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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή: το φαινόμενο και η ιδιαιτερότητά του

1.  Περιγραφή φαινομένου: Έννοιες, στοιχεία του φαινομένου
2.  Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου και η Ελλάδα
3.  Στόχοι του Οδηγού και Ομάδες στις οποίες απευθύνεται (target groups)

Πρώτο Μέρος: Νομοθετικό πλαίσιο

1.  Διεθνείς ρυθμίσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα
α) Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 

και Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της 
εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών

β) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων

γ) Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της

δ) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και οι σχετικές ρυθμίσεις

2. Η συντονισμένη δράση των διεθνών οργανισμών 

3. Εθνικές ρυθμίσεις
α) Νόμος 3064/2002
β) Προεδρικό Διάταγμα 233/2003
γ) Νόμος 3386/2005
δ) Νόμος 3811/2009
ε) Νόμος 3875/2010
στ) Νόμος 4198/2013
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ζ) Νόμος 4216/2013
η) Νόμος 4251/2014 

4. Καλές πρακτικές
α) Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
β) Επιχειρήσεις, Σωματεία, Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
γ) Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
δ) ΜΜΕ και Καλές τέχνες

Δεύτερο Μέρος: Διοικητικό πλαίσιο 
1. Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
2. Διεθνής Συνεργασία

τρίτο Μέρος: Δικαστικό πλαίσιο
1. Άσκηση ποινικής δίωξης και κύρια διαδικασία

τέταρτο Μέρος: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
1. Άξονες δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας
2. Συλλογή πληροφοριών
3. Στάδιο αναγνώρισης του θύματος
4. Περίθαλψη του θύματος
5. Συνεργασία με το θύμα

Συμπερασματικές σκέψεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α. τυπικό Προφίλ Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα
β. Γλωσσάριο
β. Πίνακας Διατάξεων Διεθνών Συμβάσεων για την εμπορία ανθρώπων
Γ. Χρήσιμα τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Δ. Υλικό τεκμηρίωσης
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Εισαγωγή: Το φαινόμενο και η ιδιαιτερότητά του

1.  Περιγραφή φαινομένου:
 Έννοιες, στοιχεία του φαινομένου

 το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
η “ανθρώπινη περιπέτεια” της νέας χιλιετίας, αφού η εκμετάλλευση αφορά σε 
μία πληθώρα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η 
εργασία, η προσωπική ασφάλεια και ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα και η 
ιδιωτική ζωή. 
 Αν και κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει την εξάπλωση του φαινομένου 
ανά τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ίχνη 
δραστηριοτήτων αντίστοιχων με την εμπορία ανθρώπων μπορούν να 
εντοπισθούν στις αρχές του 20ου αι. με την εμπορία σκλάβων. βέβαια, στοιχεία 
εμπορίας εντοπίζονται σήμερα και σε άλλες παράνομες πράξεις, όπως η 
παράτυπη διακίνηση ανθρώπων, χωρίς όμως να ταυτίζονται απαραίτητα με την 
εμπορία ανθρώπων. 
 Ο όρος της εμπορίας ανθρώπων (human trafficking, trafic d’ êtres humains) 
καθιερώνεται για πρώτη φορά το 2000 με την υιοθέτηση του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, την Καταστολή και τιμωρία της Διακίνησης 

ΠΡΑΚτΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ τΗΝ ΑΝτΙΜΕτΩΠΙΣΗ 
τΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

“You know, there are two good things in life,
freedom of thought and freedom of action.”  
- W. Somerset Maugham, Of Human Bondage by Somerset Maugham 

“Να γνωρίζεις ότι υπάρχουν δύο καλά στη ζωή,
η ελευθερία της σκέψης και η ελευθερία της δράσης.”
 - W. Somerset Maugham, Περί Ανθρώπινης Δουλείας του Somerset Maugham
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Προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα. Εντούτοις, ορισμός της εμπορίας 
ανθρώπων δεν υπάρχει, δεδομένου ότι αποτελεί ένα “ιδιώνυμο” έγκλημα, 
το οποίο μπορεί να τελεστεί με πολλούς τρόπους, όπως με τη στρατολόγηση 
θυμάτων, τη μεταφορά τους, τη διακίνηση, την υποδοχή, ή/και τη στέγασή τους. 
Έτσι, η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να οριοθετήσει το φαινόμενο μέσω της 
περιγραφής των συστατικών του στοιχείων παραλείποντας να δώσει ορισμούς 
οι οποίοι θα “έδεναν τα χέρια” των διωκτικών αρχών των κρατών και θα 
περιόριζαν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική εφαρμογή της Διεθνούς 
Σύμβασης και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Πάντως, το φαινόμενο της 
εμπορίας ανθρώπων προσδιορίζεται κυρίως από τον σκοπό εκμετάλλευσης 
των θυμάτων, εκμετάλλευση η οποία αφορά στην αθέμιτη αξιοποίηση των 
υπηρεσιών ενός ανθρώπου, είτε αυτές είναι εργασιακές είτε σεξουαλικές. 
 Συνεπώς, δεν πρέπει να “υποτιμηθεί” η πολύπλοκη φύση του εγκληματικού 
φαινομένου της εμπορίας, η οποία εξάλλου είναι και η βασική αιτία για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την καταπολέμησή του. Έτσι, η πληθώρα 
δραστών αλλά και πράξεων συχνά ξεπερνούν τα σύνορα ενός κράτους και 
επεκτείνονται πέρα από αυτά δημιουργώντας μία αλυσίδα από καταστάσεις η 
οποία δύσκολα θα “σπάσει”. Οι διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο στις 
ημέρες μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές εφόσον 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι 
ανά τον κόσμο πέφτουν θύματα εμπορίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στα τέλη του 2012. Παράλληλα, στην Ευρώπη 
παρατηρήθηκε μία αύξηση 18% για τους ανθρώπους που εντοπίστηκαν ή 
θεωρήθηκαν θύματα εμπορίας. Οι συνέπειες έχουν αποδειχθεί ολέθριες για 
την εξασφάλιση ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Οι αυξανόμενες τάσεις της 
εγκληματικής δραστηριότητας της εμπορίας ανθρώπων υπονομεύουν τόσο 
την οικονομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των κρατών, δεδομένου ότι 
αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Σε 
άμεσο κίνδυνο βρίσκεται και η χρηστή διακυβέρνηση των κρατών έτσι ώστε να 
διακινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή τους.
 Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου όμως εξαρτάται και από τις ειδικές 
κοινωνικές, οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες που ισχύουν στον 
τόπο τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων, είτε εντός των ορίων ενός 
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κράτους, είτε σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή πέραν του ενός κράτους, οπότε 
αναφερόμαστε στο διασυνοριακό ή ενδοσυνοριακό χαρακτήρα του εγκλήματος. 
Δεν είναι λοιπόν εφικτό να συζητάμε για ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης του 
φαινομένου, ο οποίος δεν θα λαμβάνει υπόψιν του τον τόπο τέλεσής των 
παράνομων δραστηριοτήτων εμπορίας ανθρώπων, όπως και τις διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό 
επίπεδο. Έτσι διαφορετικά χαρακτηριστικά εμφανίζει το φαινόμενο στην Ευρώπη 
απ’ ότι στην Ασία ή στην Αφρική, ενώ διαφοροποιείται ακόμα και μέσα στην ίδια 
την ήπειρο (διαφορετική είναι η εμφάνιση του φαινομένου πχ. στη βουλγαρία 
απ’ ότι στην Ελλάδα). Είναι λοιπόν επόμενο πως οι ανάγκες αντιμετώπισης 
του φαινομένου διαφοροποιούνται σε σχέση με τις ανάγκες χωρών σε άλλες 
γεωγραφικές περιοχές. 
 Η εμπορία ανθρώπων όμως είναι ένα έγκλημα-χαμαιλέων! Οι τρόποι 
εκδήλωσής του αλλάζουν και προσαρμόζονται στις τρέχουσες “ανάγκες” της 
αγοράς (σεξουαλικής, εργασιακής, αγοραπωλησίας βρεφών και παιδιών, 
αφαίρεση ανθρώπινων οργάνων και ιστών, κα) στην οποία απευθύνονται κάθε 
φορά οι δράστες. Αντίστοιχα προσαρμόζεται και η εγκληματική δραστηριότητα 
για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου στις 
οποίες προστρέχουν τα κράτη. Είναι, επομένως, άτοπο να μιλάει κανείς για 
τυπικές μορφές εμπορίας ανθρώπων ιδιαίτερα όταν αυτές τροφοδοτούνται 
από κοινωνικά στερεότυπα και ιδεολογήματα τα οποία ολοένα ανατρέπονται. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άποψη ότι οι γυναίκες - θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι αποκλειστικά άτομα χαμηλής μόρφωσης 
που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ανέχειας και χωρίς σταθερές 
οικογενειακές βάσεις. Σε διάψευση αυτών, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις 
μορφωμένων γυναικών οι οποίες αναζητώντας ένα βελτιωμένο περιβάλλον 
εργασίας σε άλλες χώρες έχουν καταστεί θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, 
δεδομένου ότι έχουν συναινέσει - έπειτα από ψεύτικες υποσχέσεις ή εκβιασμούς 
- να ακολουθήσουν τους δράστες σε ένα “νέο εργασιακό περιβάλλον” άλλου 
κράτους.
 Η συχνή αυτή περίπτωση διάστασης πραγματικότητας και νομοθετικών 
προβλέψεων καταλήγει συχνά στη δημιουργία κενών ανάμεσα στις 
πρωτοβουλίες που οφείλουν να λάβουν τα κράτη για την εφαρμογή των διεθνών 
τους δεσμεύσεων και στην επίτευξη των πραγματικών τους αναγκών, οι οποίες 
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συχνά διαφέρουν μεταξύ τους. Αντικρουόμενες πολιτικές αποτελούν επίσης 
εμπόδιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν πρέπει να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του/των δράστη/τών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να επιτευχθούν και οι στόχοι 
αντεγκληματικής πολιτικής που θέτουν τα κράτη στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
της εμπορίας ανθρώπων. Παρόμοια διλήμματα είναι αναμενόμενα, εφόσον 
η εμπορία ανθρώπων ως εγκληματική συμπεριφορά εντάσσεται στο χώρο 
της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα άπτεται και του δικαίου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στοχεύοντας στην προστασία των θυμάτων και στην 
αποκατάσταση των ζημιών τις οποίες έχουν υποστεί. 

2.  Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου και η Ελλάδα

 Η Ελλάδα ως χώρα προορισμού και ενδιάμεσου σταθμού πληθώρας 
μετακινούμενων ατόμων (country of destination and transit) αντιμετωπίζει 
ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η οποία συμβάλλει 
στη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. ταυτόχρονα, η ολοένα 
αυξανόμενη παραβατικότητα στο χώρο αυτό, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς 
από ότι παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε σημαντικές 
επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας αλλά και στην κοινωνική της δομή. Έτσι, 
το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων στον ελλαδικό χώρο απέκτησε έναν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι ειδικότερες εγκληματικές συμπεριφορές που “ανθούν” 
στην ελληνική επικράτεια είναι κυρίως:
(α) η παράνομη διακίνηση γυναικών με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση, 
(β) η αναγκαστική εργασία με στόχο την εργασιακή εκμετάλλευση, 
(γ) ο εξαναγκασμός σε επαιτεία και 
(δ) το εμπόριο βρεφών με στόχο την παράνομη υιοθεσία.
 Η εγκληματική δραστηριότητα των ατόμων ή των ομάδων που εμπλέκονται, 
αφορά συχνά σε γυναίκες-δράστες οι οποίες ήταν στο παρελθόν θύματα και 
αργότερα ανέλαβαν το ρόλο του θύτη. Η προσέγγιση των γυναικών από άτομα 
του ιδίου φύλου είναι ευκολότερη ώστε η στρατολόγηση των θυμάτων να μην 
συναντά εμπόδια. 
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής εγκληματικότητας είναι η 
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οργάνωση των δραστών σε εγκληματικές ομάδες με αυξανόμενη συμμετοχή 
των γυναικών, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μια περίπλοκη διανομή ρόλων και 
δυσκολεύει το έργο της αναζήτησης δραστών και της ενδεχόμενης δίωξης τους, 
όπως αποδεικνύεται και από τα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 Ο ρόλος των γυναικών είναι πολύ πιο σημαντικός σε περιπτώσεις εμπορίας 
βρεφών, ιδίως όταν αυτές εμπλέκονται σε παράνομες υιοθεσίες. Συχνά είναι 
τα φαινόμενα αλλοδαπών γυναικών με προέλευση από Ρουμανία ή βουλγαρία 
οι οποίες λόγω της δεινής τους οικονομικής κατάστασης αποφασίζουν να 
κυοφορήσουν έμβρυα που προέρχονται από εξωσωματική γονιμοποίηση 
(περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του νόμου) και να γεννήσουν σε ιδιωτικά μαιευτήρια με πλαστή ταυτότητα, 
ώστε να παραδώσουν το νεογέννητο παιδί στη γυναίκα η οποία δεν μπορούσε 
να τεκνοποιήσει, αντί αδρής αμοιβής. Ανάλογες περιπτώσεις εμπορίας βρεφών 
έχουν παρατηρηθεί όταν συνάπτονται συμφωνίες ανάμεσα σε αλλοδαπές 
γυναίκες και Ελληνίδες για υιοθεσία των νεογέννητων παιδιών των πρώτων 
από τις δεύτερες αντί αδρής αμοιβής και πάλι. 
 Δραστηριότητες όπως αυτή της αναγκαστικής εργασίας αποτελούν 
συνηθισμένη εγκληματική δράση στον ελλαδικό χώρο, η οποία αναπτύσσεται 
ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου συνήθως μεταφέρονται παράνομα 
αλλοδαποί μετανάστες με υποσχέσεις εύρεσης εργασίας. Η συγκεκριμένη 
πρακτική έγκειται στη στρατολόγηση των αλλοδαπών με υποσχέσεις για “καλή 
δουλειά” και “δωμάτιο”. Στην πραγματικότητα οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες 
με υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
των αμοιβών κρατείται από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αποδίδοντας ένα 
πολύ μικρό μέρος της αμοιβής στα θύματα ή και καθόλου. Συνήθως κρατούνται 
και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των θυμάτων ή καταστρέφονται, εάν είναι γνήσια, 
γιατί έτσι είναι πιο εύκολος ο έλεγχός τους. 
 Αντίστοιχες είναι και οι περιπτώσεις του εξαναγκασμού σε επαιτεία όπου 
τα θύματα ωθούνται σε αυτή τη δραστηριότητα μέσω εκβιασμού και ψεύτικων 
υποσχέσεων. Η στέρηση διατροφής αποτελεί ένα ακόμη μέσο για την άσκηση 
αποτελεσματικού ελέγχου στα θύματα όπως και η συνεχής παρακολούθησή 
τους από τους δράστες κατά την “εκτέλεση της εργασίας τους”. 
 Παρά την εξάπλωση των παραπάνω μορφών εμπορίας ανθρώπων, η 
παράνομη διακίνηση γυναικών με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση 
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εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη μορφή εμπορίας στον ελλαδικό χώρο με 
διεθνικά χαρακτηριστικά, επειδή συχνά το θύμα προέρχεται από την αλλοδαπή 
και προορίζεται για την Ελλάδα ή μεταφέρεται σε τρίτη χώρα μέσω ελληνικού 
εδάφους. Συνηθισμένες μορφές εκμετάλλευσης είναι η αγορά και μεταπώληση 
των γυναικών σε επιχειρήσεις που προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες 
σε μπαρ, οίκους ανοχής όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρές 
επαρχιακές πόλεις. Εντούτοις, η εγκληματική συμπεριφορά δεν λαμβάνει χώρα 
αποκλειστικά σε “επιχειρήσεις” του είδους που αναφέρθηκαν. Αντίθετα, τα 
θύματα προωθούνται και σε σπίτια με το πρόσχημα της παροχής υπηρεσιών ως 
οικιακοί βοηθοί, όπου η συγκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας είναι 
πιο εύκολη. Η χρήση βίας που ασκείται στις γυναίκες για να αποσπάσουν τη 
συναίνεσή τους δεν είναι αποκλειστικά σωματική αλλά και ψυχολογική, όπως 
ο εκβιασμός για τη ζωή των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, συνήθως των 
παιδιών της, αλλά και η “υπερχρέωση” ορισμένων οφειλών που πιθανόν να είχε 
αναλάβει η ίδια η γυναίκα ή ως εγγυητής για χρέη άλλων μελών της οικογένειας. 
Πάντως, το κεντρικό σημείο στην εγκληματική δραστηριότητα της εμπορίας 
ανθρώπων είναι η άσκηση και διατήρηση του ελέγχου στα θύματα ώστε να 
συνεχιστεί η εκμετάλλευση για τον προσπορισμό κέρδους. Έχει αποδειχθεί ότι 
η χρήση ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων αποτελεί ένα ικανό μέσο για την 
άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των θυμάτων από τους δράστες. 
 Έχοντας υπόψη ότι το στοιχείο του φύλου έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
κατανόηση του φαινομένου της εμπορίας, αξίζει να δοθεί προσοχή στις επίσημες 
στατιστικές όπου αναφέρεται ότι για τα έτη 2003-2007 το μεγαλύτερο ποσοστό 
θυμάτων κρατούν οι γυναίκες ενώ το ποσοστό των παιδιών είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο κατά το έτος 2004. Είναι όμως εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι το 
ποσοστό των γυναικών μειώνεται ολοένα και περισσότερο ενώ το ποσοστό 
των ανδρών, καίτοι μικρό, σταδιακά αυξάνεται. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 
στην μεθοδική αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας και την αδυναμία εντοπισμού 
και αντιμετώπισης περιστατικών αναγκαστικής εργασίας με θύματα άνδρες.
 Παρά τις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης των εγκληματικών 
δράσεων ήδη από το 2002, η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης δεν είναι 
δεδομένη, εφόσον:
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(α) η συλλογή πληροφοριών για τις διαφορετικές εγκληματικές δραστηριότητες 
είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο που απαιτεί χρόνο, μεθοδικότητα αλλά και 
ευρύτερες συνεργασίες με διασυνδέσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και 
φορέων στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες άλλων χωρών και στο διεθνή χώρο με τους αρμοδίους διεθνείς 
οργανισμούς. Στο μέτρο που τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από επίσημες 
και ανεπίσημες πηγές, όπως την Ελληνική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας, διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία 
στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων τους, δεν μπορεί να υπάρχει 
ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαστάσεις των εγκληματικών δραστηριοτήτων 
που συνιστούν εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα. 

