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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη 

στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και για τον 

καθορισμό περαιτέρω συγκεκριμένων δράσεων, 4.12.2017 

 Καταγεγραμμένα θύματα 

εμπορίας στην ΕΕ:  

 το 67 % θύματα 

σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

 το 95 % εκ των οποίων 

είναι γυναίκες ή κορίτσια 

 ακολουθούν η 

εργασιακή εκμετάλλευση 

(21 % των θυμάτων) και 

άλλες μορφές 

εκμετάλλευσης (12 %)  

 

 Τα ετήσια κέρδη από 

όλες τις μορφές 

εμπορίας ανθρώπων 

εκτιμώνται σε 29,4 δισ. 

EUR παγκοσμίως*  

 

*έκθεση της Europol για το 
χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό 

μοντέλο εμπορίας ανθρώπων 
(2015) 



(α) Διακίνηση 

προσώπων: η 

στρατολόγηση, 

μεταφορά, 

μετακίνηση, παροχή 

καταλύματος ή η 

υποδοχή 

προσώπων, με την 

απειλή ή χρήση βίας 

ή άλλων μορφών 

εξαναγκασμού, με 

απαγωγή, εξαπάτηση, 

παραπλάνηση, 

κατάχρηση εξουσίας 

ή ευάλωτης θέσης ή 

με παροχή ή αποδοχή 

χρημάτων ή 

ωφελημάτων για να 

επιτευχθεί η 

συγκατάθεση 

προσώπου που έχει 

τον έλεγχο άλλου 

προσώπου, με σκοπό 

την εκμετάλλευση.  

Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την «Αποτροπή, Καταστολή και τη Τιμωρία της 

Παράνομης διακίνησης Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση 

ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών» Παλέρμο, 12/2000 (Ελλάδα- Ν. 3875/2010 -ΦΕΚ 

158/Α/20.9.2010) 

(α) Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, 
την εκμετάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλες 

μορφές γενετήσιας εκμετάλλευσης, την 

αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη 

δουλεία ή πρακτικές παρόμοιες με τη δουλεία, την 

υποτέλεια ή την αφαίρεση οργάνων. 

 
(β) Η συγκατάθεση του θύματος της 
διακίνησης προσώπων για την σκοπούμενη 
εκμετάλλευση, όπως αυτή ορίζεται δεν 
λαμβάνεται υπόψη όταν έχει χρησιμοποιηθεί 
οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται 
στην υποπαράγραφο αυτή. 
 

(γ-δ) Ειδικά για παιδιά (οποιοδήποτε πρόσωπο 

κάτω των 18 ετών): Η στρατολόγηση, 

μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή 

υποδοχή παιδιού με σκοπό την εκμετάλλευση 

θεωρείται ως «διακίνηση προσώπων» ακόμα κι 

αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα από τα μέσα 

που αναφέρονται στην υποπαράγραφο  

Άρθρο 3 



Εκμετάλλευση : 

εκμετάλλευση της 

εκπόρνευσης άλλων ή 

άλλες μορφές 

σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, την 

καταναγκαστική 

παροχή 

εργασίας ή 

υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης 

της επαιτείας, τη 

δουλεία ή άλλες 

πρακτικές 

παρεμφερείς προς τη 

δουλεία, την οικιακή 

δουλεία, την 

εκμετάλλευση 

εγκληματικών 

δραστηριοτήτων ή την 

αφαίρεση οργάνων. 

• κατάχρηση ευάλωτης 

κατάστασης: η 

κατάσταση στην οποία 

το σχετικό πρόσωπο 
δεν έχει άλλη 

πραγματική ή 

παραδεκτή επιλογή από 

το να υποστεί τη 

συγκεκριμένη 
κατάχρηση. 

