ότι το θύμα διαθέτει φορτισμένο κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM που 

μπορεί να λειτουργήσει στη χώρα άφιξης. 

▪ Βεβαιωθείτε ότι το θύμα έχει ετοιμάσει τα  προσωπικά του αντικείμενα 
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▪ Εάν είναι δυνατόν, παρέχετε τα πιο σημαντικά είδη για το ταξίδι και την πρώτη 

νύχτα (π.χ. οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, 

εμφιαλωμένο νερό). 

▪ Εφόσον είναι δυνατόν, παρέχετε χρηματική βοήθεια για το ταξίδι 

• Παρέχετε σαφή πληροφόρησης στο θύμα 

▪ Παροχή πληροφοριών επικοινωνίας του Οργανισμού 

▪ Παροχή αριθμών έκτακτης ανάγκης 

▪ Σε περίπτωση που το θύμα το υποδεχτεί στο σημείο άφιξης κάποιο άτομο από τον 

οργανισμό υποδοχής, παρέχετε πληροφορίες για να το αναγνωρίσει  

▪ Σε περίπτωση που το θύμα δεν θα το υποδεχτεί κάποιο άτομο στο σημείο άφιξης, 

δώστε πληροφορίες/εργαλεία/συνδέσμους για το πώς το θύμα θα μπορέσει να 

λάβει άμεση υποστήριξη. 

▪ Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το(α) σημείο(α) συνάντησης κατά τη διέλευση 

ή/και την άφιξη, 

▪ Παρέχετε χάρτη της πόλης, σε περίπτωση που του είναι άγνωστη 

• Συνοδεύστε το ταξίδι 

▪ Συνοδεία στο σημείο αναχώρησης (π.χ. αεροδρόμιο, σταθμός λεωφορείων κ.λπ.)  

▪ Βοηθήστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών check-in σε αεροδρόμια, 

σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνοριακά περάσματα κ.λπ. 

▪ Ελέγχετε τακτικά το άτομο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω μιας εκ των 

προτέρων συμφωνηθείσας μεθόδου (WhatsApp, Signal, τηλεφωνικές κλήσεις 

κ.λπ.).  

▪ Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις το άτομο μπορεί να χρειαστεί να συνοδευτεί 

• Επικοινωνία με τον οργανισμό υποδοχής 

▪ Ετοιμάστε γραπτή έκθεση για το περιστατικό, με τη συγκατάθεση του θύματος, που να  

συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες και τους κινδύνους, αξιολογεί τα κίνητρα του θύματος. 

▪ Διευκολύνετε την άμεση επαφή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης μεταξύ του 

θύματος και του οργανισμού υποδοχής πριν από το ταξίδι. οποιαδήποτε πτυχή του 



Προτυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας διακρατικών παραπομπών θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων σε υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ 

35 

 

προγράμματος από τον οργανισμό υποδοχής είναι κατανοητή και το θύμα εκφράζει τη 

συγκατάθεσή του μετά από ενημέρωση. 

▪ Ενημερώστε το θύμα και τον οργανισμό υποδοχής για τα δεδομένα του ταξιδιού 

(μέσο ταξιδιού, όνομα μεταφορέα κ.λπ.), ημερομηνία και ώρα άφιξης στον τελικό 

προορισμό. 

▪ Μετά την αναχώρηση του θύματος, θα πρέπει να αποστέλλεται άμεση 

επιβεβαίωση στον οργανισμό υποδοχής και να επισημαίνονται τυχόν αλλαγές. 

▪ Εάν συνοδεύεται, κοινοποιήστε το όνομα του συνοδού 

 

Οργανισμός παραλαβής:  

• Παραλαβή του θύματος 

▪ Παραλάβετε το θύμα προσωπικά ή δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

προσεγγίσει μόνο του τον τόπο της πρώτης επαφής. 