(β) Διαπιστώνεται αδυναμία εντοπισμού των βημάτων που ακολουθούν οι 
δράστες και αναγνώρισης όλων των σταδίων στη διαδικασία εμπορίας όπως και 
αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα που προέρχονται από άλλες εγκληματικές 
δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με την εμπορία ανθρώπων, όπως είναι η 
παράνομη διακίνηση ανθρώπων μέσα από μεταναστευτικές ροές, το οργανωμένο 
έγκλημα, η διαφθορά και τα κέρδη που αποκομίζουν οι δράστες τα οποία βεβαίως 
δεν αποτελούν τμήμα της επίσημης οικονομίας. Έτσι, δημιουργούνται σημαντικά 
κενά στη διαδικασία εντοπισμού των δραστών, τόσο των φυσικών αυτουργών 
όσο και των συνεργών που μπορεί να λαμβάνουν μέρος σε διάφορα στάδια της 
εγκληματικής δραστηριότητας, 
 
(γ) Οι παραπάνω αδυναμίες επιδεινώνονται σε περιπτώσεις σύστασης και 
συμμετοχής σε μία εγκληματική οργάνωση με στόχο την εμπορία ανθρώπων 
λόγω της περιπλοκότητας της οργάνωσης με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη 
η εξάρθρωσή της. 
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3.  Στόχοι του Οδηγού και Ομάδες
 στις οποίες απευθύνεται (target groups)

 Ο παρών οδηγός πρωταρχικά εστιάζει στην παρουσίαση και συνοπτική 
ανάλυση των διαδικασιών πρόληψης και καταστολής του φαινομένου της 
εμπορίας ανθρώπων, όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα 
με στόχο την ενημέρωση προσώπων, ομάδων και αρχών που εν δυνάμει 
εμπλέκονται σε αντίστοιχες καταστάσεις. Επιπλέον, η γενικότερη ενημέρωση 
του κοινού κρίνεται και αυτή αναγκαία στο μέτρο που η διάδοση της πληροφορίας 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίησή του και προωθεί τη συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών. 
 Για αυτόν τον λόγο θα γίνει αναφορά στα μέτρα αντιμετώπισης του 
φαινομένου όπως αυτά προβλέπονται από τα διεθνή και εθνικά νομοθετικά 
κείμενα αλλά και όπως τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται από τα αρμόδια κρατικά 
όργανα: τα αστυνομικά όργανα κατά τη διαδικασία έρευνας για την εύρεση των 
δραστών και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη και τα εθνικά δικαστήρια 
κατά τη διεξαγωγή της ποινικής δίκης για τον καταλογισμό της ενοχής του/των 
κατηγορουμένου/νων. 
 Επομένως, ο εν λόγω οδηγός δεν στοχεύει αποκλειστικά στη θεωρητική 
παρουσίαση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι δικαιούχοι αλλά στο 
ίδιο το φαινόμενο, τους τρόπους εμφάνισης και δράσης του στην Ελλάδα και 
τις θεσμικές προσπάθειες για την καταπολέμησή του από κρατικούς και μη-
κρατικούς δρώντες με επίκεντρο τις ΜΚΟ με σχετική δράση. 
 Ειδικότερα, ο παρών οδηγός απευθύνεται:
(α) σε όσους εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόληψης και καταστολής του 
εγκληματικού φαινομένου, όπως η Ελληνική Αστυνομία και η Μονάδα Πρόληψης 
Οργανωμένου Εγκλήματος, οι διάφορες μη-κυβερνητικές οργανώσεις καθ’ύλην 
αρμόδιες για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, οι επαγγελματίες 
παροχής νομικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στους δικηγόρους, αλλά 
και το κοινό στο μέτρο που μπορεί να συμμετέχει στην παροχή πληροφοριών 
προς τα κρατικά όργανα δίωξης και να συνδράμει στην εδραίωση ενός δικτύου 
πληροφοριών το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική δίωξη του 
εγκληματικού φαινομένου και,
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(β) στις ανάγκες των θυμάτων και εν δυνάμει θυμάτων, στο μέτρο που το 
εγχειρίδιο μπορεί να προσφέρει:

(ι) οδηγίες για τις κρατικές υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΚΑ, ΜΚΟ) 
στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν και να υποβάλλουν καταγγελίες για 
την απαγορευμένη μεταχείριση που έχουν υποστεί,

(ιι) οδηγίες για τα κέντρα υποδοχής τα οποία μπορούν να παρέχουν έκτακτη 
βοήθεια, είτε είναι ιατρική ή άλλη ψυχολογική υποστήριξη και για τα κέντρα 
στα οποία τα θύματα μπορούν να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα 
μετά τη διαφυγή τους.

Πρώτο Μέρος: Νομοθετικό πλαίσιο

1.  Διεθνείς ρυθμίσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα

α) Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 
και Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της 
εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών (υπογραφή 15-
11-2000, έναρξη ισχύος 25-12-2003)
 το παρόν Πρωτόκολλο είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο 
στο διεθνή χώρο που καλύπτει όλες τις πτυχές της διακίνησης προσώπων η 
οποία συντελείται στο πλαίσιο μίας εγκληματικής οργάνωσης με οποιαδήποτε 
ονομασία και ανεξάρτητα από τους ποικίλους στόχους που αυτή μπορεί να 
προωθεί (συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, νομιμοποίηση 
προϊόντων εγκλήματος, διαφθορά ή παρακώλυση της δικαιοσύνης). 
 Στόχοι της Σύμβασης και του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου είναι: 
•	 η	 ποινικοποίηση	 συγκεκριμένων	 συμπεριφορών	 που	 εμπίπτουν	 στην	

προαναφερθείσα εγκληματική δραστηριότητα, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες και τα παιδιά 
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•	 η	παροχή	προστασίας	και	αρωγής	στα	θύματα	αυτής	της	δραστηριότητας	
και 

•	 η	διεθνής	συνεργασία	μεταξύ	των	συμβεβλημένων	κρατών	μερών.
  το σημαντικότερο επίτευγμα του Πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση 

ορισμού της εγκληματικής δραστηριότητας που είναι γνωστή ως 
εμπορία ανθρώπων και βέβαια ο προσδιορισμός των στοιχείων της 
αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Ειδικότερα, τα συστατικά 
στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο είναι:

•	 η	 πράξη:	 στρατολόγηση	 (πρόσληψη),	 διακίνηση,	 μεταφορά,	 στέγαση,	
κατακράτηση, υπόθαλψη, παράδοση, παραλαβή προσώπου 

•	 τα	 μέσα:	 απειλή	 ή	 χρήση	 βίας,	 εξαναγκασμός,	 απάτη,	 απαγωγή,	
κατάχρηση εξουσίας, εκμετάλλευση ευπάθειας, παροχή ωφελημάτων, 
χρηματισμός για τον έλεγχο του θύματος, 

•	 ο	 σκοπός:	 για	 εκμετάλλευση,	 περιλαμβανομένης	 της	 σεξουαλικής	
εκμετάλλευσης, αναγκαστικής εργασίας, δουλείας ή παρόμοιες 
πρακτικές και την αφαίρεση ανθρωπίνων οργάνων.

Εντούτοις, η συμβολή της Σύμβασης στην αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων δεν αναλώνεται αποκλειστικά στην οριοθέτηση της εν λόγω 
εγκληματικής δραστηριότητας. Η πρόσθετη αξία του σχετικού Πρωτοκόλλου 
έγκειται:
•	 στο	χαρακτηρισμό	των	διακινούμενων	προσώπων	ως	θύματα	και	όχι	ως	

εγκληματίες,
•	 στην	 καθολική	 προστασία	 των	 θυμάτων	 ανεξάρτητα	 από	 την	 άσκηση	

εξαναγκασμού στο πρόσωπό τους,
•	 στον	 προσδιορισμό	 ενός	 εκτεταμένου	 καταλόγου	 με	 τα	 μέσα	 τέλεσης	

του εγκλήματος, όπως η εκμετάλλευση της ευπάθειας του θύματος,
•	 στην	εξασφάλιση	ότι	το	θύμα	δεν	θα	φέρει	το	βάρος	της	απόδειξης	για	

την τέλεση του εγκλήματος σε βάρος του, 
•	 στον	καθορισμό	του	σκοπού	εκμετάλλευσης	ως	το	διακριτικό	γνώρισμα	

της εμπορίας ανθρώπων από την διασυνοριακή μετακίνηση προσώπων,
•	 στην	 εξασφάλιση	 ότι	 η	 συναίνεση	 του	 θύματος	 δεν	 έχει	 βαρύνουσα	

σημασία για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος,
•	 στην	καθιέρωση	της	ευθύνης	των	νομικών	προσώπων	που	εμπλέκονται	
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στη λειτουργία  και δράση εγκληματικών οργανώσεων,
•	 στην	 αναγκαιότητα	 να	 αναλάβουν	 τα	 κράτη	 μέρη	 αλλά	 και	 η	 διεθνής	

κοινότητα συλλογική δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων δεδομένου 
ότι το έγκλημα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, κοινωνικών, 
οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών, 

•	 στην	 υποχρέωση	 των	 κρατών	 μερών	 να	 υιοθετήσουν	 μηχανισμούς	
πρόληψης, προστασίας και δίωξης του εγκλήματος στο εσωτερικό 
τους δίκαιο σύμφωνα με τις γενικές αρχές που περιγράφει το ίδιο το 
Πρωτόκολλο.

 τα Ηνωμένα Έθνη στη δράση τους κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν 
αρκέστηκαν στην ψήφιση του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο. Δέκα χρόνια 
αργότερα υιοθέτησαν Σχέδιο Δράσης με το οποίο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι 
στόχοι του Πρωτοκόλλου ως προς την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία 
και παροχή βοήθειας στα θύματα, τη δίωξη εγκλημάτων και την ενδυνάμωση 
της συνεργασίας τόσο ανάμεσα στα κράτη μέρη όσο και των κρατών με τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη για 
την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων τόσο μέσω του Εθελοντικού ταμείου των Ηνωμένων Εθνών όσο και 
μέσω της κρατικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα για τη χρηματική αποζημίωση 
που οφείλουν να καταβάλλουν τα κράτη στα θύματα, το Σχέδιο Δράσης προβλέπει 
ότι η υποχρέωση αυτή θα ισχύει ανεξάρτητα από την εκκίνηση αντίστοιχης 
ποινικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέρη οφείλουν να καταβάλλουν 
αποζημίωση για: 
•	 έξοδα	ιατρικής	περίθαλψης
•	 έξοδα	αποκατάστασης	σωματικών	βλαβών
•	 απώλεια	μισθών	(τόσο	τη	θετική	ζημία	όσο	και	τα	διαφυγόντα	κέρδη	βάσει	

της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους το οποίο επιδικάζει την αποζημίωση)
•	 δικαστικά	έξοδα	και	άλλα	σχετικά	έξοδα	στα	οποία	υπεβλήθη	 το	θύμα	σε	

περίπτωση που συμμετείχε σε ποινική διαδικασία,
•	 την	 ηθική	 βλάβη	 την	 οποία	 υπέστη	 το	 θύμα	 λόγω	 τέλεσης	 της	 σχετικής	

εγκληματικής δραστηριότητας,
•	 κάθε	άλλη	άμεση	ζημία	που	υπέστη	το	θύμα	σύμφωνα	με	την	εύλογη	εκτίμηση	
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των εθνικών δικαστηρίων ή άλλων κρατικών φορέων που προβλέπουν 
σχετική χρηματοδότηση. 

β) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων (υπογραφή 16-5-2005, έναρξη ισχύος 1-2-2008)

 Η Σύμβαση που υιοθέτησε το 2005 το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί το 
βασικό κείμενο αντιμετώπισης του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων στον 
ευρωπαϊκό χώρο που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο 
του Παλέρμο. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης επικεντρώνεται 
στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
αποτελεσματική εφαρμογή τους σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο όπου επικρατεί 
η ασφάλεια δικαίου, οι στόχοι που θέτει η εν λόγω Σύμβαση είναι κυρίως η 
προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και η πρόβλεψη μηχανισμών 
εφαρμογής των ρυθμίσεών της. βεβαίως η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης περιέχει και ρυθμίσεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου που οφείλουν 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν. Και αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως απώτερο σκοπό 
την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και 
τη γενικότερη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ο προστατευτικός και 
θυματοκεντρικός χαρακτήρας της Σύμβασης διαφαίνεται και από τη δυνατότητα 
των κρατών να προβλέψουν και άλλες μορφές εκμετάλλευσης από αυτές 
που αναφέρει η Σύμβαση, όπως και από τη δυνατότητα να προβλεφθεί η 
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που παρέχουν τα θύματα της εμπορίας η 
οποία δεν προβλέπεται από άλλο διεθνές κείμενο και έχει αποτρεπτικό σκοπό. 
Επιπλέον, η προβλεπόμενη προστασία για τα θύματα είναι ανεξάρτητη από την 
άσκηση ποινικής δίωξης και την εκκίνηση οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας. 
Επιπλέον, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής από το Πρωτόκολλο του Παλέρμο, εφόσον δεν αφορά μόνο στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ως αποτέλεσμα του οργανωμένου εγκλήματος, 
αλλά ως αυτόνομο φαινόμενο ανεξάρτητα από την πηγή την οποία προέρχεται. 
Επιπλέον, η Σύμβαση εφαρμόζεται και στο εσωτερικό των κρατών μελών του 
Συμβουλίου για ζητήματα εμπορίας που ανακύπτουν εντός των συνόρων του 
κράτους, ενώ το Πρωτόκολλο του Παλέρμο αφορά αποκλειστικά σε υποθέσεις 
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διασυνοριακού χαρακτήρα.
 Η προστασία που παρέχει η Σύμβαση αφορά σε:
•	 αναγνώριση	θυμάτων	–	εντοπισμός	οικογένειας	παιδιού
•	 απόρρητο	ταυτότητας	-	προστασία	ιδιωτικής	ζωής
•	 παροχή	περιόδου	περίσκεψης
•	 παροχή	στέγης	και	περίθαλψης
•	 παροχή	πληροφοριών	και	δωρεάν	νομικής	βοήθειας
•	 άδεια	διαμονής
•	 προστασία	θυμάτων	και	μαρτύρων	
•	 αποζημίωση	θυμάτων
•	 διεθνή	διακρατική	συνεργασία
•	 αυτεπάγγελτη	δίωξη
•	 καθιέρωση	βάσεων	διεθνούς	δικαιοδοσίας	για	την	εκδίκαση	του	εγκλήματος	
από τα  δικαστήρια των κρατών μερών για τις πράξεις που τελέσθηκαν στον 
έδαφός τους. 
 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσιάζει μια σημαντική 
ιδιαιτερότητα ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής της: ιδρύει έναν 
ανεξάρτητο μηχανισμό ο οποίος αποτελείται από δύο πυλώνες, α)την 15μελή 
Ομάδα Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων (GRETA) με 4ετή θητεία και β) την 
Επιτροπή των Συμβαλλομένων Μερών. τα στάδια άσκησης του εποπτικού 
έργου της GRETA είναι τα ακόλουθα: η αποστολή ενός ερωτηματολογίου στα 
κράτη μέρη που κάθε φορά ελέγχονται, επιτόπιες επισκέψεις και έρευνα στις 
υπό έλεγχο χώρες και σύνταξη της τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης με βάση 
τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και τις παρατηρήσεις από τις επιτόπιες 
επισκέψεις. Οι τελικές εκθέσεις των, υπό έλεγχο, χωρών περιλαμβάνουν 
ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε χώρα σχετικά με τις ενέργειες 
που γίνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προτάσεις 
για τον τρόπο ενίσχυσης της εφαρμογής της σύμβασης. Ως προς αυτό το τμήμα 
ελέγχου εφαρμογής της Σύμβασης ακολουθείται το ιδιαίτερα επιτυχημένο 
πρότυπο που έχει καθιερώσει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την πρόληψη των βασανιστηρίων με τις επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες της 
αρμόδιας Επιτροπής και τη σύνταξη των τελικών εκθέσεων. Από την πλευρά 
της, η Επιτροπή των Συμβαλλόμενων Μερών, αποτελείται από εκπροσώπους 
των χωρών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση και μπορεί να εγκρίνει 
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συστάσεις προς μεμονωμένες χώρες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε 
να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά τα πορίσματα της GRETA. 

