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Παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων και η Δουλεία 

Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η δουλεία 
είναι σοβαρό έγκλημα στην Αυστραλία. 

Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η δουλεία είναι ενάντια στο νόμο. 

Ένα άτομο που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα μπορεί να πάει στη φυλακή, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα. 

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε κινδυνεύει, καλέστε την αστυνομία στο 000. 

Η Αστυνομία στην Αυστραλία είναι ασφαλής και μπορείτε να την εμπιστευθείτε. 

Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε στο 131 450. 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση (Australian Government) δεν ανέχεται σε 
καμία περίπτωση την παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων ή τη σύγχρονη δουλεία. 
Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η δουλεία συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι 
εξαναγκάζονται σε συνθήκες εκμετάλλευσης για το χρηματικό όφελος ενός άλλου προσώπου. Μπορεί να 
συμβεί σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η 
δουλεία μπορούν να περιλαμβάνουν: 

• τη δουλεία ή την καταναγκαστική υπηρεσία ή εργασία σε τομείς όπως στον  κλάδο της φιλοξενίας, 
η κατασκευαστική βιομηχανία, η δασοκομία, η εξορυκτική βιομηχανία ή η γεωργία, καθώς και οι 
στενές σχέσεις· 

• τη δουλεία λόγω χρεών· 

• τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 

• τον καταναγκαστικό γάμο· ή 

• την παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων. 

Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμόριο ανθρώπων και η δουλεία είναι 
καλυμμένα εγκλήματα  

Η παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η δουλεία είναι εγκλήματα που μπορεί να είναι 
δύσκολο να αναγνωριστούν. Οι άνθρωποι μπορεί να μη ζητούν βοήθεια επειδή φοβούνται τα αντίποινα 
από τους εκμεταλλευτές τους ή ότι θα χάσουν το καθεστώς της μετανάστευσής τους. 

Σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένα άτομο είναι αντικείμενο παράνομης διακίνησης και 
λαθρεμπορίας είναι όταν ένα άτομο: 

• εξαναγκάζεται, απειλείται ή αναγκάζεται να εργαστεί· 

• υπόκειται σε κακές συνθήκες εργασίας· 

• δεν πληρώνεται ή φαίνεται να αποπληρώνει ένα μεγάλο χρέος στον εργοδότη του ή σε τρίτο 
πρόσωπο· ή 

• το διαβατήριό του ή άλλα προσωπικά έγγραφα κατακρατούνται από τρίτους και δεν μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα όταν θέλουν. 
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Είστε, ή γνωρίζετε κάποιον, σε κίνδυνο; 
Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βρίσκεται σε κίνδυνο ή υπάρχει κίνδυνος παράνομης διακίνησης και 
λαθρεμπορίας ανθρώπων ή δουλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή 
Αστυνομία (Australian Federal Police - AFP) στον αριθμό 131 237 (131AFP) ή να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της AFP στη διεύθυνση www.afp.gov.au για βοήθεια. Η AFP μπορεί να σας κρατήσει 
ασφαλείς, να σας δώσει συμβουλές και να σας παραπέμψει σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως 
στέγασης, οικονομικής υποστήριξης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχής νομικών 
συμβουλών και συμβουλών μετανάστευσης. 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Παράνομα Διακινηθέντων Ανθρώπων (Support for Trafficked People 
Program) χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση και εκτελείται από τον Αυστραλιανό Ερυθρό Σταυρό 

(Australian Red Cross) για να παρέχει βοήθεια σε άτομα που είναι θύματα παράνομης διακίνησης και 
εμπορίας ανθρώπων ή δουλείας. 

Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες στην Αυστραλία που μπορούν να βοηθήσουν. 
To 1800RESPECT είναι η εθνική συμβουλευτική υπηρεσία της Αυστραλίας για σεξουαλική επίθεση, 
οικογενειακή και οικιακή βία (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling 
service). Παρέχει δωρεάν, τηλεφωνικά και διαδικτυακά εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
πληροφορίες. Οι σύμβουλοι θα σας ακούσουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα σας παραπέμψουν 
σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας. 

Καλέστε το 1800 737 732 ή πηγαίνετε στην ιστοσελίδα 1800RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

Χρειάζεστε διερμηνέα; 
Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service -TIS) στο 
131 450. Ένας διερμηνέας από την TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες, 
ωστόσο η υπηρεσία TIS δεν παρέχει συμβουλές. Όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν και εμπιστευτικές. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη εμπορία ανθρώπων και 
τη δουλεία στην Αυστραλία: 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Support for Trafficked People Program επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (Department of Social Services) στη διεύθυνση 
www.dss.gov.au ή την ιστοσελίδα του Australian Red Cross στη διεύθυνση www.redcross.org.au. 
Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Australian Red Cross στη 
διεύθυνση national_stpp@redcross.org.au.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Department of Home Affairs) στη διεύθυνση 

www.homeaffairs.gov.au ή την ιστοσελίδα της Australian Federal Police στη διεύθυνση www.afp.gov.au 

και αναζητήστε πληροφορίες για την «παράνομη εμπορία ανθρώπων» (human trafficking). 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:national_stpp@redcross.org.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

