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ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Για την ανίχνευση ενήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
Trafficking and Smuggling το οποίο αποτελεί οδηγό ευαισθητοποίησης και διαχείρισης
θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων και αναπτύχθηκε από τον ΕΟΔΥ σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 2010.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Είχαν εξαναγκαστεί να εργάζονται παρά τη θέληση τους
Ήταν αδύνατον να αφήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον
Λάμβαναν ελάχιστη ή και καθόλου πληρωμή
Δεν είχαν πρόσβαση στα δεδουλευμένα
Δούλευαν υπερβολικά πολλές ώρες για μεγάλες περιόδους
Δεν είχαν τη δυνατότητα για ρεπό
Δεν γνώριζαν τη προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας
Δεν είχαν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν τις συνθήκες εργασίας τους
Εξαναγκάζονταν να δουλέψουν κάτω από ορισμένες συνθήκες
Είχαν βρεθεί ή συνδέονταν με κάποια τοποθεσία η οποία πιθανώς χρησιμοποιείται
για εκμετάλλευση ανθρώπων
Προέρχονται από μια περιοχή που αποτελεί γνωστή πηγή ανθρώπων προς
εκμετάλλευση
Διέμειναν σε φτωχές ή χαμηλών προτύπων στεγάσεις
Δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα
Δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τοπική γλώσσα
Διέμειναν σε γκρουπ στον ίδιο χώρο που εργάζονταν και πολύ σπάνια (ή ποτέ) είχαν
τη δυνατότητα να φύγουν από αυτό το χώρο
Διέμειναν σε υποβιβασμένους και ακατάλληλους χώρους, όπως γεωργικά ή
βιομηχανικά κτήρια
Δεν έφεραν τον κατάλληλο εξοπλισμό και ρουχισμό για την εργασία που έκαναν, για
παράδειγμα μπορεί να μην είχαν προστατευτικό εξοπλισμό ή ζεστά ρούχα
Τους δίνονταν αποφάγια για φαγητό

Ναι

Πιθανόν

2

Δεν είχαν πρόσβαση στα δεδουλευμένα
Δεν είχαν σύμβαση εργασίας
Διέμεναν με μία οικογένεια
Δούλευαν υπερβολικά πολλές ώρες
Εξαρτιόντουσαν από τον εργοδότη τους για την παροχή υπηρεσιών όπως η εργασία,
η μεταφορά και η στέγαση
Δεν είχαν επιλογή στέγασης
Δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από το χώρο εργασίας τους χωρίς τη συνοδεία
του εργοδότη τους
Δεν συμμετείχαν στα γεύματα της οικογένειας
Δεν είχαν προσωπικό χώρο
Κοιμόντουσαν σε κοινόβιους ή ακατάλληλους χώρους
Έβγαιναν από το σπίτι σπάνια ή ποτέ
Έβγαιναν από το σπίτι σπάνια ή ποτέ για κοινωνικές συναναστροφές
Δεν έβγαιναν από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία του εργοδότη τους
ΣΗΜΑΔΙΑ ΒΙΑΣ – ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
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Ενεργούσαν σαν να καθοδηγούνται από κάποιον άλλο
Είχαν περιορισμένη ή και μηδαμινή κοινωνική αλληλεπίδραση
Είχαν περιορισμένη επαφή με τις οικογένειές τους ή με τους ανθρώπους έξω από το
άμεσο περιβάλλον τους
Είχαν υποστεί τραυματισμούς που φαίνεται να είναι αποτέλεσμα βίαιης επίθεσης
Είχαν υποστεί τραυματισμούς χαρακτηριστικούς ή μέτρων ελέγχου
Είχαν υποστεί τραυματισμούς ως αποτέλεσμα μέτρων χειρισμού
Παρουσιάζουν φόβο ή έντονη ανησυχία
Έχουν/είχαν την αντίληψη ότι δεσμεύονται από χρέος
Η μεταφορά τους ήταν πληρωμένη προς τη χώρα προορισμού από εκμεταλλευτές
τους και πιστεύουν ότι πρέπει να ξεχρεώσουν με την παροχή υπηρεσιών στη χώρα
προορισμού
Είναι σε κατάσταση εξάρτησης
Έχουν ενεργήσει βάσει των ψεύτικων υποσχέσεων
ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Είναι δύσπιστοι απέναντι στις αρχές
Φοβούνταν να αποκαλύψουν τη μεταναστευτική τους ταυτότητα
Δεν έχουν/είχαν στη κατοχή τους το διαβατήριο ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα ή
ταυτότητα, γιατί έχουν κατακρατηθεί από κάποιον άλλο
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Έχουν/είχαν απειληθεί ότι θα τους παραδώσουν στις αρχές
Κατέχουν ψευδή ταυτότητα ή ταξιδιωτικά έγγραφα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες για εργασία με σκοπό την παροχή
σεξουαλικών υπηρεσιών
Συνοδεύονταν από κάποιον/α κάθε φορά που πήγαιναν ή έφευγαν από τη δουλειά
καθώς και σε άλλες εξωτερικές δραστηριότητες
Φέρουν τατουάζ ή άλλα διακριτικά σημάδια τα οποία δηλώνουν πως ‘αποτελούν’
ιδιοκτησία των προαγωγών τους
Έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν για πολλές ώρες, χωρίς να έχουν ρεπό ή με
λιγοστά ρεπό
Έπρεπε να κοιμηθούν στον ίδιο χώρο που εργάζονταν
Έχουν μείνει ή έχουν ταξιδέψει σε γκρουπ, μερικές φορές με άλλες κοπέλες οι οποίες
δε μιλάνε την ίδια γλώσσα
Κατείχαν πολύ λίγα αντικείμενα ρουχισμού
Κατείχαν ρούχα τα οποία είναι χαρακτηριστικά αυτών που δουλεύουν στην πορνεία
Γνώριζαν/γνωρίζουν λέξεις σεξουαλικού περιεχομένου στην τοπική γλώσσα ή στη
γλώσσα που μιλάνε οι πελάτες
Δεν είχαν/έχουν στην κατοχή τους μετρητά
Δεν είχαν/έχουν στην κατοχή τους επίσημα έγγραφα ή ταυτότητα
Υπάρχουν αποδείξεις ότι έκαναν βίαιο σεξ ή σεξ χωρίς τη χρήση προφυλακτικού
Υπάρχουν αποδείξεις ότι πιθανώς τα θύματα δεν είχαν τη δυνατότητα να αρνηθούν
βίαιο σεξ ή σεξ χωρίς τη χρήση προφυλακτικού
Υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανώς τα θύματα έχουν αγορασθεί και πωληθεί
Υπάρχουν ενδείξεις ότι γκρουπ γυναικών είναι υπό τον έλεγχο κάποιων
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