 γ) Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της
 Η εν λόγω οδηγία αποτελεί την πλέον πρόσφατη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων αντικαθιστώντας την απόφαση-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναζητεί μία διεξοδική λύση στο πρόβλημα καθιέρωσε ορισμένες κοινές αρχές 
για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως και για 
την προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων μετά την απελευθέρωσή τους σε 
συνδυασμό με την Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα ελάχιστα δεδομένα στήριξης και 
προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, περιλαμβανομένης βέβαια 
και της εμπορίας ανθρώπων, και την Οδηγία 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναμώνει την παρεχόμενη προστασία στα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων εφόσον η δεσμευτική ισχύς της οδηγίας είναι αυξημένη σε 
σχέση με αυτή της απόφασης-πλαίσιο. βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονεί κανείς 
ότι οι προστατευτικές ρυθμίσεις που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι τμήμα του γενικότερου οπλοστασίου που έχει 
θεσμοθετήσει η ίδια η ΕΕ για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Συγκεκριμένα, 
τα κράτη-μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να προσαρμόσουν την εθνική τους 
νομοθεσία ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι αντεγκληματικής πολιτικής που έχει 
θέσει η Ένωση για την εμπορία ανθρώπων. Ειδικότερα η Οδηγία προβλέπει ότι 
τα κράτη είναι υποχρεωμένα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την:

•		 ενίσχυση	των	μέτρων	πρόληψης	του	εγκλήματος	
•		 κλιμάκωση	της	δίωξης	του	εγκλήματος	με	την	επιβολή	αυστηρών	κυρώσεων	

στους δράστες 
•		 εντοπισμός	 και	 προστασία	 των	 θυμάτων	 με	 τη	 θέσπιση	 των	 κατάλληλων	

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων καθώς και μέτρων αποκατάστασης 
των ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των παθόντων για 
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υλικές και ηθικές βλάβες που έχουν πιθανόν υποστεί, και
•		 συντονισμός	 και	 συνεργασία	 μεταξύ	 των	 αρμόδιων	 φορέων	 που	

ασχολούνται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο.

 Οι τέσσερις αυτοί άξονες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν τη 
βασική στρατηγική της όπως αυτή προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
“Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων” (2012-
2016) και η οποία θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, τρίτες χώρες, την κοινωνία των πολιτών, τους 
ιδιώτες και φυσικά τα κράτη μέλη. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνονται με την 
Απόφαση 2011/502 ΕΕ με την οποία συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων με 
συμβουλευτική αρμοδιότητα για τα μέτρα και τις δράσεις που υιοθετεί η Επιτροπή 
με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές δραστηριότητες που συνιστούν 
την εμπορία ανθρώπων. Επιπλέον, έχει υιοθετηθεί κατάλογος με καλές 
πρακτικές που οφείλουν να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη για την εναρμόνιση 
και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστολής που 
έχουν ήδη θεσπίσει στην εσωτερική τους έννομη τάξη, ενώ πραγματοποιείται 
τακτικός έλεγχος της αποτελεσματικής εφαρμογής του καταλόγου με τις καλές 
πρακτικές και τα ελάχιστα δεδομένα που οφείλουν να διέπουν τις εθνικές 
πολιτικές κατά της εμπορίας ανθρώπων. Σημαντικό επίσης ρόλο έχει αναλάβει 
και ο Ευρωπαίος Συντονιστής Δράσης κατά της εμπορίας, με αρμοδιότητα να 
συντονίσει τις πολυπληθείς δράσεις της ΕΕ στο θέμα.
 
δ) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και οι σχετικές ρυθμίσεις

 Η εξάλειψη της δουλείας, της αναγκαστικής εργασίας και άλλων συναφών 
πρακτικών αποτελεί ήδη από τις αρχές του προηγουμένου αιώνα έναν από 
τους στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η υιοθέτηση των διεθνών 
συμβάσεων C29 (1930) και C105 (1957) για την αναγκαστική εργασία και την 
κατάργησή της αντίστοιχα και η επικύρωσή τους από το σύνολο των κρατών 
μελών της ΔΟΕ είναι ενδεικτική της βούλησής τους να συνδράμουν στην 
επιδίωξη αυτού του σκοπού. Η πραγματικότητα όμως διέψευσε τις προσδοκίες, 
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εφόσον οι διάφορες μορφές αναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπορίας ανθρώπων, εξακολουθούν να επικρατούν ανά τον κόσμο 
στερώντας τους ανθρώπους από τη δυνατότητα να ζουν και να εργάζονται κάτω 
από αξιοπρεπείς συνθήκες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της οργάνωσης 
το 90% της αναγκαστικής εργασίας πραγματοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής 
οικονομίας ενώ μόνο το 10% στο χώρο της κρατικής οικονομίας. το φαινόμενο 
της αναγκαστικής εργασίας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στην εποχή μας, 
αν σκεφτεί κανείς ότι το 2012, 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά, ήταν θύματα αναγκαστικής εργασίας.
 Δεδομένου ότι όλες οι μορφές αναγκαστικής εργασίας αποτελούν εμπορία 
ανθρώπων, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε το 2005 σχέδιο δράσης 
υπό τον τίτλο “Παγκόσμια συμμαχία κατά της αναγκαστικής εργασίας” (Global 
Alliance against Forced Labour). Στόχοι της ΔΟΕ είναι να δημιουργήσει 
στρατηγικές συμμαχίες με τους παράγοντες της ελεύθερης αγοράς, εργοδότες 
και εργαζομένους, να υιοθετήσει γνωστές και δοκιμασμένες πρακτικές για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, να συνδράμει στην υιοθέτηση και εφαρμογή 
κατάλληλων νομοθετικών μέτρων για την άσκηση ποινικής δίωξης από τα 
κράτη μέλη και να παρακολουθήσει την εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδει 
η ίδια η ΔΟΕ.
 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δράσης, η Οργάνωση στην πρόσφατη ετήσια 
συνεδρία (Ιούνιος 2014) αποφάσισε να συμπληρώσει τη Διεθνή Σύμβαση 29 για 
την αναγκαστική εργασία με ένα νέο κείμενο που θα περιέχει μέτρα πρόληψης, 
προστασίας και αποκατάστασης των θυμάτων των σχετικών παραβιάσεων. 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πρωτοβουλίας της ΔΟΕ έγκειται στις 
τριμερείς διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις 
αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
για την τελική υποβολή των προτάσεων ενώπιον της ΔΟΕ. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τα κράτη μέλη αφού απήντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που συνέταξε 
η ΔΟΕ υιοθέτησαν το πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Δ.Σ. Νο 29 και στη συνέχεια 
Σύσταση για τα συμπληρωματικά μέτρα καταστολής της αναγκαστικής εργασίας.
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 Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση των κρατών μελών να 
υιοθετήσουν:
•	 Εθνικά	 σχέδια	 δράσης,	 φορείς	 συντονισμού,	 παρακολούθησης	 και	

συλλογής δεδομένων,
•	 Μέτρα πρόληψης, όπως η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της 

αναγκαστικής εργασίας, η ευαισθητοποίηση του κοινού, προγράμματα 
κατάρτισης και ενημέρωσης των μεταναστών πριν την αναχώρηση, 
συνεκτικές μεταναστευτικές πολιτικές και ενδυνάμωση της διεθνούς 
συνεργασίας για τη μετανάστευση, μέτρα εφαρμογής της εργατικής 
νομοθεσίας, μείωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών που 
προέρχονται από την αναγκαστική εργασία,

•	 Μέτρα προστασίας και ενημέρωσης των θυμάτων, όπως παροχή 
άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στέγης, εξασφάλιση από 
την επιβολή εκφοβισμού και αντιποίνων, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
οικονομική και κοινωνική υποστήριξη, περίοδο περισυλλογής και 
αποκατάστασης, μη επιβολή κυρώσεων για εγκλήματα που τελέσθηκαν 
συνεπεία εξαναγκασμού, άδεια προσωρινής ή μόνιμης διαμονής, 
εθελοντικός επαναπατρισμός. Για τα ανήλικα θύματα προβλέπεται 
αυξημένη προστασία αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται από τα βασικά 
διεθνή κείμενα και τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 

•	 Μέτρα αποκατάστασης, όπως δικαίωμα αποζημίωσης και 
αποκατάστασης υλικών ζημιών και ηθικής βλάβης των θυμάτων, 
πρόβλεψη ειδικού κονδυλίου για το σκοπό αυτό, ενημέρωση και 
παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, 
υιοθέτηση κατάλληλων και αποτελεσματικών ενδίκων μέσων, 
παροχή διερμηνείας.

•	 Μέτρα καταστολής, όπως ποινικοποίηση της δραστηριότητας των 
φυσικών προσώπων-δραστών και επιβολή αυστηρών ποινών, ευθύνη 
νομικών προσώπων, πχ. εταιρειών, συνεταιρισμών, δήμευση κερδών 
από την αναγκαστική εργασία και κατάσχεση σχετικού υλικού.

•	 Μέτρα διεθνούς συνεργασίας, όπως ανταλλαγή πληροφοριών 
και καλών πρακτικών, αμοιβαία δικαστική συνδρομή και τεχνική 
συνεργασία. 
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 Η συμβολή της ΔΟΕ με την υιοθέτηση της νέας αυτής Σύστασης δεν 
έγκειται τόσο το περιεχόμενό της, εφόσον οι ίδιες σχεδόν ρυθμίσεις έχουν 
ήδη υιοθετηθεί από την ΕΕ και από τα ΗΕ. Η προστιθέμενη αξία της Σύστασης 
εντοπίζεται καταρχήν στη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων, μέσω 
των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων στις προσπάθειες εξάλειψης της 
αναγκαστικής εργασίας. ταυτόχρονα, μέσω της Σύστασης καθιερώνεται η 
συνεργασία της ΔΟΕ με την ΕΕ (η σχετική απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο 
τον Απρίλιο 2014, δύο μήνες πριν τη συζήτηση για την υιοθέτηση της Σύστασης). 
Αν και οι ρυθμίσεις της Σύστασης καλύπτονται από σχετικές ρυθμίσεις του 
ενωσιακού δικαίου που παρέχουν πολύ υψηλό βαθμό προστασίας, η συνεργασία 
ΕΕ και ΔΟΕ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς πρόκειται να επηρεάσει τις 
σχέσεις της ΕΕ με τρίτα κράτη και υποψήφιες προς ένταξη χώρες με τη σύναψη 
διεθνών συμφωνιών και την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. 

2. Η συντονισμένη δράση των διεθνών οργανισμών

 Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν τον κορμό της δράσης κατά του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. 
Αν και η πληθώρα ρυθμίσεων και αρμοδίων διεθνών οργάνων θα μπορούσε 
εδεχομένως να οδηγήσει σε διάσπαση των προσπαθειών αντιμετώπισης του 
εγκλήματος κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Έθνη 
στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση του εγκλήματος μέσα από μια σφαιρική 
(ολιστική) ερμηνευτική προσέγγιση των ισχυουσών ρυθμίσεων. Με αφορμή 
την υιοθέτηση της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ οι εξειδικευμένοι οργανισμοί των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το Γραφείο 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών (UN Office on 
Drugs and Crime (UNODC), το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 
το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες (UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), το ταμείο των ΗΕ για τα παιδιά (UN Children’s Fund 
(UNICEF), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organisation 
(ILO) και η Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και 
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την ενίσχυση της θέσης των γυναικών (UN Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women) διευκρίνισαν πως τα κράτη μέλη της 
ΕΕ ως αποδέκτες των ρυθμίσεων της Οδηγίας θα πρέπει να ενσωματώσουν 
τις σχετικές διατάξεις με πνεύμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Μία μεθοδολογία βασισμένη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (a 
human rights-based approach) είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή 
κάθε διεθνούς κειμένου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 
 Οι διεθνείς οργανισμοί με πρωτοπόρο τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν αυτή την 
προσέγγιση στοχεύοντας στη συστηματική και συντονισμένη αντιμετώπιση του 
εγκληματικού φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.
Παρομοίως, τα κράτη μέρη στα διεθνή συμβατικά κείμενα (οικουμενικού ή 
περιφερειακού χαρακτήρα) δεσμεύονται και αυτά για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνών ρυθμίσεων. 
Ακολουθώντας την ίδια συστηματική πολιτική, τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν 
τα παρακάτω μέτρα: 
•	 να	χαρακτηρίσουν	την	εμπορία	ανθρώπων	όχι	μόνον	ως	έγκλημα	αλλά	

και ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μάλιστα να 
καταδικάζει τη διακριτική μεταχείριση ανδρών και γυναικών (gender 
based discrimination). Ευπαθείς ομάδες όπως τα παιδιά, πρέπει να 
απολαμβάνουν ειδικής φροντίδας,

•	 να	 αντιδρούν	 με	 τη	 “δέουσα επιμέλεια” (due diligence principle) σε 
όλα τα στάδια αντιμετώπισης του φαινομένου, από την πρόληψη, την 
έρευνα και δίωξη των υπευθύνων έως και την προστασία των θυμάτων. 
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), τα κράτη μέρη στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έχουν αναλάβει - 
εκτός των υποχρεώσεων αποχής από παραβιάσεις των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων - και θετικές υποχρεώσεις με στόχο την 
ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστική η 
απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Rantsev κατά Κύπρου και Ρωσίας, όπου 
το Δικαστήριο για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το πρόβλημα της εμπορίας 
ανθρώπων ως παραβίαση της ΕΣΔΑ και του άρθρου 4 περί απαγόρευσης 
της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ 
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απεφάνθη ότι η Κύπρος παραβίασε τις θετικές της υποχρεώσεις γιατί 
δεν είχε θεσπίσει ένα κατάλληλο νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και γιατί η Κυπριακή Αστυνομία 
δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τη εμπλοκή της κόρης 
του προσφεύγοντα ως θύμα εμπορίας. Επιπλέον, το ΕΔΔΑ απεφάνθη 
ότι η Ρωσία παραβίασε τις θετικές της υποχρεώσεις επειδή απέτυχε να 
ερευνήσει πως και πότε στρατολογήθηκε η κόρη του προσφεύγοντα ως 
θύμα εμπορίας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αναγνώριση των 
δραστών. 