▪ Παρέχετε υποστήριξη των άμεσων αναγκών κατά την άφιξη  

▪ Ελέγξτε τρέχουσες ή προηγούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια του θύματος 

▪ Ελέγξτε για ασφαλή καταλύματα σε περίπτωση που το θύμα χρειαστεί ή αιτηθεί 

να ενταχθεί σε προστατευόμενη δομή. 

▪ Υποστηρίξτε τη διαδικασία με τη δημόσια διοίκηση 

▪ Υποστηρίξτε την αυτοφροντίδα του 

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται είναι απολύτως κατανοητή  

• Διευκολύνετε την επικοινωνία με την οικογένεια ή άλλα κοντινά πρόσωπα, αν είναι 

ασφαλές.  

• Παρέχετε διερμηνεία/διαπολιτισμική διαμεσολάβηση   

• Παρέχετε ή παραπέμψτε σε αντίστοιχες εξειδικευμένες υπηρεσίες (εάν δεν είναι 

διαθέσιμες στον οργανισμό σας) 

▪ Ένταξη και παραπομπή σε προγράμματα μακροχρόνιας βοήθειας  
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▪ Παροχή/παραπομπή σε βοήθεια για νομικά θέματα 

▪ Παροχή/παραπομπή σε κοινωνική συμβουλευτική 

▪ Υγεία 

▪ Παροχή/παραπομπή σε ψυχολογική συμβουλευτική 

▪ Παροχή/παραπομπή σε ψυχιατρική περίθαλψη 

▪ Παροχή/παραπομπή σε ιατρική βοήθεια 

▪ Παροχή/παραπομπή σε κοινωνική και υγειονομική συνοδεία 

▪ Ευκαιρίες μάθησης 

▪ Παροχή/παραπομπή σε γλωσσική κατάρτιση 

▪ Παροχή/παραπομπή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή/και 

δραστηριότητες δεξιοτήτων ζωής 

▪ Οικονομική ευημερία 

▪ Παροχή/παραπομπή σε επαγγελματική κατάρτιση 

▪ Παροχή/παραπομπή σε σύμβουλο απασχόλησης 

▪ Παροχή/παραπομπή σε βοήθεια για τοποθέτηση σε θέση εργασίας 

▪ Παροχή/παραπομπή σε πρόγραμμα δημιουργίας εισοδήματος 

▪ Κοινωνική/κοινοτική ένταξη 

▪ Παροχή/παραπομπή σε οικογενειακή/κοινοτική 

επανένταξη/διαμεσολάβηση 

▪ Παροχή πρόσβασης ή παραπομπή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

▪ Παροχή σύνδεσης με ομάδες επιζώντων/ομάδες αυτοβοήθειας/ομάδες 

ομότιμων  

• Παρακολούθηση περιστατικού 

• Συνεχής ενημέρωση του καταλόγου υπηρεσιών μετά από επιτυχή συνεργασία 
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Η πυραμίδα της IASC για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (MHPSS) μπορεί να 

χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια γραμμή για τις προτεραιότητες:  

 

   

Εξειδικευμένες υπηρεσίες  

 Τύποι ενεργειών 

Χρονοδιάγραμμα 

Βοηθά στην αντιμετώπιση 

οξέων ή χρόνιων 

συμπτωμάτων και 

καταστάσεων ψυχικής υγείας 

Διάγνωση και διαχείριση- 

συνταγογράφηση- θεραπεία από 

εκπαιδευμένους επαγγελματίες- 

αντιμετώπιση κρίσεων 

Αρχικό στάδιο της διαχείρισης κρίσεων - 

μπορεί να αποτελέσει μέρος 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, αν 

τα άτομα παραμείνουν στο ίδιο μέρος 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή 

μόνιμα. 

