
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Ακινα, 18 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

18θ Οκτωβρίου: Ευρωπαϊκι Ημζρα κατά τθσ Εμπορίασ Ανκρϊπων 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, με γνϊμονα τισ επτά (7) Θεμελιϊδεισ Αρχζσ και τισ 

Ανκρωπιςτικζσ Αξίεσ που πρεςβεφει το Διεκνζσ Κίνθμα, με αφορμι τθν 18θ Οκτωβρίου- 

Ευρωπαϊκι Ημζρα κατά τθσ  Εμπορίασ Ανκρϊπων, δεςμεφεται να ςυνεχίςει να ςτθρίηει 

μζςα από τισ Υπθρεςίεσ του τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, δθλϊνοντασ τθν μθδενικι ανοχι 

του ςτθν εμπορία ανκρϊπων και ςε κάκε μορφι βίασ και εκμετάλλευςθσ.  

Η εμπορία ανκρϊπων αποτελεί μία ςοβαρότατθ εγκλθματικι ενζργεια που λαμβάνει 

χϊρα μζςω βίασ ι και καταναγκαςμοφ. Είναι θ εκμετάλλευςθ ενόσ ανκρϊπου από κάποιον 

άλλο, με ςκοπό το κζρδοσ. Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, τον 

εξαναγκαςμό ςε πορνεία, τον καταναγκαςτικό ι πρόωρο γάμο, τθν εργαςιακι 

εκμετάλλευςθ, τθν δουλεία, τθν αφαίρεςθ οργάνων, κλπ. Καταςτρατθγεί τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και τθν αυτοδιάκεςθ του ατόμου, επιφζροντασ οδυνθρζσ ςυνζπειεσ ςτθν ηωι 

του. Συνικωσ αυξάνεται ραγδαία κατά τθ διάρκεια και μετά από κρίςεισ. όπωσ 

καταςτροφζσ, ςυγκροφςεισ, υγειονομικζσ κρίςεισ (π.χ. πανδθμίεσ) και μαηικζσ 

μετακινιςεισ πλθκυςμϊν (μετανάςτευςθ). Περιςςότερο ευάλωτα  ςτθν εκμετάλλευςθ 

είναι τα παιδιά , οι γυναίκεσ και τα άτομα με αναπθρία. 

Η εμπορία ανκρϊπων είναι ζνα ςφνκετο παγκόςμιο ηιτθμα που μπορεί να επθρεαςτεί 

από κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ, οικονομικοφσ και πολιτικοφσ παράγοντεσ και για τθν 

εξάλειψι τθσ χρειάηεται εντατικι ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ των κρατϊν, των 

Οργανιςμϊν και των πολιτϊν, κακϊσ είναι πολφ δφςκολό να αντιμετωπιςτεί. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, δια μζςω του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, υλοποιεί ςτο 

πλαίςιο των προγραμμάτων του δράςεισ για τουσ πλζον ευάλωτουσ με ςτόχο τθν 



προςταςία, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων 

τουσ.   

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ, μζςω τθσ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ κεμάτων Προςταςίασ 

Φφλου και Ζνταξθσ, παρζχει ςτα προγράμματα και τισ δράςεισ του τεχνικι υποςτιριξθ 

για τθν αναγνϊριςθ και τον εντοπιςμό όςων ζχουν υποςτεί βία, τθ διαςφάλιςθ των 

δικαιωμάτων τουσ, τον περιοριςμό και τθν αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν βίασ: 

 πραγματοποιϊντασ εκπαιδεφςεισ ςτο προςωπικό και τουσ εκελοντζσ για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ 

 δθμιουργϊντασ εγχειρίδια και Οδθγοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ  

 Αναπτφςςοντασ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα για τθν ορκι διαχείριςθ 

περιπτϊςεων κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων  

 Συμμετζχοντασ ενεργά ςε Εκνικά και Διεκνι δίκτυα για τθν Προςταςία και τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθσ  τθσ  εμπορίασ ανκρϊπων, 

 Πραγματοποιϊντασ θμερίδεσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ κ. άλλα 

Οι Υπθρεςίεσ και τα προγράμματα του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ  ςτθν Ακινα και τθν 

Περιφζρεια, μζςα από ολιςτικι προςζγγιςθ παρζχουν ςτιριξθ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ με 

ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ, τα ανιλικα αγόρια και κορίτςια, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, ανεξαρτιτωσ 

καταγωγισ, που αντιμετωπίηουν υφιςτάμενθ βία ι κακοποίθςθ κ.α.  

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του ΕΕΣ προςφζρουν υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 

ατομικϊν υποκζςεων και διαςφνδεςθσ με άλλεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ι φορείσ, 

ατομικι ι και ομαδικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ , ψυχοκοινωνικι φροντίδα. Κφριοσ 

ςτόχοσ είναι θ πρόλθψθ, θ αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν βίασ και θ ενδυνάμωςθ των 

ευάλωτων, με ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, με εχεμφκεια και αποφυγι του 

ςτιγματιςμοφ. 

*** 