•	 να	συνεργάζονται	όλοι	οι	κρατικοί	φορείς	και	τα	όργανα	που	έχουν	σχέση,	
έστω και έμμεσα, με την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, όπως 
το λιμενικό σώμα, οι συνοριοφύλακες, οι τελωνειακοί υπάλληλοι που 
ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα και ενδέχεται να είναι 
μάρτυρες σχετικών περιστατικών εμπορίας ανθρώπων,

•	 να	προωθήσουν	την	ενδυνάμωση της συνεργασίας με Μη-Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που εκτελούν συναφές έργο, 

•	 να	υπάρχει	συνεργασία και συντονισμένη δράση των κρατικών οργάνων 
με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε διεθνές και περιφερειακό 
επίπεδο,

•	 να	παρέχεται	η	κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους κρατικούς υπαλλήλους 
εμπλέκονται στο έργο της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων,

•	 να	 προβλέπονται	 μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του φαινομένου, 
όπως περιορισμός και εξάλειψη της ζήτησης, ενημέρωση του κοινού, 
ποινικοποίηση της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, εθνικοί μηχανισμοί 
προστασίας, εθνικοί εισηγητές, 

•	 να	 παρέχεται	 προστασίας	 σύμφωνα	 με	 τις	 ανάγκες	 των	 παθόντων	 και	
το βαθμό ευπάθειας που παρουσιάζουν. Σκοπός είναι η ασφάλεια των 
θυμάτων από περαιτέρω κινδύνους αλλά και από την “δευτερογενή 
θυματοποίηση” (re-victimization) κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης 
και εύρεσης δραστών, 

•	 να	παρέχεται	στέγη,	 ιατρικής	βοήθεια,	νομικές	συμβουλές,	ψυχολογική	
υποστήριξη, επαγγελματική αποκατάσταση καθώς συνιστούν βασικές 
υποχρεώσεις του κράτους για την πλέον αποτελεσματική προστασία των 
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θυμάτων με επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε θύματος, άνδρα, γυναίκας ή 
παιδιού,

•	 να	μην	ασκείται	ποινική δίωξη στα θύματα για αδικήματα που τελέσθηκαν 
από αυτά ως άμεση συνέπεια της εμπορίας ανθρώπων, όπως παράνομη 
είσοδος στη χώρα, πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων, τέλεση 
άλλων εγκληματικών πράξεων στο μέτρο που τα θύματα εξαναγκάστηκαν 
στην τέλεσή τους,

•	 να	προβλέπεται	περίοδος περίσκεψης για τα θύματα ώστε να μπορέσουν 
να “ξεφύγουν” από τις επιπτώσεις του εγκλήματος και ενδεχομένως να 
συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές,

•	 η	 υποχρέωση	 προστασίας	 των	 θυμάτων	 εξακολουθεί	 να	 υπάρχει	 και	
εκτός της ποινικής διαδικασίας, ακόμα και αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη 
στα σχετικά κείμενα,

•	 τα	 παιδιά	ως	 ιδιαίτερα	 ευπαθής	 ομάδα	 να	 απολαμβάνουν	 διευρυμένης	
προστασίας. Η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, όπως 
καθιερώνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του 
1989 αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη νομιμότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται στο όνομά του,

•	 να	 παρέχονται	 δικονομικές εγγυήσεις στα παιδιά-θύματα: απόφαση 
απέλασης που τυχόν επιβάλλεται σε ανήλικο να έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα, να δίνεται δωρεάν νομική βοήθεια, ιατρική και ψυχολογική 
υποστήριξη, να παρέχεται ιδιαίτερη φροντίδα κατά την περίοδο έρευνας 
πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, να υπάρχει χωριστή κράτηση και 
μεταχείριση από τους ενήλικες, 

•	 να	εφαρμόζεται	πιστά	η αρχή της μη-επαναπροώθησης (non-refoulement 
principle) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης 
για τους πρόσφυγες(1951) και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για όσους κινδυνεύουν να υποστούν διώξεις, βασανισμούς 
και ενδεχομένως κίνδυνο ζωής στην χώρα καταγωγής τους. 

•	 να	 προβλέπονται	 μέτρα αποκατάστασης της ζημίας των θυμάτων με 
κυριότερο μέσο την καταβολή αποζημίωσης.
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3. Εθνικές ρυθμίσεις

 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων από το εθνικό ποινικό δίκαιο γινόταν με αποσπασματικό τρόπο και 
μάλιστα μέσα από το πρίσμα των εγκλημάτων κατά των ηθών (μαστροπεία, 
σωματεμπορία, όπως αυτά προβλέπονταν από τον ισχύοντα τότε Ποινικό 
Κώδικα). Η πρώτη προσπάθεια μεθοδικής αντιμετώπισης του προβλήματος 
πραγματοποιήθηκε με το Νόμο 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄248/15-10-2002) για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα θύματα των πράξεων αυτών. βεβαίως 
η προβλεπόμενη προστασία ήταν περιορισμένη, εφόσον η εμπορία ανθρώπων 
περιοριζόταν στη διακίνηση με μόνο σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
χωρίς να προβλέπει το σκοπό της εργασιακής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, 
δεν προβλεπόταν η ποινικοποίηση των υπηρεσιών πορνείας με ενήλικο, 
αλλά μόνο με ανήλικο θύμα, ακόμα και αν ο χρήστης γνώριζε την τέλεση της 
συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Αν και προβλεπόταν η αναστολή 
απέλασης αλλοδαπού δεν υπήρχε πρόβλεψη για ειδικό καθεστώς παραμονής 
στη χώρα αποκλειστικά για τα θύματα, ενώ σε περίπτωση άσκησης ποινικής 
δίωξης δεν προβλεπόταν προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Συνολικά, η 
πρώτη αυτή προσπάθεια αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων περιοριζόταν 
σε ενδυνάμωση του ποινικού οπλοστασίου της χώρας, χωρίς να προβλέπει 
την καθιέρωση προληπτικών δράσεων ούτε και τη λήψη μέτρων προστασίας 
των θυμάτων. Σχετικές ρυθμίσεις εισήχθησαν με το Προεδρικό Διάταγμα 
233/2003 (ΦΕΚ Α΄204/28-8-2003) περί προστασίας και αρωγής στα θύματα 
των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α ΠΚ, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 όπου προβλεπόταν δωρεάν παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα 
με τον τότε ορισμό του θύματος και πρόσβαση στις Υπηρεσίες και Μονάδες 
Παροχής Προστασίας και Αρωγής που όριζε το ίδιο το προεδρικό διάταγμα 
σε παράρτημά του, ακόμα και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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 Παρά τα σημαντικά βήματα που είχαν γίνει από την ελληνική πολιτεία για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, οι νομοθετικές 
και διοικητικές πρωτοβουλίες ήταν μάλλον αποσπασματικές τουλάχιστον 
μέχρι το 2005, όταν υπό την πίεση της διεθνούς κοινότητας υιοθετήθηκε 
ο Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212/23-8-2005) για την είσοδο, διαμονή 
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια 
προέβλεπε τη παροχή άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στα θύματα 
(και στα πιθανολογούμενα θύματα) εμπορίας ανθρώπων κατόπιν αιτήσεώς 
τους. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε με την καθυστερημένη ενσωμάτωση των 
διεθνών συμβατικών κειμένων για την εμπορία ανθρώπων και την περαιτέρω 
συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις αντίστοιχες διεθνείς ρυθμίσεις. το 
πρώτο βήμα έγινε με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων της 
(Ν. 3875/2010, ΦΕΚ Α΄158/20-9-2010) η οποία οδήγησε στην τροποποίηση 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της ειδικής 
νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στην 
ελληνική ποινική νομοθεσία για ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της 
διακίνησης προσώπων και προστασίας και αρωγής των θυμάτων αφορούν: α) 
στη τροποποίηση του άρθρου 323Α ΠΚ περί εμπορίας ανθρώπων, ώστε η διάταξη 
αυτή να καλύπτει πλέον την εμπορία ιστών και την εκμετάλλευσή προσώπων με 
τον εξαναγκασμό τους σε επαιτεία, β) στη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής 
και σε θύματα εμπορίας που δεν συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, γ) στην 
επιμήκυνση της περιόδου περίσκεψης από 1 σε 3 μήνες, δ) στην επέκταση της 
εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας για τα 
θύματα εμπορίας και στα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως θύματα παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, και ε) στη θέσπιση μέτρων προστασίας μαρτύρων 
στο πλαίσιο των αξιόποινων πράξεων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 
διακίνησης μεταναστών. Στο μέτρο που η τέλεση της εμπορίας ανθρώπων 
αποκτά τη μορφή της εγκληματικής οργάνωσης και συνδέεται με τις ρυθμίσεις 
της Σύμβασης για το οργανωμένο έγκλημα εφαρμόζονται και οι αντίστοιχες 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που τροποποιήθηκαν ανάλογα με τη Διεθνή 
Σύμβαση (187Α ΠΚ).
 Μετά την ενσωμάτωση του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο στην εθνική έννομη 
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τάξη, η ελληνική πολιτεία προχώρησε στην κύρωση μίας σειράς βασικών 
διεθνών κειμένων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εναρμονίζοντας πλήρως 
την ελληνική νομοθεσία με τα διεθνή δεδομένα. τα πλέον σημαντικά κείμενα 
είναι αυτά της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ και της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η κύρωση των διεθνών 
αυτών κειμένων πραγματοποιήθηκε με διαφορά μόλις δύο μηνών και πέτυχε 
να ολοκληρώσει το κύκλο δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων, σε επίπεδο 
πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος αλλά και προστασίας των θυμάτων. 
Είναι φανερό πως ο θυματοκεντρικός χαρακτήρας της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης επέφερε σημαντικές αλλαγές και στην ελληνική νομοθεσία, ενώ 
η Οδηγία που προσανατολίζεται κυρίως σε ζητήματα ποινικής προστασίας και 
καταστολής. Με αυτό το σκεπτικό, ο Νόμος 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄215/11-10-
2013) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία στην ελληνική έννομη 
τάξη οδήγησε στις εξής σημαντικές τροποποιήσεις της ποινικής νομοθεσίας, 
τόσο της ουσιαστικής όσο και της δικονομικής: 
•	 Δυνατότητα	 του	 Εισαγγελέα	 Πλημμελειοδικών	 προσωρινής αποχής 

από την άσκηση ποινικής δίωξης για παραβάσεις των ρυθμίσεων περί 
αλλοδαπών και προσώπων που εκδίδονται επ’ αμοιβή. Η ίδια δυνατότητα 
ισχύει και για την περίπτωση που τα θύματα καταγγέλλουν αξιόποινες 
πράξεις σε βάρος τους από εγκληματική οργάνωση στην οποία και 
συμμετείχαν, όταν η συμμετοχή είναι συνέπεια της εμπορίας ανθρώπων ή 
σωματεμπορίας (άρθρο 187β, παρ. 3 ΠΚ)

•	 Αναστολή της απέλασης για τους αλλοδαπούς που καταγγέλλουν 
αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων ή σωματεμπορίας 
ή αξιόποινων πράξεων που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση 
(άρθρο 187β, παρ. 4 ΠΚ),

•	 Θεμελίωση ευθύνης των νομικών προσώπων για πράξεις εμπορίας 
ανθρώπων ή σωματεμπορίας. Οι πράξεις αυτές πρέπει να τελέσθηκαν 
από φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί:

  - είτε ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου,
  - προς όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου και 
  - με εξουσία να εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο,
   να λαμβάνει αποφάσεις ή να ασκεί έλεγχο. 
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Σε περίπτωση καταλογισμού της ευθύνης των νομικών προσώπων, 
επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
-  διοικητικό πρόστιμο, από 5.000-50.000 ευρώ,
-  ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης  
  επιχειρηματικής δραστηριότητας για καθορισμένο χρονικό διάστημα,
-  αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις,   
  αναθέσεις έργων, κλπ.

•	 Οι	 αλλαγές	 που	 επήλθαν	 στον	 Κώδικα	 Ποινικής	 Δικονομίας	 (ΚΠΔ)	
είναι σημαντικές γιατί αφορούν στην ασφάλεια των θυμάτων που 
καταθέτουν ως μάρτυρες σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. 
Έτσι, κατά την εξέταση του θύματος ως μάρτυρα προβλέπεται ο διορισμός 
και η παράσταση ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ως πραγματογνώμονα. 
Ο ειδικός αποφαίνεται για την ικανότητα αντίληψης και την ψυχική 
κατάσταση του προσώπου και συντάσσει σχετικά γραπτή έκθεση που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Αν και η μαρτυρική 
κατάθεση είναι έγγραφη μπορεί να καταχωρηθεί και ηλεκτρονικά με 
σκοπό να αντικατασταθεί η φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια της 
διαδικασίας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η γραπτή κατάθεση του παθόντα 
αναγιγνώσκεται πάντοτε στο ακροατήριο. Αν τότε ζητηθεί και γίνει δεκτή 
συμπληρωματική εξέταση, η εξέταση γίνεται χωρίς την παρουσία του 
κατηγορουμένου, στον τόπο όπου βρίσκεται το θύμα, από ανακριτικό 
υπάλληλο που διορίζει ο δικαστής με βάση σαφείς ερωτήσεις που έχουν 
ήδη διατυπωθεί (άρθρο 226β ΚΠΔ). 

•	 Σε	 περίπτωση	 που	 μάρτυρας είναι ανήλικο θύμα, κατά την εξέτασή 
του διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, παιδοψυχολόγος 
ή παιδοψυχίατρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ταχεία εξέταση 
του ανήλικου θύματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους ειδικά 
σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτό (άρθρο 226Α 
ΚΠΔ).

•	 Ιδιαίτερα	σημαντική	είναι	και	η	τροποποίηση	του	ΚΠΔ	όσον	αφορά	στις	
ανακριτικές πράξεις που μπορούν να τελούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
(κυρίως οι αστυνομικοί) εφόσον προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έχουν τελεσθεί οι αξιόποινες πράξεις της εμπορίας ανθρώπων, της 
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σωματεμπορίας, τρομοκρατίας ή της σύστασης και συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση και εφόσον, η εξάρθρωση της εγκληματικής 
οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τρομοκρατικών πράξεων δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο ή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, είναι 
δυνατή η ανακριτική διείσδυση, η άρση του απορρήτου, η καταγραφή 
άλλων γεγονότων ή ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως και η 
συσχέτιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 253Α ΚΠΔ). 