Εστιασμένες ενέργειες 

υποστήριξης  

 Τύποι ενεργειών 

Χρονοδιάγραμμα 

Βοηθά στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων αναγκών και 

προβλημάτων που χρήζουν 

προσοχής και υποστήριξης 

Ομάδες υποστήριξης- εστιασμένος 

και ολοκληρωμένος χειρισμός 

περίπτωσης – παρακολούθηση 

φαρμακευτικής αγωγής – ένταξη 

Μετά το πέρας της κρίσης και όταν τα 

άτομα παραμένουν για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα ή μόνιμα. 
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στην πρωτοβάθμια περίθαλψη- 

σχεδιασμός ασφάλειας- εστιασμένη 

ανάπτυξη δεξιοτήτων- 

τεκμηριωμένες πρακτικές 

κατάλληλες για εκπαιδευμένους μη 

επαγγελματίες. 

Ενέργειες υποστήριξης 

κοινότητας και οικογένειας  

 

Τύποι ενεργειών Χρονοδιάγραμμα 

Βοηθά τους ανθρώπους να 

παραμείνουν συνδεδεμένοι 

με την οικογένεια και την 

κοινότητα, ώστε να μπορούν 

να επωφεληθούν από φυσικά 

και βιώσιμα συστήματα 

υποστήριξης 

Εντοπισμός οικογένειας - κοινωνική 

και συναισθηματική ενίσχυση – 

εκπαίδευση - υποστηρικτικά 

προγράμματα γονέων- ψυχαγωγία 

και ασφαλείς χώροι-  προαγωγή της 

υγείας και της ψυχικής υγείας- 

βιοποριστικά μέσα- θετικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες. 

Αμέσως μετά την αρχική φάση της 

κρίσης και για το επόμενο χρονικό 

διάστημα, ακόμη και μέχρι τη 

μονιμοποίηση σε μια κοινότητα. 

Βασικές υπηρεσίες και 

ζητήματα ασφαλείας 

 

Τύποι ενεργειών Χρονοδιάγραμμα 

Βοηθά τους ανθρώπους να 

ικανοποιούν τις βασικές τους 

ανάγκες και να είναι 

ασφαλείς, ώστε να 

προστατεύουν τη συνολική 

τους υγεία και ευημερία  

Παροχή νερού, αποχέτευσης, ειδών 

υγιεινής - παροχή βασικών 

αναγκών- παραπομπή σε ξενώνες 

φιλοξενίας- προστασία και 

διασφάλιση-Ψυχολογική 

υποστήριξη πρώτης ανάγκης  

Στην αρχική φάση της κρίσης και σε 

παρατεταμένες συνθήκες στέρησης 

 

 

 

 

Πληροφορίες προς συλλογή 

 

• Ευαλωτότητα - ιατρικές πληροφορίες κ.λπ. (σωματικές, ψυχιατρικές κ.λπ.) 
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• Πληροφορίες για την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον - μέλη της οικογένειας σε 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ- νομικό καθεστώς 

• Ηλικία, φύλο κ.λπ. 

• Πληροφορίες σχετικά με την ποινική κατάσταση, την κατάσταση εμπορίας ανθρώπων κ.λπ. 

• Αξιολογήσεις και συστάσεις (από άλλους παρόχους υπηρεσιών)- τι είδους υποστήριξη 

χρειάζεται- συστάσεις για την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης- προηγούμενη 

υποστήριξη. 

•  Συζήτηση της υπόθεσης με το υποστηριζόμενο άτομο και την ομάδα υποστήριξής του 

• Διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών/ερωτημάτων του 

θύματος εμπορίας. 

• Διαμόρφωση του σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του θύματος 

εμπορίας. 

 

 

Τεκμηρίωση 

 

• Επιστολή συγκατάθεσης του θύματος: οι πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται 

με κωδικό μεταξύ οργανισμών. 