οδηγία 2011/36/ΕΕ, 
άρθρο 2  



μορφές 

 σεξουαλική εκμετάλλευση 

 αναγκαστικές εργασίες ή υπηρεσίες 

 επαιτεία 

 εγκληματικές δραστηριότητες 

 αφαίρεση οργάνων Σύμφωνα με την 

Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου τα 

διακινούμενα άτομα 

υποβιβάζονται από 

υποκείμενα σε res 

(=πράγμα) 



Παραβίαση πληθώρας 

δικαιωμάτων  

 στον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας 

 στην ισότητα ως προς την απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  

 στην ελευθερία που περιλαμβάνει:   

 το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας   

 το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και κυκλοφορίας και επιλογής 
τόπου διαμονής  

 το δικαίωμα επιλογής εργασίας και µη εκτέλεσης αναγκαστικής εργασίας 

 το δικαίωμα της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας 

 την απαγόρευση της δουλείας και των μορφών της 

 το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να µην υφίσταται οποιαδήποτε 
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση  

 



Πρώτη Παγκόσμια Έκθεση του ΟΗΕ για την Εμπορία Ανθρώπων, 12.02.2009 
(https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)  

 Συγκεντρωθηκαν στοιχεία από 155 χώρες 

 Στις περισσότερες χώρες οι καταδικαστικές αποφάσεις δεν 
υπερβαίνουν τις 1,5 ανά 100.000 άτομα 

 Η πιο συνηθισμένη μορφή εμπορίας ανθρώπων (79%)  είναι 
η σεξουαλική εκμετάλλευση. 

 Τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι κυρίως 
γυναίκες και μικρά κορίτσια 

 Στις  χώρες που παρείχαν πληροφορίες για το φύλο των 
εμπόρων (30%) η  πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. (Στην 
Ανατολική  Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, το 60% των 
καταδικασθέντων για εμπόριο ανθρώπων είναι γυναίκες.) 

 Η δεύτερη πιο συνηθισμένη μορφή εμπορίας ανθρώπων 
είναι η καταναγκαστική εργασία (18%). Η διαλεύκανση και 
καταγγελία των περιπτώσεων καταναγκαστικής εργασίας 
είναι πολύ πιο σπάνια από τις περιπτώσεις σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. 

 Το 20% των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι παιδιά. 

https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf


Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά 
και το Έγκλημα (UNODC), 2016 Αναθεωρημένη 

έκθεση της Πρώτης Παγκόσμιας Έκθεσης του ΟΗΕ 
για την Εμπορία Ανθρώπων 
(http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_
in_Persons.pdf) 



Αναθεωρημένη έκδοση της Eurostat σχετικά με το 
εμπόριο ανθρώπων, 2015 
(https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_o
n_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf): 

 

ΘΥΜΑΤΑ: 

 30.146 θύματα αναφέρθηκαν στα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ μεταξύ 2010-2012 

 Το 80% των θυμάτων ήταν γυναίκες 

 Το 69% των θυμάτων αφορούσε σε σεξουαλική 
εκμετάλλευση 

 Το 95% των θυμάτων της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ήταν γυναίκες  

 Το 71% των θυμάτων της εργασιακής 
εκμετάλλευσης ήταν άνδρες 

 Το 65% των θυμάτων ήταν Ευρωπαίοι πολίτες  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf


 

ΔΡΑΣΤΕΣ: 

 8.805 ποινικές διώξεις για εμπορία ανθρώπων 

καταγράφηκαν στα κράτη μέλη στο διάστημα 2010- 2012 

 Πάνω από το 70% των διακινητών ήταν άνδρες 

 3.855 καταδίκες για εμπορία ανθρώπων στο διάστημα 

2010-2012 

 

 Κυριαρχεί η σεξουαλική εκμετάλλευση 



 Σύμβαση περί Καταστολής της Εμπορίας Προσώπων και της Εκμετάλλευσης της 
Πορνείας Άλλων (1950) 

 Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ, 20 Νοεμβρίου1989- άρθρο 35  (N. 2101/1992 ΦΕΚ Α/192/1992). 

 Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Παράνομης 
Διακίνησης Προσώπων με σκοπό την Σεξουαλική και Οικονομική 
Εκμετάλλευση, ιδιαίτερα των Γυναικών και των Παιδιών (Πρωτόκολλο του 
Παλέρμο), 2000, τέθηκε σε ισχύ το 2003 (Στην Ελλάδα κυρώθηκε με Νόμο το 
2010) 

 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά 
με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία. 
Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, 
κύρωση και προσχώρηση με την απόφαση 54/263 της 25.5.2000 

 «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας 
Ανθρώπων», που υπογράφηκε στη Βαρσοβία, στις 16 Μαΐου 2005 

 Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα 
Πρωτόκολλα αυτής, ιδίως το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και 
Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών και το 
Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη 
Θάλασσα και τον Αέρα (Ν. 3875/2010) 



 Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(άρθρο 5)  

 Αποφάσεις Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (69/02), για την 
καταπολέμηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και της 
πορνογραφίας (68/04) 

 Οδηγία 2004/81/ΕΚ Χορήγηση τίτλων παραμονής περιορισμένης 
διάρκειας, ανάλογα με το διάστημα που απαιτείται για την περάτωση 
των σχετικών εθνικών διαδικασιών, στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που συνεργάζονται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ή 
της υποβοήθησης της παράνομης μετανάστευσης. 

 Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων.  

 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας 

 Οδηγία 2012/29/EE για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας 



Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 

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

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0058) 

 Σκοπός : Θεσπίζει ελάχιστους κοινούς κανόνες για τον ορισμό των αδικημάτων εμπορίας 
ανθρώπων και της τιμωρίας τους. Επίσης, προβλέπει μέτρα για την καλύτερη πρόληψη του 
φαινομένου και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.  

 Τιμωρούνται η πρόσληψη,μεταφορά,διακίνηση,στέγαση ή υποδοχή προσώπων δια της βίας 
με σκοπό την εκμετάλλευση. 

 Ορίζει ως ποινή για αυτές τις παραβάσεις τουλάχιστον 5 έτη φυλάκισης και τουλάχιστον 10 
έτη φυλάκισης σε περίπτωση επιβαρυντικών περιστάσεων, εάν για παράδειγμα το αδίκημα 
τελέστηκε κατά ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων (όπως παιδιών) ή εάν τελέστηκε από 
εγκληματική οργάνωση. 

 Διώξεις: Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ασκούν διώξεις σε υπηκόους τους για αδικήματα που 
τελέστηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ και να χρησιμοποιούν εργαλεία διερεύνησης όπως 
υποκλοπές συνομιλιών (για παράδειγμα, τηλεφωνικές συζητήσεις ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου).  

 Τα παιδιά και οι έφηβοι (κάτω των 18 ετών) επωφελούνται από πρόσθετα μέτρα, όπως 
σωματική και ψυχολογική στήριξη, πρόσβαση στην εκπαίδευση και, κατά περίπτωση, 
δυνατότητα διορισμού κηδεμόνα ή εκπροσώπου. Πρέπει να δίνουν συνέντευξη αμέσως, σε 
ενδεδειγμένους χώρους και σε ειδικευμένους επαγγελματίες. 

 Τα θύματα έχουν το δικαίωμα αστυνομικής προστασίας και νομικής συνδρομής ώστε να 
είναι σε θέση να ζητήσουν αποζημίωση.  

 Έχει διοριστεί ένας Συντονιστής Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τη 
διασφάλιση μιας συνεπούς και συντονισμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου (https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_en). 

 



 Στήριξη των θυμάτων: τα θύματα λαμβάνουν συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις 
ποινικές διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους 
απονέμονται σύμφωνα με το καθεστός των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες. Αυτή η 
συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει την υποδοχή σε καταφύγια ή την παροχή ιατρικής και 
ψυχολογικής βοήθειας και υπηρεσίες ενημέρωσης και διερμηνείας σύμφωνα με την Οδηγία 
2012/29/ΕΕ (ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία 
θυμάτων της εγκληματικότητας). 

 

 Κύριος στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι τα θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν της 
δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας και είναι ικανά να συμμετέχουν στην 
ποινική διαδικασία, όταν η βλάβη έχει τελεστεί στην ΕΕ. 

 Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα θύματα της εγκληματικότητας αναγνωρίζονται και 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματισμό σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες 
τους και χωρίς διακρίσεις (π.χ. λόγω εθνικότητας, καθεστώτος διαμονής, φυλής, θρησκείας, 
ηλικίας, φύλου, κ.λπ.). 