•	 Σημαντική	 είναι	 και	 η	 καινοτομία	 που	 επέφερε	 ο	 κυρωτικός	 Νόμος	
4198/2013 και στο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών που υπέστησαν 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 
4198/2013 κατοχυρώνεται ρητά το δικαίωμα εύλογης και προσήκουσας 
αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για τα θύματα εγκλημάτων 
εμπορίας ανθρώπων ή σωματεμπορίας που έχουν την κατοικία ή τη 
συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους - 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιο όργανο να εξετάσει το σχετικό 
αίτηση του θύματος είναι η «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης», η οποία 
λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αποφαίνεται για τη βασιμότητα του αιτήματος σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις του Νόμου 3811/2009 (ΦΕΚ Α΄ 231/17-12-2009). 
Η υιοθέτηση του εν λόγω νόμου ήταν αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ. 
Από το 2013 το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει ρητά, σύμφωνα με την 
τροποποίηση του νόμου 3811, και για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων 
ακόμα και αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη, εκτός 
αν η αδυναμία εξακρίβωσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του θύματος. Σε 
περίπτωση που έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση βάσει 
της οποίας έχει επιδικασθεί αποζημίωση, το θύμα οφείλει να επιδιώξει 
την ικανοποίηση του αίτηματός του αρχικά από το δράστη και μόνο σε 
περίπτωση που αυτό καταστεί αδύνατο μπορεί να στραφεί στην Ελληνική 
Αρχή Αποζημίωσης. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχές για την 
άσκηση ποινικής δίωξης οφείλουν να ενημερώνουν τα θύματα για το 
δικαίωμα αποζημίωσης που διαθέτουν και για τους όρους ασκήσεώς του. 
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•	 Στο	 χώρο	 της	 πρόληψης,	 ο	 Νόμος	 4198/2013	 συνέστησε	 το	 Γραφείο	
του Εθνικού Εισηγητή (το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 
Εξωτερικών) για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής 
στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Με το Νόμο 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄266/10-12-2013) κυρώθηκε η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ακολουθώντας την κύρωση της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ. 
 Οι πλέον πρόσφατες εθνικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων βρίσκονται στο Νόμο 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/1-4-2014) “Κώδικας 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις”, ο οποίος αφενός 
κωδικοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου εισάγει ορισμένες στοχευμένες 
και απαραίτητες παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος θεσμικού 
πλαισίου ”. Ο Νόμος 4251 ξεκίνησε να ισχύει από 01-06-2014 και επικεντρώνεται 
στην απλοποίηση των διαδικασιών, την μεταβολή των προϋποθέσεων κτήσης 
μακροχρόνιων τίτλων διαμονής, τη διασφάλιση της νομιμότητας της διαμονής 
της “δεύτερης γενιάς” και την προστασία ευπαθών ατόμων. 
Η χορήγηση άδειας διαμονής σε θύμα εμπορίας ανθρώπων προϋποθέτει 
συνήθως συνεργασία με τις αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από 
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών όταν το θύμα δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Ο 
νόμος προβλέπει δύο ειδών άδειες διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων: 
α) ειδική άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49-56 του Ν. 4251/2013 και β) άδεια διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την ΚΥΑ 30651/2014.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής 
για θύματα εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49-56 
του Ν. 4251/2013, σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι συνεργάζονται με 
τις αρμόδιες αρχές. Ο τίτλος διαμονής που χορηγείται είναι ετήσιας διάρκειας 
και εκδίδεται χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου, κατόπιν σχετικής 
πράξης αναγνώρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα από την οποία προκύπτει ο 
χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας, εφόσον 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και 
ανανεώνεται έως την περάτωση της ποινικής διαδικασίας (έκδοση αμετάκλητης 
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δικαστικής απόφασης). Ο τίτλος διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται σε 
περίπτωση που το θύμα επανασυνδέσει τις σχέσεις του με τους εικαζόμενους 
δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει ή εάν κριθεί ότι η συνεργασία 
ή η καταγγελία του θύματος ήταν δόλια ή καταχρηστική ή συντρέχουν λόγοι 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής διασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, σε παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής 
υποστήριξης, καθώς και σε επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω προστατευτικών διατάξεων της νομοθεσίας 
επεκτάθηκε και στα μη συνεργαζόμενα θύματα. Αρχικά με το άρθρο 44 παρ. 
1α του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3875/2010, 
και σήμερα με την ΚΥΑ 30651/2014, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας 
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και σε πρόσωπα που ενώ έχουν 
χαρακτηριστεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων με σχετική πράξη του αρμόδιου 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, δεν συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, εξαιτίας 
απειλών που μπορεί να δέχονται.

Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και δύναται να 
ανανεώνεται για δύο έτη, μόνο με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση 
της σχετικής ποινικής διαδικασίας. 

 Ειδικότερα τα στάδια που προβλέπει ο νέος νόμος είναι τα εξής:
•	 Πράξη Χαρακτηρισμού του προσώπου ως θύματος από τον αρμόδιο 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η Πράξη αποδίδεται ανεξάρτητα από την άσκηση της 
ποινικής δίωξης για έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323β, 
348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. Σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί δίωξη, 
για την έκδοση της Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση που συντάσσεται 
από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού 
λειτουργού,
Πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύμα συνεργάζεται με 
τις διωκτικές Αρχές σύμφωνα με κρίση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών.
•	 Περίοδος Περίσκεψης τριών μηνών από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στα 
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πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί θύματα εμπορίας, ώστε να διαφύγουν από 
την επιρροή των δραστών και να αποκατασταθούν ψυχικά για να μπορέσουν να 
λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη απόφαση ως προς την συνεργασία τους με τις 
διωκτικές Αρχές. Για τους ανηλίκους, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για 
άλλους δύο μήνες.
•	 Παροχή των αναγκαίων μέσων διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και δωρεάν νομικής βοήθειας κατά την περίοδο περίσκεψης.
•	 Απαγόρευση απέλασης του θύματος κατά το χρονικό διάστημα της 
προθεσμίας περίσκεψης. Απόφαση απέλασης, που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει 
ακόμη εκτελεστεί, αναστέλλεται. Η προθεσμία περίσκεψης μπορεί να λήξει 
πρόωρα εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εκούσια επανασύνδεση του παθόντος 
με το δράστη ή ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του 
προσώπου ως θύματος ή για λόγους δημόσιας τάξης.
•	 Υποχρέωση ενημέρωσης των θυμάτων σχετικά με το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής χωρίς την ανάγκη καταβολής παραβόλου. 
Στην περίπτωση που το θύμα εμπορίας είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια 
Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προσδιορισμού της 
ταυτότητάς του και για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειας του. 
Λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του 
εκπροσώπηση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, εάν κριθεί αναγκαίο. 
Εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κριθεί ότι ο επαναπατρισμός 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή ο 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 
προστασία του ανηλίκου μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο για το 
διορισμό Επιτρόπου, στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί εντός 30 ημερών. 
•	 Για	τη	χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σκοπιμότητα της παράτασης της διαμονής του θύματος στην ελληνική 
επικράτεια για διευκόλυνση της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, εάν ο 
παθών έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και εάν έχει διακόψει κάθε 
σχέση με τους δράστες των αδικημάτων. 
•	  Ανάκληση ή αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής σε περίπτωση 
επανασύνδεσης του θύματος με το δράστη ή σε περίπτωση που η συνεργασία 
ή η καταγγελία του θύματος κριθεί ως δόλια ή σε περίπτωση περάτωσης της 
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ποινικής διαδικασίας ή εκδόσεως αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
•	 Τα	 δικαιώματα	 που	 εξασφαλίζει	 η	 άδεια	 διαμονής	 είναι	 η	 πρόσβαση	
στην αγορά εργασίας, παροχές και περίθαλψη, δυνατότητα επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.

4. Καλές πρακτικές

 Σε αντίθεση με τα διεθνή συμβατικά κείμενα που δεσμεύουν για την εφαρμογή 
τους τα κράτη που τα έχουν υπογράψει και επικυρώσει, οι καλές πρακτικές 
αποτελούν κανονιστικές ρυθμίσεις σε μη-δεσμευτικά κείμενα (soft law), οι 
οποίες συνήθως αναφέρονται σε κατευθυντήριες αρχές, διακηρύξεις ή κώδικες 
συμπεριφοράς. τα κράτη επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτές τις μη-δεσμευτικές 
αρχές ως κατευθυντήριες γραμμές όταν αποφασίζουν να υλοποιήσουν τις 
δεσμεύσεις τους που πηγάζουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Στο χώρο δράσης 
κατά της εμπορίας ανθρώπων έχουν συνταχθεί διάφοροι κώδικες με καλές 
πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες που απευθύονται τόσο στα κράτη όσο 
και σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ορισμένες αρχές, οι 
οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων. 

α) Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
ι) Πρόληψη
•	 εκπαίδευση	των	οικογενειών	να	εμποδίζουν	την	εργασία	των	παιδιών	
•	 εκπαίδευση	γυναικών	και	γυναικών-μεταναστριών	
•	 ενημέρωση-εκπαίδευση	των	νέων	και	ιδιαίτερα	των	νέων	κοριτσιών
•	 παρεμπόδιση	της	ζήτησης
•	 ενημέρωση	των	ανδρών	για	την	σεξουαλική
  εκμετάλλευση των γυναικών
•	 ενημέρωση-εκπαίδευση	όσων	εργάζονται
  σε τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
•	 εκπαιδευτικά	προγράμματα	για	τα	“παιδιά	του	δρόμου”
•	 δημιουργία	συνεργασιών
•	 συνεργασία	με	τον	ιδιωτικό	τομέα	για	την	αποκατάσταση	των	θυμάτων
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•	 προώθηση	της	νόμιμης	εργασίας	των	μεταναστών
•	 εκστρατεία	για	τα	δικαιώματα	όσων	εργάζονται	ως	οικιακοί/ες	βοηθοί	

ιι) Προστασία
•	 εντοπισμός	και	αναγνώριση	θυμάτων
•	 εκπαίδευση	και	επανένταξη	θυμάτων
•	 παροχή	υπηρεσιών	για	ιατρική	και	ψυχολογική	επανένταξη
•	 παροχή	υπηρεσιών	για	ψυχολογική	επανένταξη	των	ανηλίκων
•	 παροχή	καταφυγίου	στα	θύματα
•	 παροχή	νομικής	βοήθειας	και	κοινωνικής	φροντίδας	στα	θύματα
•	 διευκόλυνση	πρόσβασης	σε	ποινικές	και	αστικές	διαδικασίες	
•	 καταβολή	αποζημίωσης	στα	θύματα	
•	 παροχή	εξειδικευμένης	βοήθειας	στις	γυναίκες-θύματα	
•	 παροχή	κοινωνικών	υπηρεσιών
  για τους αλλοδαπούς οικιακούς βοηθούς

ιιι) Καταστολή
•	 εκπαίδευση	των	διωκτικών	αρχών	για	την	αναγνώριση
  των θυμάτων και την έρευνα σχετικών υποθέσεων
•	 αναγνώριση	και	αναφορά	υποθέσεων	εμπορίας	
•	 λειτουργία	τηλεφωνικής	γραμμής	ΣΟΣ
  για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

β) Επιχειρήσεις, Σωματεία Εργαζομένων
και Γραφεία ευρέσεως εργασίας
•	 εκπαίδευση	υπαλλήλων	για	την	αναγνώριση
 περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων
•	 έμφαση	στις	αρνητικές	οικονομικές	επιπτώσεις
 της εμπορίας ανθρώπων στις επιχειρήσεις 
•	 εκστρατεία	χρηματοδότησης	πρωτοβουλιών	κατά	της	εμπορίας	ανθρώπων
•	 εκπαίδευση	οδηγών	ταξί	για	την	αναγνώριση	θυμάτων	εμπορίας,
 ιδίως παιδιών
•	 ενημέρωση	 των	εργοδοτών	για	 τα	δικαιώματα	 των	αλλοδαπών	εργατών,	
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συμπεριλαμβανομένων των οικιακών βοηθών
•	 ενημέρωση	των	αλλοδαπών	εργατών	για	τα	δικαιώματά	τους
•	 εξασφάλιση	των	προϋποθέσεων	για	δίκαιο	εμπόριο
•	 παροχή	βεβαίωσης	για	τους	κατασκευαστές	χαλιών	ότι	δεν	επωφελούνται	

από την παιδική εργασία

γ) Σχολεία και Ακαδημαϊκά ιδρύματα
•	 ευαισθητοποίηση	μαθητών	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	
•	 χρηματοδότηση	 ερευνητικών	 προγραμμάτων	 για	 την	 αντιμετώπιση	 της	

εμπορίας ανθρώπων και των εγκλημάτων βίας
•	 διεξαγωγή	 έρευνας	 για	 την	 επίδραση	 της	 τεχνολογίας	 στη	 διάδοση	 της	

εμπορίας ανθρώπων

δ) ΜΜΕ και Καλές Τέχνες
•	 παραγωγή	ντοκιμαντέρ	για	την	εμπορία	ανθρώπων
 και την καταπολέμηση του φαινομένου 
•	 προώθηση	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας	ενάντια
 στην εμπορία ανθρώπων μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες
•	 δημιουργία	ιστοσελίδων	με	εκπαιδευτικό	υλικό
•	 ανάρτηση	χάρτη	στο	διαδίκτυο	με	τα	ποσοστά	εμπορίας	ανά	τον	κόσμο
•	 χρήση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης

Δεύτερο Μέρος: Διοικητικό πλαίσιο 

1. Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

 το νέο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων 
δημοσιεύτηκε το Μάρτιο 2014 και οι δραστηριότητες που προβλέπει αφορούν 
κυρίως στην πρόληψη του φαινομένου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 
•	 δράσεις	ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης	δημοσίων	υπαλλήλων,	άλλων	
δημοσίων φορέων, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Οι δράσεις απευθύνονται 
σε δικαστικούς, ανακριτικούς υπαλλήλους, μέλη σωμάτων ασφαλείας αλλά 
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και μέλη ΜΚΟ με στόχο να συμβάλλουν στην αναγνώριση και ταυτοποίηση των 
θυμάτων 
•	 εκπαιδευτικές	δράσεις,	ειδικά	για	το	προσωπικό	των	αρμοδίων	Υπουργείων	

με στόχο την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυμάτων 
•	 δημιουργία	 βάσης	 δεδομένων.	 Προβλέπεται	 η	 δημιουργία	 ενός	 εθνικού	

μηχανισμού συλλογής κι επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, με 
βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ώστε να παρέχεται αξιόπιστη και 
επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την καταγραφή των θυμάτων εμπορίας. 
Έχοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που τηρούνται μέχρι σήμερα είναι ελλειπή και 
αποσπασματικά, η νέα βάση δεδομένων στοχεύει στην ενοποίησή τους και 
την περαιτέρω τροφοδότησή της με στοιχεία από τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς αλλά και από όσες ΜΚΟ παρέχουν πιστοποιημένη δράση κατά της 
εμπορίας ανθρώπων. 

•	 συνεργασία	με	τους	ευρωπαϊκούς	εταίρους	σε	Διασκέψεις	Υψηλού	Επιπέδου	
για την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και την υιοθέτηση νέων 
μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου. 

2. Διεθνής Συνεργασία

 Η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Διακρατικές Συμβάσεις Συνεργασίας, 
Πρωτόκολλα Συνεργασίας και συμμετέχει σε Πολυμερείς Συμβάσεις 
Συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εκτός από τα 
όργανα εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα 
(όπως αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης και της αντίστοιχης επιτροπής 
(GRETA) έχουν συναφθεί τα παρακάτω Πρωτόκολλα Συνεργασίας: 
•	 Πρωτόκολλο	 «για	 την	 ενίσχυση	 της	 τριμερούς	 συνεργασίας	 για	 την	
καταπολέμηση του εγκλήματος μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της βουλγαρίας και της Ρουμανίας» (Ν. 2814 
/2000 ΦΕΚ Α΄69/10-3-2000), 
•	 Συμφωνία	 «περί	 Συνεργασίας	 για	 την	 πρόληψη	 και	 καταπολέμηση	 του	
διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν Χάρτη οργάνωσης 
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.Ε.C.I.) για την καταπολέμηση του 
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διασυνοριακού εγκλήματος» (Ν. 2865/2000, ΦΕΚ Α΄271/19.12.2000), 
•	 Συμφωνία	μεταξύ	των	Κρατών	που	μετέχουν	στην	Οικονομική	Συνεργασία	
του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και 
ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του, (Ν. 2925/2001 ΦΕΚ Α΄ 138/27-6-
2001), 
•	 Συμφωνία	 μεταξύ	 της	 Ελληνικής	 Δημοκρατίας	 και	 της	 Δημοκρατίας	 της	
τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας τάξης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της τουρκίας 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της 
λαθρομετανάστευση, (Ν. 2926/2001 ΦΕΚ Α΄139/27-6-2001), 
•	 Συμφωνία	 μεταξύ	 της	 Κυβέρνησης	 της	 Ελληνικής	 Δημοκρατίας	 και	 του	
Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και 
αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων. (N. 3692/2008 ΦΕΚ Α΄ 173/25-08-
2008),
•	 Πρωτόκολλο	μεταξύ	της	Κυβέρνησης	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας	και	του	
Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την Εφαρμογή 
της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας τάξης 
αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους (Ν. 3962/2011, ΦΕΚ Α΄98/29-4-2011).