• Επιστολή συγκατάθεσης του θύματος 

o Στέγαση και συναφείς συνθήκες, 

o Κατάλογος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που πρέπει να παρασχεθούν, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής τους 

o (Στόχοι, ρόλοι, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.), 

o Οικονομική υποστήριξη, 

o Δικαιώματα και υποχρεώσεις που πρέπει να γίνονται σεβαστά, 

o Κανόνες εισαγωγής, 

o Κανόνες ασφαλείας και σχέδιο ασφαλείας, 
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o Λόγοι διακοπής της υποστήριξης, 

o Προϋποθέσεις άδειας διαμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού θύματος), 

o Κανόνες προστασίας δεδομένων, 

o Εξήγηση των διαδικασιών καταγγελίας 

 

Κατευθυντήριες αρχές: 

 

⮚ Παροχή ασφάλειας 

⮚ Υποστήριξη του θύματος στην ανάκτηση της αίσθησης της κατεύθυνσης, του ελέγχου και του 

αυτοπροσδιορισμού 

⮚ Προώθηση της ευημερίας και της αίσθησης σταθερότητας 

⮚ Αποφυγή στιγματισμού 

⮚ Αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης 

⮚ Αποφυγή της τραυματοποίησης 

⮚ Αποφυγή επαναδιακίνησης 

⮚ Διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης 

⮚ Συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να εξασφαλιστεί μια ολιστική και πολυεπίπεδη προσέγγιση 

⮚ Ανάπτυξη διαδικασιών υποβολής παραπόνων ανώνυμα, προφορικά και γραπτά. 

 

Σε περίπτωση που εμπλέκονται παιδιά, απαιτούνται περαιτέρω βήματα. Θα πρέπει να παρέχεται κάθε 

δυνατότητα απαραίτητη για την εξασφάλιση της ευημερίας του παιδιού. Αυτό περιλαμβάνει: 

● Προσωπικό παιδικής προστασίας 

● Εκπαιδευτικοί 

● Παιδίατροι 
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Σε περίπτωση που το θύμα συνοδεύεται από εξαρτώμενα μέλη:   

● είναι σημαντικό να συγκεντρώσετε όλα τα έγγραφα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, 

όπως πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου και να τα έχετε έτοιμα ως (ψηφιακά) αντίγραφα  

●  Όλα τα ονόματα πρέπει να γράφονται πάντα με τον ίδιο τρόπο  

●  Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταφύγια για οικογένειες,   

● Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς χωρίζονται από τα παιδιά τους και πρέπει να αποδείξουν στα 

δικαστήρια και σε μακροχρόνιες δίκες τη γονική τους ικανότητα 

 

 

Σημείωση 

⮚ Οι νομικές διαδικασίες διαφέρουν σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα 

⮚ Συμμετοχή νομικών όταν είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των παρεχόμενων νομικών 

πληροφοριών 

⮚ Να γίνεται σεβαστή κάθε απόφαση που λαμβάνει το θύμα εμπορίας- η απόφαση πρέπει να 

βασίζεται σε πλήρη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών κάθε απόφασης. 

⮚ Ενημερωμένη συγκατάθεση- βεβαιωθείτε ότι το θύμα κατανοεί όλους τους όρους της μεταφοράς 

και συμφωνεί με αυτούς 

 

Χρήσιμα εργαλεία: 
 

⮚ For gender-specific best practice examples on integration support of female victims of sexual 

exploitation: ASSIST Project, Immigrant Council of Ireland (2020): Best practice principles of gender-

specific legal assistance and integration supports to third country national female victims of 

trafficking for sexual exploitation 

⮚ Surtees, R. (2008) Re/integration of trafficked persons. Handling “difficult cases”. Brussels: King 

Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute. Διαθέσιμο στο: 

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/reintegration-of-traffickedpersons-

handling-difficult-cases.pdf. 

⮚ Surtees, R. (2008) Listening to Victims. Experiences of identification, return and assistance. Vienna, 

Austria: ICMPD, NEXUS Institute & USAID. Διαθέσιμο στο: 

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf 

https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf
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⮚ European Action for Compensation for Trafficked Persons comp.act (2009): Guidance on 

representing trafficked persons in compensation claims. A practical tool for lawyers, counselling 

centres and service providers. Διαθέσιμο στο: 

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20traffi

cked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf 

  

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
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Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

 

Στοιχεία των ενδιαφερομένων προσώπων: 

 

............................................................................................................................................................................... 

