
TRAFIC 
DE PERSOANE HUMAN 

TRAFFICKING

Luați imediat legătura cu unul dintre reprezentanții 
structurilor sau organizațiilor pe care le cunoașteți, chiar dacă 
doar bănuiți sau vă temeți că orice lucru mai sus menționat vi 
se întâmplă sau ar putea să vi se întâmple. 

Sau sunați la: 
 

Linia de informații despre traficul de persoane

A21 – vi se va răspunde în limbile neogreacă sau 
engleză; de asemenea, dispune de un serviciu de 
teletraducere în 200 de limbi, 24 de ore/24

Email: info@1109.gr

15900 
Linia telefonică SOS pentru violența împotriva femeilor

Secretariatul General pentru Politici Demografice,  
Politici Familiale și Egalitate de gen, 24 de ore/24

Email: sos15900@isotita.gr

Linia telefonică de urgentă pentru asistență socială

Centrul Național pentru Solidaritate Socială,  
24 de ore/24

Email:  help@ekka.org.gr                

     De asemenea, puteți sesiza imediat Poliția elenă: 

100 Poliția Elenă, 24 de ore/24

European Union
Internal Security Fund



• Ați fost constrâns(ă) să munciți fără să fiți plătit(ă) sau foarte puțin 
plătit(ă)?

• Oferiți servicii sexuale fără să vă puteți allege clienții sau să vă 
păstrați banii astfel obținuți? Vă temeți de ceva, dar nu puteți renunța 
la această activitate?

• Ați fost forțat(ă) să faceți ceva împotriva voinței dumneavoastră și vă 
temeți că poliția v-ar putea aresta?

• V-a oferit cineva de lucru (la o fermă, într-o fabrică, într-o casă 
particulară sau servicii sexuale) și ați acceptat, dar acum sunteți 
constrâns(ă) să faceți cu totul altceva, în condiții foarte proaste?

• Ați fost forțat(ă) să faceți lucruri pe care nu le doriți pentru că vi s-a 
cerut să înapoiați cuiva o sumă de bani?

Nu este vina 

dumneavoastră că vă aflați în această situație. Traficanții își fac victimele să creadă 
că au fost de acord și că sunt obligate să facă tot ceea ce li se spune.

Este important să știți că nu v-ați exprimat niciodată consimțământul 
pentru a fi exploatat(ă):

Cineva poate încerca să vă exploateze, explicându-vă că nu aveți de ales decât 
să lucrați pentru el. Aveți dreptul să spuneți nu. Chiar în situația în care ați fost 
forțat(ă) să fiți de acord, acest consimțământ nu are nicio valoare. Foarte des, 
traficanții vă spun că trebuie să munciți pentru ei, pentru a le înapoia o sumă mare 
de bani. Nu aveți nicio obligație în acest sens. 

Traficanții cu care vă confruntați nu sunt chiar atât de puternici:

Există structuri sau organizații care vă pot proteja, astfel încât traficanții să nu 
vă poată găsi. Dacă vă hotărâți să vă adresați Poliției, există o serie de măsuri de 
protecție de care puteți beneficia.

Legea protejează victimele traficului de persoane:

Victimele traficului de persoane au drepturi și pot fi protejate.

Nu veți fi pedepsit(ă) pentru infracțiunile pe care ați fost forțat(ă) să le comiteți.

Traficul de persoane este o infracțiune deosebit de gravă. Acest lucru înseamnă că 
o persoană exploatează o altă persoană cu scopul de a profita, cerându-I să facă 
unele lucruri cu care aceasta nu este de acord, cum ar fi: să ofere servicii sexuale, 
să cerșească, să vândă droguri, să fure sau să muncească în condiții inumane. 

Dacă sunteți forțat(ă), amenințat(ă) sau se folosește orice alt mijloc de 
presiune pentru ca să faceți oricare dintre lucrurile menționate mai sus, 
atunci puteți beneficia de ajutor și protecție.