 Η σύναψη των διμερών συμφωνιών συνεργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
αποτελεσματική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, για την Ελλάδα αλλά και τις 
υπόλοιπες συμβαλλόμενες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Αλβανίας με τη δημιουργία κοινού κέντρου αστυνομικής συνεργασίας για τον 
έλεγχο των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών και κτήση περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα 
παράνομης δραστηριότητας. Σε πρόσφατη έκθεση προς το Συμβούλιο της ΕΕ 
σχετικά με την πρόοδο της Αλβανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και 
του οργανωμένου εγκλήματος και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
τονίστηκαν τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας (COM(2014)331 
τελικό).
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Τρίτο Μέρος: Δικαστικό πλαίσιο

Άσκηση ποινικής δίωξης και κύρια διαδικασία

 Στο πλαίσιο λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης η Ελλάδα μέχρι το 2005 
δεν έχει να επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη εξειδικευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων μέχρι τη θέσπιση του Νόμου 
3064/2002 που αποτελεί το πρώτο νομοθετικό κείμενο για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων. 
 Παρ’όλα αυτά μέσα στην τελευταία δεκαετία από τότε που το εσωτερικό 
ποινικό δίκαιο εναρμονίστηκε με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, το 
νομολογιακό έργο των εθνικών δικαστηρίων είναι σημαντικό. Εξάλλου, τα εθνικά 
δικαστήρια είχαν ήδη εμπειρία από την καταστολή των επιμέρους εγκληματικών 
πράξεων, οι οποίες μπορεί να συνιστούν και εμπορία ανθρώπων αν τελούνται 
με σκοπό εκμετάλλευσης, όπως η μαστροπεία, ο βιασμός, η επαιτεία. 
 Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην ελληνική νομολογία ως προς την εμπορία 
ανθρώπων αφορούν στην:

•	 οριοθέτηση και διάκριση της εμπορίας δούλων (άρθρο 323 ΠΚ) και της 
εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ):

 τα εγκλήματα των άρθρων 323 και 323Α ΠΚ διακρίνονται σαφώς μεταξύ 
τους, δεδομένου ότι στην κατάσταση δουλείας, όπου υπάρχει εκμετάλλευση της 
εργασίας του προσώπου, το άτομο βρίσκεται στην απόλυτη και διαρκή εξουσία 
του κυρίου του, ως ιδιοκτησία του, αφού “υποβιβάζεται ουσιαστικά σε πράγμα” 
(βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 185/2003). Αντίθετα, 
η εμπορία ανθρώπων ως η πρόσληψη, μεταφορά, προώθηση εντός ή εκτός 
του κράτους, κατακράτηση, υπόθαλψη, παράδοση ή παραλαβή προσώπου από 
άλλον, με ή χωρίς αντάλλαγμα, πραγματοποιείται με σκοπό εκμετάλλευσης 
σεξουαλικής, εργασιακής ή αφαίρεσης οργάνων χωρίς να χρειάζεται συνεχής 
άσκηση φυσικής εξουσίας από το δράστη πάνω στο θύμα. 
 Επομένως, για να κριθεί κάποιος ένοχος για τέλεση του εγκλήματος της 
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εμπορίας ανθρώπων η αδιάλειπτη άσκηση φυσικής εξουσίας δεν είναι αναγκαία, 
όπως συμβαίνει στην κατάσταση δουλείας, αλλά αρκεί η τέλεση κάποιας από τις 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ με σκοπό την εκμετάλλευση του 
ίδιου του θύματος ή των υπηρεσιών που προσφέρει το θύμα.
 Η διάκριση στην οποία προχώρησε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι 
καίριας σημασίας γιατί οριοθετεί το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων ως 
ξεχωριστό, το οποίο ενέχει ιδιαίτερη κοινωνική απαξία. Ο συγκεκριμένος 
χαρακτηρισμός είναι κρίσιμος και για άλλες περιπτώσεις διακρίσεων από 
συναφείς παράνομες δραστηριότητες, όπως η παράτυπη διακίνηση προσώπων, 
η οποία δεν εμπεριέχει απαραίτητα τον σκοπό εκμετάλλευσης του προσώπου. 

•	 εμπορία	ανθρώπων	ως	έγκλημα	σκοπού	

 Ο σκοπός εκμετάλλευσης του θύματος από τον δράστη αποτελεί το κομβικό 
σημείο της εγκληματικής συμπεριφοράς της εμπορίας ανθρώπων και είναι 
αυτό που τη διακρίνει από άλλες συναφείς συμπεριφορές. Ο Άρειος Πάγος, το 
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έχει διευκρινίσει ότι για τη διάγνωση 
υπαιτιότητας του δράστη απαιτείται δόλος του δράστη (γνώση και βούληση για 
την τέλεση μίας ή περισσοτέρων από τις εγκληματικές δραστηριότητες που 
συνιστούν εμπορία ανθρώπων) όπως και σκοπός για να εκμεταλλευτεί ο ίδιος ή 
άλλος τις υπηρεσίες του θύματος σε τρίτους χωρίς να απαιτείται και πραγμάτωση 
του σκοπού αυτού [ΑΠ (Ζ΄Ποιν. τμ.) 673/2011, ΑΠ 783/2013 (Ζ΄Ποιν. τμ.)]. 
 Η αποτυχία να επέλθει η εκμετάλλευση μπορεί να συμβεί για πολλούς 
λόγους, όπως το θύμα να ήταν γνώστης των αληθινών προθέσεων του δράστη 
ή να κατόρθωσε να δραπετεύσει από τον περιορισμό ή να υπήρξε τέλος 
της εγκληματικής δραστηριότητας μετά από επέμβαση της αστυνομίας (ΑΠ 
783/2013).

•	 συναίνεση	του	θύματος

Είναι εξίσου σημαντικό να διευκρινισθεί πως η τυχόν συναίνεση του θύματος 
δεν έχει καμμία βαρύνουσα σημασία ως προς τη διαπίστωση της ποινικής 
ευθύνης του δράστη ή των δραστών ιδίως όταν αυτή έχει δοθεί με απατηλά 
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μέσα, υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή άλλα ωφελήματα (αρ. 323Α, παρ. 2ΠΚ). 
Επομένως, γνώση του θύματος για την τέλεση του εγκλήματος δεν απαιτείται 
να υπάρχει.

•	 συγκρότηση	και	ένταξη	σε	εγκληματική	οργάνωση	(άρθρο	187	ΠΚ)

 Σημαντική είναι η συνδρομή της εθνικής νομολογίας και στο σημείο αυτό 
εφόσον οι εγκληματικές δραστηριότητες που συνιστούν εμπορία ανθρώπων δεν 
εκτελούνται από ένα μεμονωμένο δράστη αλλά από τρία και περισσότερα άτομα 
τα οποία έχουν συστήσει εγκληματική οργάνωση. Αν και η γενεσιουργός αιτία της 
υιοθέτησης του άρθρου 187ΠΚ ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας η ρύθμιση 
ισχύει για κάθε μορφή ομαδικής εγκληματικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της εμπορίας ανθρώπων και μάλιστα ως επιβαρυντική περίπτωση. 
Στο πλαίσιο λειτουργίας μίας εγκληματικής οργάνωσης οι αξιόποινες πράξεις 
τελούνται συστηματικά με σκοπό την εκμετάλλευση των υπηρεσιών των 
θυμάτων, συχνά σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι δράστες-μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης πρέπει να έχουν πειθαρχεία μεταξύ τους και να μετέχουν της 
ενεργούς δράσης, εκτελώντας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, ακόμα 
και αν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Σε υπόθεση εργασιακής εμπορίας 
ανθρώπων που εξέτασε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης (491/2007), 
διευκρινίσθηκε ότι οι διάφορες μορφές του εγκλήματος που πιθανόν λαμβάνουν 
χώρα (παράνομη βία, κατακράτηση, εκβιασμός) “απορροφώνται” από το βασικό 
και ειδικό έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων (φαινομένη συρροή εμπορίας 
ανθρώπων με άλλα εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 324επ. 
ΠΚ) Επιπλέον, οι δράστες θα πρέπει να έχουν ενεργήσει με δόλο, ο οποίος να 
προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά.

•	 κατ’	επάγγελμα	τέλεση	(323Α,	παρ.	4	και	49	ΠΚ)	
 
 Ο Άρειος Πάγος (απόφαση 783/2013, Ζ΄Ποιν.τμ.) έχει ήδη διευκρινίσει 
ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συνιστά για τους δράστες επαγγελματική 
δραστηριότητα από την οποία να προσπορίζονται κέρδη. Έχοντας υπόψη ότι η 
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κατ’ επάγγελμα τέλεση ενός εγκλήματος αποτελεί επιβαρυντική περίσταση 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ελληνικού ποινικού δικαίου (άρθρο 13, περ. στ΄) 
το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θεώρησε πως η κατ’ επάγγελμα τέλεση του 
εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων συντρέχει όταν με την “επανειλημμένη 
τέλεση της πράξεως ή με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως 
προκύπτει σκοπός του [δράστη] για τον πορισμό εισοδήματος.” Η συγκεκριμένη 
πρόθεση του δράστη αποδεικνύεται και από την “υποδομή και την οργανωμένη 
ετοιμότητα” που έχει ο ίδιος διαμορφώσει, ακόμα και αν το έγκλημα τελείται για 
πρώτη φορά. Συνεπώς, βαρύνουσα σημασία για το δικαστήριο δεν έχει τόσο η 
συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας όσο η πρόθεση για επανάληψη του 
εγκλήματος βάσει σχεδίου από το οποίο θα αποκομίσει εισόδημα. 

•	 αποδεικτική	διαδικασία-ανάγνωση	εγγράφων	(άρθρο	364-365	ΚΠΔ)

 Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε μία ποινική δίκη 
είναι βασική προϋπόθεση για μία δίκαιη δίκη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 
εθνικού και διεθνούς δικαίου με έμφαση στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Η υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση 
783/2013 του Αρείου Πάγου έγινε αφορμή να οριοθετηθούν τα δικαιώματα 
του κατηγορουμένου σε περίπτωση σύγκρουσής τους με την ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης και την αναζήτηση της αλήθειας κατά την αποδεικτική διαδικασία. 
Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος απεφάνθη ότι αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό 
μέσο, ανάμεσα σε άλλα, ένορκη κατάθεση μάρτυρα ο οποίος δεν είναι δυνατόν 
να παραστεί στο ακροατήριο. το ανώτατο δικαστήριο διευκρίνισε ότι δεν 
παραβιάζονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, όπως αυτά κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 6, παρ. 2ΕΣΔΑ όταν λαμβάνεται υπόψη έγγραφη ένορκη κατάθεση 
μάρτυρα, εφόσον αυτός δεν μπορεί να παραστεί στο ακροατήριο για πολύ σοβαρό 
λόγο και το δικαστήριο αναγνώσει το έγγραφο αυτό χωρίς ο κατηγορούμενος να 
έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητά του. 
 Η κρίση του Αρείου Πάγου φαίνεται να συμφωνεί και με τη νομολογία 
του ΕΔΔΑ. το τελευταίο έχει αποφανθεί πως δεν θεμελιώνεται παραβίαση 
του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, όταν η λήψη των αποδείξεων προβλέπεται από το 
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εσωτερικό δίκαιο σύμφωνα με μία δίκαιη διαδικασία και επιπλέον δόθηκε στον 
κατηγορούμενο η δυνατότητα να αντικρούσει τη γνησιότητα και την ακρίβεια της 
απόδειξης, συμπεριλαμβανομένης και της μαρτυρικής απόδειξης (ΕΔΔΑ, Haxhia 
κατά Αλβανίας, 8-10-2013). Εξάλλου, όπως επανειλημμένα έχει αποφανθεί το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο τρόπος διεξαγωγής της αποδεικτικής διαδικασίας 
επαφίεται κατά κανόνα στην αρμοδιότητα του κράτους μέρους στη Σύμβαση. 
το ίδιο σκεπτικό αφορά και στα έγγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας στα οποία 
μπορεί να στηρίξουν την κρίση τους τα εθνικά δικαστήρια για τη συνδρομή της 
επιβαρυντικής περίστασης της κατ’ επάγγελμα συμμετοχής του δράστη στο 
έγκλημα εμπορίας ανθρώπων. Επομένως, συνέχισε ο Άρειος Πάγος, δεν έχει 
σημασία η μη έκδοση αμετάκλητης απόφασης σε προηγούμενες διώξεις κατά 
του κατηγορουμένου. Αρκεί η διαβεβαίωση ότι ο κατηγορούμενος είχε και 
στο παρελθόν εμπλακεί σε υποθέσεις παράνομης διακίνησης ανθρώπων κατά 
οργανωμένο και επαγγελματικό τρόπο ώστε να αποκτήσει εισόδημα από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τέταρτο Μέρος: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

1. Άξονες δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας 

 τα στοιχεία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πρόληψης και της 
καταστολής του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων προέρχονται κυρίως από 
την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία 
διαθέτει υψηλό ποσοστό επιτυχιών στο έργο της αποκάλυψης και εξάρθρωσης 
εγκληματικών δικτύων εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτών που κινούνται 
στο χώρο παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Οι βασικοί άξονες δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας με βάση το πρόγραμμα 
αντεγκληματικής πολιτικής για τα έτη 2010-2014 είναι οι εξής:
•	 αποτύπωση	όλων	των	παραμέτρων	του	προβλήματος,	
•	 ευαισθητοποίηση	του	προσωπικού	για	γνώση	και	κατανόηση	του	φαινομένου,
•	 πιστή	εφαρμογή	της	νομοθεσίας,	
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•	 διενέργεια	ερευνών	και	ελέγχων	για	τον	εντοπισμό	θυμάτων,
•	 ενεργοποίηση	 πληροφοριακού	 δικτύου,	 διενέργεια	 συντονισμένων	

αστυνομικών επιχειρήσεων,
•	 καταγραφή	εγκληματικών	ομάδων,
•	 ενεργοποίηση	συστήματος	ελέγχου	διαβατηρίων	και	συνοριακών	ελέγχων,	
•	 συνεργασία	 και	 αξιοποίηση	 των	 Ομάδων	 Καταπολέμησης	 Εμπορίας	

Ανθρώπων που λειτουργούν στις αστυνομικές διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης,

•	 ενδυνάμωση	της	συνεργασίας	με	τους	εκπροσώπους	της	δικαιοσύνης,	
•	 άμεση	ενημέρωση	κεντρικών	μονάδων	για	συνεργασία	και	συντονισμό	των	

σχετικών υποθέσεων, 
•	 αξιοποίηση	 του	 μνημονίου	 αστυνομικών	 ενεργειών	 και	 βέλτιστων	

πρακτικών,
•	 ιδιαίτερη	αντιμετώπιση	του	φαινομένου	όταν	εμπλέκονται	παιδιά	και	παροχή	

προστασίας,
•	 αξιοποίηση	 τεχνογνωσίας	 του	 σχεδίου	 “Ιλάειρα”	 για	 την	 συνεργασία	 των	

διωκτικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο (ανταλλαγή πληροφοριών, 
κοινά σχέδια δράσης και αντίστοιχες αστυνομικές επιχειρήσεις για την 
εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων, εκπαιδευτικά προγράμματα των 
αστυνομικών δυνάμεων βαλκανικών χωρών, όπως της βουλγαρίας).

2. Συλλογή πληροφοριών

 Ένα από τα σημαντικότερα στάδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού 
αποτελεί η συλλογή πληροφοριών για τα κέντρα αντίστοιχης εγκληματικής 
δραστηριότητας ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όπου υπάρχουν 
σημαντικά εμπόδια στην ακώλυτη ροή της πληροφορίας.
Οι βασικές πηγές πληροφόρησης για την αστυνομία είναι οι ακόλουθες: 
•	 τα	ίδια	τα	θύματα,
•	 οι	 αναφορές	 των	 Αρχών	 Επιβολής	 του	 Νόμου	 προς	 τον	 εισαγγελέα,	 οι	

οποίες αφορούν υποθέσεις Οργανωμένου Εγκλήματος.
•	 τα	Πληροφοριακά	Δελτία	και	Δελτία	Τύπου	από	υποθέσεις	Οργανωμένου	

Εγκλήματος.



46

•	 οι	αρμόδιες	ΜΚΟ	μερικές	από	τις	οποίες	συνεργάζονται	με	την	αστυνομία
•	 το	κοινό	και	ιδιαίτερα	σε	περιπτώσεις	σεξουαλικής	εκμετάλλευσης	οι	ίδιοι	

οι πελάτες που διατηρούν σχέσεις με τις γυναίκες-θύματα και
•	 η	πρεσβεία	της	χώρας	την	ιθαγένεια	της	οποίας	έχουν	τα	θύματα	στο	πλαίσιο	

διεθνούς συνεργασίας με τη χώρα αυτή.

