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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΑ

NRM HANDBOOK

Παρουσιάζονται το νομικό πλαίσιο για την Εμπορία Ανθρώπων και
την Προστασία των θυμάτων της, οι Προτυποποιημένες Διαδικασίες
Λειτουργίας του ΕΜΑ, αλλά και τα Εργαλεία του Μηχανισμού.
Επίσης, επιχειρείται μία χαρτογράφηση των Φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και έχουν
ενταχθεί στον ΕΜΑ.

Εκδόθηκε το Εγχειρίδιο του  Εθνικού
Μηχανισμού Αναφοράς για την
Προστασία των θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑ

στα ελληνικά
https://ekka.org.gr/index.php/el/ethnikos-mixanismos-anaforas

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  in english
https://ekka.org.gr/index.php/en/ethnikos-mixanismos-anaforas-en

https://ekka.org.gr/index.php/el/ethnikos-mixanismos-anaforas


Ενημερωτικά
Έντυπα



Σχεδιάστηκαν και εκδόθηκαν με χρηματοδότηση του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) - Αστυνομική Συνεργασία

Διαθέσιμα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική,
ρουμανική και βουλγαρική γλώσσα

 
Τα ενημερωτικά έντυπα για την εμπορία ανθρώπων,

απευθύνονται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι
θύματα εμπορίας ανθρώπων και τους παροτρύνει 

να μιλήσουν γι’ αυτό. 
 

https://ekka.org.gr/index.php/el/ethnikos-mixanismos-anaforas

τι είναι η εμπορία ανθρώπων;
 

τι μπορώ να κάνω αν είμαι θύμα εμπορίας;  
 

https://ekka.org.gr/index.php/el/ethnikos-mixanismos-anaforas


ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Εντοπισμός και Προστασία των

Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων



 Τι είναι η εμπορία ανθρώπων;

 Ποιες είναι οι ενδείξεις της εμπορίας

ανθρώπων;

Ποια είναι τα βήματα για τη διαχείριση της

υπόθεσης του θύματος;

Πώς κάνω αναφορά στον ΕΜΑ;

        

          

        

       

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα απαντά ο Πρακτικός Οδηγός για
επαγγελματίες Πρώτης Γραμμής, τον οποίο επιμελήθηκαν τα
στελέχη της ομάδας διαχείρισης του ΕΜΑ, τα οποία διέθεσε το
#NORCAP στο ΕΚΚΑ με τη χρηματοδότηση των #EEAGrants.

Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ
https://ekka.org.gr/index.php/el/ethnikos-mixanismos-anaforas



εθελοντική
μετάφραση
την Άννα Κ., τη Βιορίκα
T.. την Ειρήνη Β., την
Ντενίτσα I., τον Aymen
S. και την Elly-Ana M.
για τη βοήθειά τους
στη μετάφραση του
περιεχομένου του
εντύπου

συμμετοχή στην
ομάδα εργασίας
τις/τους  εκπροσώπους
των Μη - Κυβερνητικών
Οργανώσεων Α21,  Βαβέλ,
Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Διοτίμα, ΕΣΠ, Θετική
Φωνή,  Praksis, Solidarity
Now,  Γιατροί Χωρίς
Σύνορα για τη συνεργασία
τους στη διαμόρφωση του
περιεχομένου του
εντύπου

διανομή του υλικού  
Για τη φροντίδα σας
να φτάσουν τα
εγχειρίδια του ΕΜΑ
στα στελέχη σας σε
όλη την Ελλάδα. 

ευχαριστούμε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