 Η οδηγία ορίζει ελάχιστα πρότυπα για όλα τα θύματα κάθε μορφής εγκληματικότητας 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το καθεστώς διαμονής των θυμάτων. Από τη στιγμή που 
τελείται έγκλημα ή διεξάγεται ποινική διαδικασία στην ΕΕ, στο θύμα πρέπει να αναγνωρίζονται τα 
δικαιώματα που καθιερώνονται στην οδηγία για τα θύματα. Στα θύματα πρέπει να 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα: 

 ακρόασης της υπόθεσής τους στο δικαστήριο, 

 επανεξέτασης απόφασης του δικαστηρίου για μη δίωξη, 

 επιστροφής των εξόδων τους, 

 λήψης νομικής συνδρομής, 

 ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

 Οι εθνικές αρχές οφείλουν να ελαχιστοποιούν τις δυσκολίες που ανακύπτουν όταν το θύμα 
κατοικεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της τέλεσης της αξιόποινης πράξης. 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
 
Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016 

5 τομείς προτεραιότητας στους οποίους 
πρέπει να εστιαστεί η ΕΕ για να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα της εμπορίας 
ανθρώπων: 

1/ Εντοπισμός, προστασία και 
συνδρομή των θυμάτων εμπορίας 

2/Ενίσχυση της πρόληψης της εμπορίας 
ανθρώπων 

3/Κλιμάκωση της δίωξης των 
ασκούντων εμπορία ανθρώπων  

4/Ενίσχυση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ βασικών 
παραγόντων και συνοχή των πολιτικών 

5/Αύξηση των γνώσεων σχετικά με όλες 
τις μορφές εμπορίας ανθρώπων και 
αποτελεσματική απάντηση στις 
διαφαινόμενες ανησυχίες 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη 

της εμπορίας ανθρώπων και για τον καθορισμό περαιτέρω συγκεκριμένων δράσεων, Βρυξέλλες, 

4.12.2017 

 τα θύματα είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που αναφέρουν τα 
επίσημα στοιχεία 

 η διάσταση του φύλου είναι προφανής: η εμπορία ανθρώπων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με θύματα ως επί το πλείστον 
γυναίκες και κορίτσια, αναφέρεται συστηματικά ως η επικρατέστερη 
μορφή εμπορίας ανθρώπων 

 έχουν προσδιοριστεί τρεις στοχευμένες προτεραιότητες: 

α/ Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των 
δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω της 
εξάρθρωσης του επιχειρηματικού μοντέλου και της διάλυσης της 
αλυσίδας εμπορίας 

β/ Να βελτιωθεί η πρόσβαση και να πραγματωθούν τα δικαιώματα των 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων 

γ/ Να ενισχυθεί η συντονισμένη και ενοποιημένη αντιμετώπιση, τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ 

 



https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_

el_1.pdf 



Στατιστικά εμπορίας ανθρώπων & σωματεμπορίας 

(http://www.astynomia.gr) 

ΕΤΟΣ 2014 2015 2016 2017 2018 (α’ εξάμηνο) 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 36 32 25 21 19 

ΘΥΜΑΤΑ 64 (14 ανήλικα) 50 (7 ανήλικα)  46 (16 ανήλικα) 38 (14 ανήλικα) 18 (7 ανηλικα) 

ΔΡΑΣΤΕΣ 125 (οι 7 άγνωστης 

υπηκοότητας) 

117 (οι 11 άγνωστης 

υπηκοότητας)  

97 (οι 5 άγνωστης 

υπηκοότητας) 

147 (οι 10 άγνωστης 

υπηκοότητας) 

83 (7 ΑΓΝΩΣΤΟΙ) 

ΕΤΟΣ ΦΥΛΟ ΘΥΜΑΤΩΝ  ΦΥΛΟ ΔΡΑΣΤΩΝ 

2014 
54 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

10 ΑΝΔΡΕΣ 

50 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

75 ΑΝΔΡΕΣ 

2015 
33 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

17 ΑΝΔΡΕΣ 

30 ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

76 ΑΝΔΡΕΣ (έχουν εξαιρεθεί οι 

άγνωστης υπηκόοτητας) 

2016 
28 ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

18 ΑΝΔΡΕΣ 

28 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

64 ΑΝΔΡΕΣ(έχουν εξαιρεθεί οι 

άγνωστης υπηκόοτητας) 