3. Στάδιο αναγνώρισης του θύματος

 Στο στάδιο αναγνώρισης του θύματος, η πρώτη συνέντευξη και η ένορκη 
κατάθεση των θυμάτων στην αστυνομία αποτελούν τις βασικές διαδικασίες που 
ακολουθούνται. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι μακρόχρονες και επίπονες 
για τα θύματα, ιδιαίτερα αν τα άτομα αυτά έχουν υποστεί σωματικές βλάβες 
(συχνά και με την παροχή ναρκωτικών ουσιών για να ελέγχονται καλύτερα) σε 
συνδυασμό με άσκηση ψυχολογικής βίας (εκβίαση, εκφοβισμός για την σωματική 
ακεραιότητα των ίδιων αλλά και των μελών της οικογένειάς τους). Η παρουσία 
ψυχολόγου/ψυχιάτρου είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση της συνέντευξης 
με στόχο να διευκολυνθεί η αναγνώριση του θύματος από την αστυνομία. το 
Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 
εξέδωσε πρόσφατα Οδηγό ταυτοποίησης με τα απαραίτητα βήματα που οφείλουν 
να ακολουθήσουν οι αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση των θυμάτων. 

4. Περίθαλψη του θύματος
 (στέγαση, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)

 Αρμόδια δημόσια αρχή για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
ψυχολογικής στήριξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το οποίο συστήθηκε το 2003, λειτουργεί με 
τη μορφή ΝΠΔΔ και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. το Ε.Κ.Κ.Α. είναι 
επίσης αρμόδιο να συντονίζει όλο το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών αρωγής 
και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται στα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων και από ΜΚΟ. Ειδικότερα, οι βασικές υπηρεσίες 
που παρέχονται στα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι:
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•	 Επείγουσα	υποδοχή	και	προσωρινή	προστατευμένη	φιλοξενία	και	φροντίδα	
σε Ξενώνες - Καταφύγια,
•	 Ψυχολογική	και	κοινωνική	στήριξη	στα	θύματα	και	στις	οικογένειές	τους,
•	 Επείγουσα	 επιτόπια	 παρέμβαση	 για	 άμεση	 αντιμετώπιση	 καταστάσεων	
κρίσης και εκτάκτων
κοινωνικών αναγκών, όπως σε περιπτώσεις ατυχήματος με θύματα μετανάστες 
που διακινούνται παράνομα μέσω θαλάσσης,
•	 Ενημέρωση	 των	 θυμάτων	 σε	 θέματα	 που	 αφορούν	 τα	 δικαιώματα,	 τις	
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, 
•	 Διαμεσολάβηση,	παραπομπή	και	διασύνδεση	για	πρόσβαση	των	θυμάτων	σε	
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που προσφέρονται από άλλους κρατικούς 
φορείς (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), εθελοντικές ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες και ΜΚΟ (ΑΡΣΙΣ, Χαμόγελο του Παιδιού, Διεθνής Εταιρεία στήριξης 
οικογένειας, Γιατροί του Κόσμου).
 Οι σχετικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 
στήριξης παρέχονται επί 24ωρης βάσης και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 
“197”, η οποία αποτελεί κέντρο αναφοράς και συντονισμού του συστήματος 
παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Εάν προκύψει ανάγκη, 
ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί άμεσης επιτόπιας παρέμβασης και παροχής 
επείγουσας βοήθειας του ΕΚΚΑ και τα θύματα παραπέμπονται στις κατάλληλες 
υπηρεσίες του Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας. το ΕΚΚΑ 
συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Αστυνομία αλλά και αρκετές ΜΚΟ που 
παρέχουν φροντίδα στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. 

5. Συνεργασία με το θύμα
 
 Ένα σημαντικό πρόβλημα που τίθεται κατά τη διαδικασία έρευνας και 
αναγνώρισης των θυμάτων εμπορίας αποτελεί η παράλληλη αρμοδιότητα της 
Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος να ερευνά και να προσάγει υπόπτους για 
την τέλεση εγκλημάτων κατά των ηθών, όπως η μαστροπεία , οι παραβάσεις του 
νόμου περί εκδιδόμενων ατόμων, η διευκόλυνση ακολασίας τρίτου κ.α., Αυτό, 
ενίοτε συνεπάγεται την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή των ίδιων 
των θυμάτων εάν συλληφθούν μετά από “έφοδο” σε οίκους ανοχής, καθώς και 
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την ποινική δίωξη των δραστών για ελαφρύτερα εγκλήματα Η συγκεκριμένη 
πρακτική αποδεικνύεται προβληματική ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις σχετικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις, εθνικές και διεθνείς, που αποτρέπουν τη δίωξη των 
θυμάτων εμπορίας όταν αποδεικνύεται η τέλεση παρανόμων πράξεων από αυτά 
λόγω εξαναγκασμού τους βέβαια, είναι δεδομένο ότι τα κράτη είναι ελεύθερα 
να ποινικοποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται 
με την προσβολή των ηθών μίας κοινωνίας. Παράλληλα όμως οφείλουν να 
τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ειδικά όταν αυτές προέρχονται 
από την ενσωμάτωση των διεθνών συμβάσεων που έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει και αναφέρονται στην αποφυγή άσκησης δίωξης των θυμάτων. 
Στην Ελλάδα σχετική νομοθεσία εισήχθη το 2013 (βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 
4198/2013, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 187 ΠΚ), η οποία δίνει στον 
εισαγγελέα το δικαίωμα να μην ασκήσει ποινική δίωξη για παραβάσεις του 
νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδόμενων προσώπων που τελούνται από 
θύματα εμπορίας. 

Ένα άλλο συναφές πρόβλημα που αναδεικνύει και τη συχνή διάσταση 
νομοθεσίας και πράξης αφορά στην ποινικοποίηση της αποδοχής υπηρεσιών 
που προέρχονται από πράξεις εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α παρ. 3ΠΚ). 
Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στις ποινικές νομοθεσίες πολλών 
ευρωπαϊκών κρατών σκοπεύοντας στην αποτροπή της ζήτησης ως ένα από τα 
μέσα αντιμετώπισης του φαινομένου. Στην πράξη όμως τυχόν εφαρμογή αυτής 
της ρύθμισης παρεμποδίζει τη συνεργασία των προσώπων που εμπλέκονται 
σε αντίστοιχες καταστάσεις, όπως σε περιπτώσεις παροχής σεξουαλικών 
υπηρεσιών όπου ο πελάτης αρνείται να βοηθήσει στην έρευνα για την εύρεση 
και δίωξη των δραστών από φόβο δίωξης και του ιδίου. το πρόβλημα αυτό έχει 
ήδη επισημανθεί σε εθνικό επίπεδο από τις διωκτικές αρχές αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο από επιτροπές και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Μία πιθανή λύση 
για την επίλυση του προβλήματος θα ήταν η παράλειψη άσκησης δίωξης σε 
περίπτωση που ο πελάτης δεχθεί να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές ώστε 
να ενδυναμωθεί η κατασταλτική δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. 
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Συμπερασματικές σκέψεις

 το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και 
συνεπώς δύσκολο να επιλυθεί. Αποτελεί πλήγμα όχι μόνο για την ανθρώπινη 
ζωή και αξιοπρέπεια αλλά και για την ίδια τη συνοχή της ανθρώπινης κοινωνίας. 
Ήταν επομένως λειτουργικά επιτυχής η αντιμετώπιση του φαινομένου 
ταυτόχρονα ως ιδιαίτερα επικίνδυνη εγκληματική δραστηριότητα και ως 
κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διττή 
φύση του προβλήματος οδήγησε τη διεθνή κοινότητα να το τοποθετήσει ψηλά 
στην ατζέντα ως “σημαντικό πολιτικό ζήτημα” το οποίο απειλεί την ίδια τους την 
ύπαρξη. 
 Συνεπώς, οι προσπάθειες εξάλειψης του προβλήματος κινούνται ανάμεσα 
στην ποινική καταστολή των πράξεων που συνιστούν την εγκληματική 
δραστηριότητα και την αποκατάσταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Οι προσπάθειες όμως αυτές είναι καταδικασμένες να αποτύχουν 
εάν δεν λάβουν υπόψη τους τη δυναμική του φαινομένου της εμπορίας 
ανθρώπων και το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 
το έγκλημα. Αναπόφευκτα λοιπόν και τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου 
θα πρέπει να αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας είτε αφορούν στην πρόληψη του φαινομένου είτε στην καταστολή του. 
Εντούτοις, οι ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που συνήθως επιδρούν 
στη διαμόρφωση μίας διαφορετικής ατζέντας κάθε κράτους δεν πρέπει να 
αποτελούν δικαιολογία για την παράλειψη συμμόρφωσης στις θετικές τους 
υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το “οπλοστάσιο” των διεθνών 
συμβατικών κειμένων. Στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν υιοθετηθεί πολυάριθμες 
συμβατικές δεσμεύσεις, οικουμενικού και περιφερειακού χαρακτήρα και 
διαφορετικοί μηχανισμοί επίβλεψης της εφαρμογής τους οι οποίοι φαίνεται να 
λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους παρά την πολυπλοκότητα τους. Η Ελλάδα 
έχοντας πρόσφατα ενσωματώσει όλες τις διεθνείς ρυθμίσεις κατά της εμπορίας 
ανθρώπων στην έννομη τάξη της, ενδυναμώνει το δικό της “οπλοστάσιο” 
υιοθετώντας τις κατάλληλες πρακτικές. Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα 
παραμένουν πολλά κενά εφαρμογής ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα όπου ανθεί 
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η εργασιακή εκμετάλλευση υπηκόων τρίτων χωρών. Η υλοποίηση των μέτρων 
που έχουν εξαγγελθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η ενδυνάμωση της εθνικής 
και διεθνούς συνεργασίας και η εφαρμογή του νόμου με έμφαση στις σχετικές 
ρυθμίσεις του ποινικού δικαίου αποτελούν τις βάσεις για μια αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡτΗΜΑτΑ

τΥΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΜΑτΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣτΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

τα θύματα είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά που διακινούνται με σκοπό την 
σεξουαλική-οικονομική εκμετάλλευση και την εργασιακή εκμετάλλευση. 
το μορφωτικό τους επίπεδο είναι συνήθως αυτό της βασικής και μέσης 
εκπαιδεύσεως της χώρας τους. το οικονομικό-βιοτικό τους επίπεδο είναι 
χαμηλό και αποτελεί ένα από τους καθοριστικούς παράγοντες που διευκολύνει 
τη στρατολόγηση. 
Γυναίκες θύματα: Οι γυναίκες θύματα είναι αλλοδαπές, ηλικίας 20-30 ετών και 
με μικρές εξαιρέσεις από 18-20 ετών ή άνω των 30 ετών. Οι περισσότερες από 
αυτές είναι άνεργες στη χώρα καταγωγής τους ή δεν έχουν εργασθεί ποτέ. Σε 
μερικές έχουν γίνει προτάσεις για νόμιμη εργασία και αργότερα τις εξαπατούν 
ενώ άλλες γνωρίζουν από την αρχή ότι θα εργαστούν ως πόρνες.
Άνδρες θύματα: Οι άνδρες θύματα είναι αλλοδαποί, ηλικίας 25-35 ετών δηλαδή 
ηλικιακά αποτελούν το εργατικό δυναμικό της χώρας προέλευσης. Σε μερικούς 
έχουν γίνει προτάσεις για νόμιμη εργασία σε βιοτεχνίες, αγροτικές εργασίες, 
οικοδομές κ.α.
Παιδιά θύματα: Ελάχιστες υποθέσεις έχουν καταγραφεί. Οι ηλικίες των 
παιδιών θυμάτων της εργασιακής εκμετάλλευσης κυμαίνονται μεταξύ 13-16 
ετών (αγόρια) ενώ της σεξουαλικής-οικονομικής μεταξύ 16-17 ετών (κορίτσια).
τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μείωση του αριθμού των αλλοδαπών 
γυναικών	 –	 θυμάτων,	 οι	 οποίες	 προέρχονταν	 από	 Χώρες	 της	 Ανατολικής	
Ευρώπης, στη γενετήσια εκμετάλλευση των οποίων προέβαιναν οι εγκληματικές 
οργανώσεις, κατά το παρελθόν ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που 
προέρχονται τη Ρουμανία και τη βουλγαρία, ιδιαίτερα μετά την ένταξη τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων μεταξύ των κρατών 



52

–	μελών.	Επιπρόσθετα,	λόγω	του	χαμηλού	βιοτικού	επιπέδου,	των	κοινωνικών	
δομών και της ασταθούς οικονομικής κατάστασης των χωρών τους, μεγάλες 
κατηγορίες πληθυσμών, (ιδιαίτερα ROMA), είναι ευπαθείς ομάδες που εύκολα 
προσεγγίζουν και εκμεταλλεύονται ολιγομελείς, εγκληματικές οργανώσεις, 
μέλη των οποίων είναι κυρίως ομοεθνείς τους, με σκοπό τη γενετήσια και την 
εργασιακή τους εκμετάλλευση, αλλά και την εκμετάλλευσή τους για επαιτεία. 
τα θύματα εισέρχονται νόμιμα πλέον στη χώρα μας (τουριστική visa) και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις παράνομα με κλεμμένα ή πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά 
έγγραφα ή με γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων ή και με την παραβίαση 
Προξενικής θεώρησης που λαμβάνουν στα Προξενεία Ευρωπαϊκών χωρών 
τα οποία εδρεύουν στις χώρες προέλευσης. Η παράνομη είσοδός τους γίνεται 
μέσω αφύλακτων δύσβατων σημείων των βορείων συνόρων της χώρας μας με 
αυτοκίνητα (φορτηγά, λεωφορεία κ.ά.) ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτό 
(κρύπτες).

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

•	 εμπόριο	 δούλων	 (κάθε	 πράξη	 σύλληψης,	 απόκτησης	 και	 διάθεσης	 ενός	
ατόμου, η οποία σκοπεύει να το κάνει δούλο, κάθε πράξη απόκτησης δούλου με 
σκοπό την μεταπώληση ή την ανταλλαγή του, την πράξη της παραχώρησης με 
πώληση ή την ανταλλαγή αποκτημένου δούλου και γενικά κάθε πράξη εμπορίου 
ή μεταφοράς δούλων), 

•	 παράτυπη	μετανάστευση	 (μετακίνηση	προσώπων	σε	άλλη	 χώρα	 χωρίς	 να	
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις), 

•	 σωματεμπορία	(κατακράτηση	υπόθαλψη,	παράδοση	με	χρήση	βίας,	απειλής	
ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου, ή παραλαβή προσώπου με ή χωρίς αντάλλαγμα 
με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του), 

•	 μαστροπεία	 (η	 προαγωγή	 ή	 εξώθηση	 ή	 υπόθαλψη,	 εξαναγκασμός	 ή	
διευκόλυνση ανηλίκου σε πορνεία ),
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•	 στρατολόγηση	 (πρόσληψη	 ατόμου	 με	 σκοπό	 την	 παράνομη	 εκμετάλλευσή	
του),

•	 συγκρότηση/συμμετοχή	 σε	 εγκληματική	 οργάνωση	 (συγκρότηση	 ή	 ένταξη	
ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα 
πρόσωπα(οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων 
που προβλέπονται στον ποινικό  κώδικα),

•	 έκθεση	 σε	 κίνδυνο	 ζωής	 (παράλειψη	σωτηρίας	 άλλου	 από	 κίνδυνο	 ζωής	
χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής),

•	 άμεση	 συνέργεια	 (όποιος	 παρέχει	 άμεση	 συνδρομή	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
πράξης και την εκτέλεσή της στον αυτουργό τιμωρείται με την ίδια ποινή), 

•	 φαινομένη	 συρροή	 εγκλημάτων	 (η	 πράξη	 του	 δράστη	 προβλέπεται	 και	
τιμωρείται από  περισσότερους  ποινικούς νόμους πλην όμως εφαρμόζεται 
μόνο ένας ποινικός νόμος, αφού ο εκάστοτε εφαρμοζόμενος νόμος αποκλείει 
τους άλλους εξαιτίας διαφόρων λόγων νομικής φύσεως.) 

