Τι είναι η Στρατηγική;
• Η πολιτική μας δέσμευση για μηδενική
ανοχή στην εμπορία ανθρώπων.
• Προδιαγράφει τους άξονες πάνω στους
οποίους θα αναπτυχθεί η πρόληψη και η
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων
για την περίοδο 2021- 2025.

Γιατί χρειάζεται η Στρατηγική;
• Η εμπορία ανθρώπων είναι μορφή οργανωμένου
εγκλήματος για αυτό χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση
από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Δεν μπορεί η Αστυνομία από μόνη της να αντιμετωπίσει
και κυρίως να προλάβει την εμπορία ανθρώπων.
Επενδύουμε στη δι- υπηρεσιακή συνεργασία.
• Η εμπορία ανθρώπων είναι διεθνικό φαινόμενο και για
την αντιμετώπιση της είναι απαραίτητη η διεθνής και
ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών.
• Δεν φτάνουν μόνο οι αστυνομικοί για τον έγκαιρο
εντοπισμό των θυμάτων. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία
όλων των φορέων και των πολιτών για να εντοπίσουμε
και να προστατεύσουμε τα θύματα.

Γιατί τώρα;
• Η Στρατηγική είναι εναρμονισμένη με τις αρχές και τις
προβλέψεις της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων η οποία
δημοσιεύτηκε στα τέλη Απρίλιου.
• Η Ε.Ε. και ο ΟΗΕ συστήνουν στα κράτη- μέλη την
υιοθέτηση ειδικών στρατηγικών για την καταπολέμηση
της συγκεκριμένης απειλής.
• Βασίζεται στην τελευταία εκτίμηση απειλής της Europol
για τις διάφορες μορφές του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος.

Οι Στόχοι
1.

Ο καλύτερος συντονισμός και η ενίσχυση της επιχειρησιακής
ανταπόκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

2.

Η έγκαιρη αναγνώριση και η προστασία των θυμάτων, με
έμφαση στην αποτροπή της δευτερογενούς θυματοποίησης,
στην προστασία των ανηλίκων και κυρίως αυτών που
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

3.

Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και η προστασία των
ευάλωτων ομάδων από την πιθανή θυματοποίησή τους.

4.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωμένων
κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

5.

Η ενδυνάμωση της δι- υπηρεσιακής συνεργασίας.

6.

Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την
αντιμετώπιση των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται
διεθνικές εγκληματικές ομάδες.

Πυλώνες Ανάπτυξης
των Δράσεων

Η Λειτουργία της Αστυνομίας

Οι Σημαντικότερες Δράσεις
•

Ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.

•

Δημιουργία βάσης ενδείξεων ανά είδος εκμετάλλευσης.

•

Συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.

•

Αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάστασης της εμπορίας των ανθρώπων.

•

Ενίσχυση των Ομάδων Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων.

•

Αξιοποίηση των διαύλων διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

•

Δι- υπηρεσιακή και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών.

•

Ειδική διαχείριση υποθέσεων με ανήλικα θύματα.

•

Αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών πρωτοκόλλων προστασίας ευάλωτων
ομάδων και ανθρώπων από πιθανή εκμετάλλευση.