2017 
35 ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

3 ΑΝΔΡΕΣ 

38 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

99 ΑΝΔΡΕΣ (έχουν εξαιρεθεί οι 

άγνωστης υπηκόοτητας) 

2018 (α’ εξάμηνο) 
17 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1 ΑΝΔΡΑΣ 

31 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

52 ΑΝΔΡΕΣ 



ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ 

ΕΤΟΣ 

2014 2015 2016 2017 
2018 (α’ 

εξάμηνο) 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
30 26 18 20 18 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

(+ΕΠΑΙΤΕΙΑ) 

6 6 7 1 1 



ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

Κεφ. 18ο «Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας»  

 Άρθρο 323 Εμπόριο δούλων  

 Άρθρο 323Α: Εμπορία ανθρώπων  

 Άρθρο 323Β: Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά 
την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου 
(Σεξουαλικός τουρισμός) 

Κεφ. 19ο «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» 

 Άρθρο 336: Βιασμός 

 Άρθρο 337: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

 Άρθρο 348Α: Πορνογραφία ανηλίκων 

 Άρθρο 348Γ: Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων 

 Άρθρο 349: Μαστροπεία 

 Άρθρο 351: Σωματεμπορία  

 Άρθρο 351Α: Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής 

  

 



Ανήλικο θύμα:Γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση δράστη αλλά και 

ανήλικου θύματος. Προστέθηκαν στον Ποινικό Κώδικα με τον Ν. 

3625/2007 [Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία 

παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική 

πορνογραφία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 290, τ. Α')] 

 

 

 

 

 Άρθρο 352Α: Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του 

δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής 

 Άρθρο 352Β: Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου 

θύματος 
 



       ΝΟΜΟΙ 

 Ν. 3064/2002: αναδιαμόρφωση των διατάξεων για την σωματεμπορία, προβλέπονται όλες οι σύγχρονες μορφές 
τέλεσης παρόμοιων εγκλημάτων, νομοθετικές ρυθμίσεις για την παροχή αρωγής στα θύματα 

 ΠΔ 233/2003  (ΦΕΚ 204/Α/28-8-2003) «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 
323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002»- ορισμός θύματος  

 Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212/23-08-2005): «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ελληνική Επικράτεια» άρθρο 1ι  «Ορισμοί»              θύμα εμπορίας ανθρώπων  

 Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290/ 2007 τ. Α'): Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες 
διατάξεις»  

 Ν. 3875/2010: Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων (Πρωτόκολλο του Παλέρμο)  

 Ν. 3907/2011, που απλοποίησε και προσδιόρισε τα κριτήρια για έκδοση και / ή ανανέωση αδειών διαμονής για 
ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους, μεταξύ των άλλων, και για τα ανήλικα τέκνα, θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης, τα οποία είναι ασυνόδευτα, ή ανήλικα, η επιμέλεια 
των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη 
χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών ή ανήλικοι που 
φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού. 

 Ν. 4198/2013: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, την πρόληψη των συγκεκριμένων εγκλημάτων και την 
προστασία των θυμάτων. 

 Ν.4216/2013: Κυρώνεται η «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας 
Ανθρώπων», οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου εισάγουν προστατευτικές ρυθμίσεις, τόσο για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η διαπίστωση της ανηλικότητας, όσο και για τα ασυνόδευτα παιδιά που 
φέρονται να είναι θύματα εμπορίας. 

 Ν. 4267/2014: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου 

 

 



Προστασία θυμάτων- Φορείς 

 Γραφείο εθνικού εισηγητή για την καταπολεμηση 
της εμποριας ανθρωπων (Γ.Εθ.ΕΙΣ)- Σύσταση 

Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς- Εκστρατείες 

Κοινωνικής Αφύπνισης και Ευαισθητοποίησης 

 Συνεργασία αρμοδίων Υπηρεσιών Ελληνικής 

Αστυνομίας με ξένες Διπλωματικές αρχές και 

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για 

επαναπατρισμό θυμάτων  

 WOMENSOS 

 ΜΚΟ Α21 

 Χαμόγελο του Παιδιού (για τα ανήλικα θύματα) 

 Kέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 

 

 

 





Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 