•	 άμεσος	δόλος	 (ο	δράστης	γνωρίζει	 το	αποτέλεσμα	 της	πράξης	 του	και	 το	
επιδιώκει), 

•	 αποδοχή	προϊόντος	εγκλήματος	(όποιος	με	πρόθεση	...	αγοράζει	πράγμα	που	
προήλθε από αξιόποινη πράξη τιμωρείται με φυλάκιση),

•	 κατ’	 επάγγελμα	 τέλεση	 (συστηματική	 τέλεση	 της	 εγκληματικής	πράξης	με	
σκοπό απόκτησης εισοδήματος), 

•	 έγκλημα	σκοπού	(η	ύπαρξη	του	σκοπού	είναι	απαραίτητη	για	τη	στοιχειοθέτηση	
του αδικήματος. το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων στοιχειοθετείται μόνον αν 
υπάρχει σκοπός εκμετάλλευσης) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΔΡΩΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΗΝΩΜΕΝΑ 
ΕΘΝΗ

Πρωτόκολλο 
Παλέρμο 2000

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ.Σ. Νο 29/ 

Πρωτόκολλο & 
Σύσταση 2014

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 
Σύμβαση 2005

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ

Οδηγία 2011/36/
ΕΕ

Νόμος 4198/2013

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ

έρευνα Άρθρο 9, παρ. 2 Άρθρο 2 Π.Πρωτ. Άρθρο 5, παρ. 2
εκπαίδευση

εκπαιδευτ. προγράμματα
Άρθρο 9, παρ. 2 Άρθρο 2 Π.Πρωτ. Άρθρο 5, παρ. 2

ενημέρωση κοινού Άρθρο 9, παρ. 2 Άρθρο 2 Π.Πρωτ. Άρθρο 5
αλλαγή στόχων εργατικής & 
μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 11 Άρθρο 7

αποτελεσματική αντιμετώπιση 
ζήτησης

Άρθρο 9, παρ. 5
Άρθρο 3(j) 
Σύσταση

Άρθρο 6

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

αναγνώριση θύματος 
≠

ποινική διαδικασία
Άρθρο 3 Π.Πρωτ.

Άρθρο 10, άρθρο 
12, παρ. 6

περίοδος περίσκεψης
Άρθρο 9 (a) 
Σύσταση

Άρθρο 13, παρ. 1

άδεια διαμονής Άρθρο 7
Άρθρο 9 (b) 
Σύσταση

Άρθρο 14

πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας

περίθαλψη
Άρθρο 6, παρ. 3 Άρθρο 7 Σύσταση

Άρθρο 12, παρ. 
1, 4

αποζημίωση Άρθρο 6, παρ. 6
Άρθρο 4 Π.Πρωτ. 
Άρθρο 10 
Σύσταση

Άρθρο 15 Άρθρο 5

επαναπατρισμός Άρθρο 8
Άρθρο 9 (c) 
Σύσταση

Άρθρο 16

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΩΞΗ

φυσικοί αυτουργοί Άρθρο 5, παρ. 1 Άρθρο 18 Άρθρο 2, παρ. 3-6
συνεργοί Άρθρο 5, παρ. 2(β) Άρθρο 21

αποδέκτες προϊόντων 
εγκλήματος

Άρθρο 19

νομικά πρόσωπα
Άρθρο 11 (c) 
Σύσταση

Άρθρο 22 Άρθρο 3

διεθνής συνεργασία Άρθρο 10
Άρθρο 5 Π. 
Πρωτ. Άρθρο 12 
Σύσταση

Άρθρα 32-35
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ΧΡΗΣΙΜΑ τΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Τηλεφωνικές Γραμμές Άμεσης Βοήθειας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ)
Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900
E-mail: sos15900@isotita.gr 
Website: www.isotita.gr; www.womensos.gr

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 
Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 
βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αμπελόκηποι, Αθήνα 
τηλ.: 213.20.39.706 & 213.20.39.771 & 213.20.39.778 
Ε-mail: helpline197@ekka.org.gr Ι Website: www.ekka.org.gr

A21
τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας: 1109
Πανελλαδικής εμβέλειας σε 170 γλώσσες, 24ωρης λειτουργίας, αστική χρέωση. 
(παρέχει νομική συμβουλευτική αλλά και κάλυψη με νομική αντιπροσώπευση)

Συμβουλευτικά Κέντρα
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών - Πολύκεντρο (Γ.Γ.Ι.Φ.)
Χαριλάου τρικούπη 51 & βαλτετσίου, Αθήνα (Εξάρχεια)
τηλ.: 210 38.98.085
E-mail: polykentro@isotita.gr 
Website: www.isotita.gr; www.womensos.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αθήνας (Γ.Γ.Ι.Φ.)
Νίκης 11, Αθήνα (Σύνταγμα) 
τηλ.: 210 33.17.305 & 210 33.17.306
E-mail: isotita4@otenet.gr 
Website: www.isotita.gr; www.womensos.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας 
Κανακάρη 101β, 262 21, Πάτρα 
τηλ/ Fax: 2610 620059 / 2610 620803 
patra@isotita.gr 
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Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας 
Λεωνίδου 9-11, 351 00, Λαμία 
τηλ/Fax: 22310 20059 & 22310 20616 / 22310 20308 
lamia@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου 
Θησέως 18Α, 712 01, Ηράκλειο
τηλ/Fax: 2810 341387 / 2810 343778 
irakleio@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης 
Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, 22100, τρίπολη 
τηλ/Fax: 2710 241814 / 2710 239592 
tripoli@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας
Γαληνού 4, 412 22, Λάρισα  
τηλ/Fax: 2410 535840 / 2410 538365 
larisa@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνη
Παπαδιαμάντη 2, 811 00, Μυτιλήνη 
τηλ/Fax: 22510 34470 / 22510 34471 
mytilini@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8, 69 100, Κομοτηνή 
τηλ/Fax: 25310 33290 / 25310 33370 
komotini@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας
Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας 7, 49 100, Κέρκυρα 
τηλ/Fax: 26610 47396 / 26610 80344 
kerkyra@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ερμούπολης Σύρου 
Φολεγάνδρου 2, 84 100, Ερμούπολη, Σύρος 
τηλ/Fax: 22810 76496 / 22810 76497 
ermoupoli@isotita.gr 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 68, 45 445, Ιωάννινα 
τηλ/Fax: 26510 77449 / 26510 77449 
ioannina@isotita.gr
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Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδος

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: τηλ: 210 3398100
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: τηλ: 2310 543451, 2310 507405
Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: τηλ: 27210 94849
Δικηγορικός Σύλλογος Κω: τηλ: 22430 50920, 22420 48915
Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών: τηλ: 23210 51659, 23210 56313
Δικηγορικός Σύλλογος τρικάλων: τηλ: 24310 27526
Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας: τηλ: 22210 27537, 22210 20827 
Δικηγορικός Σύλλογος βόλου: τηλ: 24210-23554, fax: 24210-28028 
Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης: τηλ: 25310 31163, fax: 25310 20589 
Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων: τηλ: 26510 37858  fax: 26510 37840
Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου: τηλ: 2810 286386, 2810 332760
Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων: τηλ: 28210 42555, 28210 52171
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας: τηλ: 26650 24450, 25560 23651
Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας: τηλ: 2610 271846, 2610 320931
Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου: τηλ: 22410 20413
Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών: τηλ: 23820 23780, 23820 22556, 23820 29756 
Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου: τηλ/φαξ: 26410 39190
Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας: τηλ/φαξ: 2410 532037 / 2410 532042
Δικηγορικός Σύλλογος Xίου: τηλ/φαξ: 22710 24207
Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης: τηλ/φαξ: 23510 23761 / 23510 36973 
Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας: τηλ/φαξ: 26450 25220
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: τηλ/φαξ: 210 4132650 / 210 4172948
Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: τηλ/φαξ: 25510 26712 / 25510 25848
Δικηγορικός Σύλλογος Κεφαλληνίας-Ιθάκης: τηλ/φαξ: 26710 23524 / 26710 26885
Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου: τηλ/φαξ: 22850 24187 / 22850 25601
Δικηγορικός Σύλλογος τριπόλεως: τηλ/φαξ: 2710 222357 / 2710 239955 

Ελληνική Αστυνομία - Τμήματα Anti-Trafficking

Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής: 
210-6476813, 210-6476827 και 210-6476912

Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης: 2310-388401, 2310-388364 και 2310-388365
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ΥΛΙΚΟ τΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ

Νομοθεσία

α. Διεθνής
Ηνωμένα Έθνη

•	 Σύμβαση	Ηνωμένων	Εθνών	κατά	του	διεθνικού	οργανωμένου	εγκλήματος	και	το	Πρόσθετο	

Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα 

των γυναικών και των παιδιών (A/RES 55/25)

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

•	 Διεθνής	Σύμβαση	Νο	C29 (1930) 

•	 Διεθνής	Σύμβαση	Νο	C105 (1957)

Συμβούλιο της Ευρώπης

•	 Σύμβαση	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	για	τη	δράση

 κατά της εμπορίας ανθρώπων (CETS No 197)

Ευρωπαϊκή Ένωση

•	 Οδηγία	2011/36/ΕΕ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	για	την	πρόληψη

 και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της

β. Εθνική (και οι σχετικές Αιτιολογικές Εκθέσεις)
•	 Νόμος	3064/2002	(ΦΕΚ	Α΄248/15-10-2002)

•	 Προεδρικό	Διάταγμα	233/2003	(ΦΕΚ	Α΄204/28-8-2003)

•	 Νόμος	3386/2005	(ΦΕΚ	Α΄212/23-8-2005)

•	 Νόμος	3811/2009	(ΦΕΚ	Α΄231/17-12-2009)

•	 Νόμος	3875/2010	(ΦΕΚ	Α΄158/20-9-2010)

•	 Νόμος	4198/2013	(ΦΕΚ	Α΄215/11-10-2013)

•	 Νόμος	4216/2013	(ΦΕΚ	Α΄266/10-12-2013)

•	 Νόμος	4251/2014	(ΦΕΚ	Α΄80/1-4-2014)
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Νομολογία

α. Διεθνής
ΕΔΔΑ: 

Rantsev κ. Κύπρου και Ρωσίας, 

Haxhia κ. Αλβανίας, 8-1-2014

β. Εθνική
Άρειος Πάγος 

Ζ΄Ποιν. τμήμα 673/2011

Ζ΄Ποιν. τμήμα 783/2013

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσ/κης 185/2003

Συμβούλιο Εφετών Θεσ/κης 491/2007

Άλλα μη-δεσμευτικά κείμενα

α. Ξενόγλωσσα
Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών

•	 A/Res/64/178: Improving the coordination of efforts

 against trafficking in persons

•	 A/Res/64/293: United Nations Global Plan of Action

 against Trafficking in Persons 

Εξειδικευμένοι Οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών

•	 United	Nations	Office	for	Drugs	and	Crime	(UNODC),

 Global Report on Trafficking in Persons, 2012

•	 OHCHR,	UNCHR,	UNICEF,	UNODC,	UN	Women,

 ILO,Prevent-Combat-Protect Human Trafficking:

 A Joint UN Commentary on the EU Directive-A Human Rights

 based Approach, November 2011,

•	 United	Nations	Office	for	Drugs	and	Crime	(UNODC)

 & Inter-Parliamentary Union, Combating Trafficking in Persons:

 A Handbook for Parliamentarians No 16, 2009

•	 United	Nations	Office	for	Drugs	and	Crime	(UNODC),

 Global Report on Trafficking in Persons, 2009
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
•	 Report	 of	 the	 Committee	 on	 Forced	 Labour,	 103d	 session,	 May-June	 2014,	 9(REV):	

Supplementing the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), to address implementation 

gaps to advance prevention, protection and compensation measures, to effectively achieve 

the elimination of forced labour,

•	 International	 Labour	 Office,	 Report	 IV	 (2A)	 Strengthening	 action	 to	 end	 forced	 labour,	

International Labour Conference, 103d session, 2014 

•	 International	 Labour	 Office,	 Report	 IV	 (2B)	 Strengthening	 action	 to	 end	 forced	 labour,	

International Labour Conference, 103d session, 2014

•	 International	 Labour	 Office,	 A	 Global	 Alliance	 against	 forced	 labour	 and	 trafficking	 in	

persons: Key achievements of the ILO’s Special Action Programme to combat forced labour 

(2001-2011), May 2012

•	 International	 Labour	 Office,	 Newsletter,	 Special	 Action	 Programme	 to	 combat	 forced	

labour, Issue No 4,

β. Ελληνικά
•	 Σύμβαση	 του	 Συμβουλίου	 της	 Ευρώπης	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	 εμπορίας	 ανθρώπων,	

Δικαιώματα των θυμάτων, Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Συμβούλιο της Ευρώπης 2013 (1)

•	 Σύμβαση	 του	 Συμβουλίου	 της	 Ευρώπης	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	 εμπορίας	 ανθρώπων,	

Μηχανισμός Εποπτείας, Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Συμβούλιο της Ευρώπης 2013 (2)

•	 Η	στρατηγική	της	ΕΕ	για	την	εξάλειψη	της	εμπορίας	ανθρώπων	2012-2016,	COM(2012)	286	

τελικό
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Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ

Βιβλιογραφία

α. Ελληνική
•	 Παπαντωνίου	Αντώνιος	και	άλλοι,	Σωματεμπορία:	Ο	ρόλος	του	πελάτη,	νομική	προσέγγιση	

και εμπειρικά δεδομένα, Εκδ. Α. Σάκκουλα 2013,

•	 Κυριαζή	 Τένια,	 Εμπορία	 Ανθρώπων:	 Διεθνές	 και	 Ευρωπαϊκό	 Δίκαιο	 Προστασίας	 των	

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νομική βιβλιοθήκη 2010, 

•	 Τσιώτας	Σπύρος,	Τα	εγκλήματα	της	μαστροπείας	και	της	σωματεμπορίας:	Μία	θεώρηση	από	

τη σκοπιά του εσωτερικού δικαίου και υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, Διπλωματική 

Εργασία ΠΜΣ τομέα Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ, 2004

β. Ξενόγλωσση
•	 Markos	Karavias,	Corporate	Obligations	under	International	Law,

 Oxford University Press 2014

•	 Anne	Gallagher,	The	International	Law	of	Human	Trafficking,

 Cambridge University Press 2010

Άλλα κείμενα (Εκθέσεις, μελέτες, κα)

α. Ελληνικά
•	 Trafficking	in	Persons	Report	June	2013:	Ετήσια	Έκθεση	των	ΗΠΑ

•	 Ευρωπαϊκό	 δίκτυο	 μετανάστευσης,	 Αναγνώριση	 Θυμάτων	 Εμπορίας	 Ανθρώπων	 σε	

Διαδικασίες Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο) και Αναγκαστικής Επιστροφής, τρίτη Εστιασμένη 

Μελέτη 2013

•	 Αρχηγείο	 Ελληνικής	 Αστυνομίας-Κλάδος	 ασφαλείας-Διεύθυνση	 δημόσιας	 ασφάλειας-

Κέντρο συλλογής και διαχείρισης επιχειρησιακών πληροφοριών: Έκθεση για το Οργανωμένο 

Έγκλημα στην Ελλάδα έτους 2011, Αθήνα Μάρτιος 2013

•	 Εθνικό	Κέντρο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης-Δ/νση	Κοινωνικών	Παρεμβάσεων-Τμήμα	ΚΚΣ	&	

Ξενώνων-Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης-Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων, Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 
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•	 Υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη-Γραφείο	Κοινοβουλευτικού	Ελέγχου,	Σχετική	Ερώτηση	

17350/2-6-2011 στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου: Αντιμετώπιση του 

φαινομένου διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων 

•	 Εθνική	Επιτροπή	για	 τα	Δικαιώματα	 του	Ανθρώπου,	Κρίσεις	για	 το	Σχέδιο	Νόμου	 “για	 την	

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 

της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών, 2002

β. Ξενόγλωσσα
•	 100	Best	Practices	in	Combating	Trafficking	in	Persons:

 The Role of Civil Society, The Johns Hopkins University: The Protection Project, 2012 

•	 Human	Trafficking	and	Business:	Good	Practices	to	Prevent

 and Combat Human Trafficking, UN.GIFT 2010 

•	 Kristina	Touzenis,	Trafficking	in	human	beings,

 UNESCO MIGRATION STUDIES, UNESCO 2010

•	 Janice	Raymond,	Guide	to	the	new	UN	Trafficking	Protocol,

 Coalition against Trafficking in Women 2001

Γ. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

•	http://www.unodc.org

•	http://www.ilo.org

•	http://hub.coe.int

•	http://www.echr.coe.int

•	http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security

•	http://www.dsanet.gr
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έργο 1.2.ε/12 της Δράσης 1.2/12 και τίτλο: «Ενημερωτική εκστρατεία 
με  σ τόχο  την  ευα ισθητοπο ίηση  των  νέων  κα ι  την  ενημέρωση 
τους για την εμπορία ανθρώπων» συγχρηματοδοτείται  κατά 95% 
από  Κο ι νο τ ι κούς  Πόρους  κα ι  κα τά  5% από  Εθν ι κούς  Πόρους

Κέντρο Προάσπισης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρχελάου 27, ΤΚ 11635
Αθήνα, Τηλ. 210 9210977