Όνομα       Φύλο    Ημερομηνία γέννησης 

 

............................................................................................................................................................................... 

Όνομα       Φύλο    Ημερομηνία γέννησης 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Όνομα       Φύλο    Ημερομηνία γέννησης 

 

.................................................................................................................................................................................... 

Όνομα       Φύλο    Ημερομηνία γέννησης 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αν υπάρχουν 

 

............................................................................................................................................................................... 

Όνομα    Σχέση  Φύλο   Ημερομηνία γέννησης 

 

.............................................................................................................................................................................. 

Όνομα    Σχέση  Φύλο   Ημερομηνία γέννησης 

 

..................................................................................................................................................................................... 
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Όνομα    Σχέση  Φύλο   Ημερομηνία γέννησης 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Όνομα    Σχέση  Φύλο   Ημερομηνία γέννησης 

 

 

Το έντυπο συγκατάθεσης πρέπει να υπογράφεται από όλους τους ενήλικες και όλα τα παιδιά άνω των 

14 ετών. 

 

1. Συμφωνώ με το γεγονός ότι      (Όνομα του οργανισμού που παραπέμπει) και  (Όνομα του οργανισμού που 

υποδέχεται) επεξεργάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

  

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μου είναι το άρθρο 6 παρ. 1, περ. α. του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ). 

Η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση 

της παραπομπής μου. Κανένας από τους οργανισμούς δεν θα μοιραστεί τα δεδομένα μου με 

οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή μου. 

2. Συμφωνώ ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τη διαβίβασή 

τους σε αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τη διαβίβαση σε νοσοκομεία, ξενώνες, 

ταξιδιωτικούς οργανισμούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον αυτό είναι 

απαραίτητο για την προστασία των άμεσων αναγκών μου ή απαιτείται κατά τη διάρκεια της 

παραπομπής. 

3. Συναινώ στην επεξεργασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων από τους 

προαναφερόμενους οργανισμούς στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της διαδικασίας. 

Ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα που αποκαλύπτουν, για 

παράδειγμα, την εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα και τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, καθώς και τα δεδομένα υγείας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των ιδιαίτερα 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μου είναι το άρθρο 9 παρ. 2, παρ. α του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των 

ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τη διαβίβαση στους φορείς 

και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2. της παρούσας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την 

υλοποίηση της παραπομπής. 
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4. Μπορώ να αρνηθώ τη συγκατάθεσή μου ή να την ανακαλέσω με ισχύ για το μέλλον εγγράφως και 

ανεπίσημα. Γνωρίζω ότι ο οργανισμός δεν θα είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει την περίπτωσή μου.  

5. Θα μου δοθούν οι ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων που με ενημερώνουν για τα δικαιώματά 

μου στην ενημέρωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, για 

το δικαίωμά μου να υποβάλω καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, για την 

προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης και για τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων και φορέων που 

αναφέρονται στο άρθρο 1. και του/της υπευθύνου/ης προστασίας δεδομένων (ανακοινώσεις 

προστασίας δεδομένων). Επιπλέον, μπορώ ανά πάσα στιγμή να λάβω ένα απόσπασμα του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

 

 

...................................................................................................................................................................... 

Τόπος, Ημερομηνία        Υπογραφή(ές) 
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Εθνικοί Μηχανισμοί Αναφοράς 
 

Βουλγαρία: 
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Το έργο TIATAS χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (101 038 518 - TIATAS - AMIF-2020-AG) από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023. 

Αποποίηση ευθύνης 

Το περιεχόμενο του παρόντος αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συγγραφέων και είναι δικής τους αποκλειστικά 

ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ΠΔΛ βασίζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο των χωρών μέχρι τον Αύγουστο και τον 

Σεπτέμβριο του 2022. Οι αλλαγές στις διαδικασίες είναι πιθανές. 

Οι ΠΔΛ αυτές είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της κοινοπραξίας TIATAS: 

 

 

 

 

 

 


