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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το πρόβληµα  

 

Η παράνοµη εµπορία και διακίνηση γυναικών αποτελεί ένα φαινόµενο πολυσύνθετο, 

το οποίο εµφανίζεται ολοένα και συχνότερα. Έπειτα, η διεύρυνσή του διευκολύνεται από 

την παγκοσµιοποίηση και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Πρόκειται για φαινόµενο το οποίο 

δεν αφορά µόνο τη χώρα µας, καθώς δεν θίγει κάποια µεµονωµένα πρόσωπα, αλλά 

πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο εντάσσεται σε µία σύγχρονη 

µορφή δουλείας και έχει τη µορφή ενός διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος,  

παρουσιάζοντας εκτεταµένες επιπτώσεις στον κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό ιστό 

όλων των κοινωνιών.  

Είναι γεγονός ότι η εµπορία γυναικών αφορά µία πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Αυτή η 

παράνοµη διακίνηση λοιπόν και το γρήγορο κέρδος που αποφέρει, περιλαµβάνει δύο 

βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά φυσικά τις γυναίκες – θύµατα και ο δεύτερος έχει 

αντίκτυπο στους πελάτες, δηλαδή τους χρήστες – καταναλωτές των σεξουαλικών 

υπηρεσιών. Οι πελάτες αυτών των υπηρεσιών αποτελούν τον παράγοντα εκείνο, που 

αναπαράγει και διαιωνίζει το φαινόµενο του trafficking. Βέβαια, όλα αυτά 

καταδεικνύονται σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές αξίες, τους θεσµούς, τις θέσεις και τις 

προκαταλήψεις, που δυσχεράνουν την όλη κατάσταση.  

Η προώθηση των γυναικών στην εξαναγκαστική πορνεία επιτυγχάνεται µε διάφορους 

τρόπους και µέσα. Κάποια από τα πιο συνήθη είναι η παραπλάνηση, η εξαπάτηση, η 

απαγωγή, ενώ το κυριότερο από όλα είναι οι έντονοι ξυλοδαρµοί, βιασµοί και 

ψυχοσυναισθηµατική βία που υφίστανται οι γυναίκες. Παράλληλα, δεν εκλείπουν οι 

εκφοβισµοί και οι εθισµοί στις ναρκωτικές ουσίες.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, η προσέγγιση του προβλήµατος, ο 

σχεδιασµός της πολιτικής που χρειάζεται για την αντιµετώπισή του και η υλοποίηση 

ανάλογων δράσεων, τόσο για την καταπολέµησή του, όσο και για την στήριξη και αρωγή 

των θυµάτων, πρέπει να έχει αντίκρισµα σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.  

Η εµπορία και διακίνηση είναι ένα πολυδιάστατο και σύνθετο πρόβληµα, αφού είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένο µε το δικαίωµα στην ελευθερία και την ισότητα, µε το δικαίωµα 

στον αυτοπροσδιορισµό και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και 

ασφαλώς αφορά και το δικαίωµα στο σεβασµό της ανθρώπινης αξίας. 
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Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας 

  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά το φαινοµένο της παράνοµης διακίνησης 

προσώπων στην Ελλάδα, όπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθιερωθεί ως 

όρος ‘’trafficking’’. Το φαινόµενο αυτό, αποτελεί σύγχρονη µορφή δουλείας και 

συνδέεται µε τη φτώχεια και τις οικονοµικές ανισότητες που υπάρχουν στον κόσµο. 

Συµβάλλει στην κατανόηση ζητηµάτων που αντιµετωπίζουµε, όπως η εξουσία, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, η δικαιοσύνη. Η εµπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρή παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε πολλές επιπτώσεις, µε αποτελέσµα να έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις. 

Στόχος λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η κατάδειξη του φαινοµένου trafficking στην 

Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα 

εµβαθύνουµε στην έννοια της διακίνησης προσώπων, ξεκινώντας από µια ιστορική 

αναδροµή. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι µορφές και τα αίτια του φαινοµένου, καθώς και 

οι συνέπειες του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα θύµατα της διακίνησης. Αρχικά, 

επισηµαίνονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των θυµάτων και εν συνεχεία εξετάζεται ο 

εντοπισµός και η στήριξή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών και των τεχνικών που χρησιµοποιούν αυτοί που υποκινούν το 

συγκεκριµένο κύκλωµα, δηλαδή οι σωµατέµποροι, καθώς και οι µέθοδοι προσέγγισης 

των γυναικών στην πορνεία.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση του φαινοµένου της παράνοµης 

διακίνησης γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και πιο συγκεκριµένα µέσα στον ελλαδικό 

χώρο. Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης  θα παρουσιάσουµε 

τους φορείς και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και προσφέρουν σηµαντική 

βοήθεια για την αντιµετώπιση της διακίνησης προσώπων, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν και 

τα ίδια τα θύµατα του trafficking. 

Σεβασµό και ιδιαίτερες ευχαριστίες, οφείλω στον καθηγητή µου, κύριο Τσουραµάνη 

Χρήστο, για την πολύτιµη βοήθειά του και τον χρόνο που αφίερωσε για την ολοκλήρωση 

της πτυχιακής µου εργασίας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, για όσα µε δίδαξε κατά την  

διάρκεια της φοιτητικής µου ζωής, για το υλικό που µου προσέφερε και τις συµβουλές 

του. 
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∆ιασαφήνιση ορισµών του φαινοµένου 

 

Πορνεία: ονοµάζεται η προσφορά του σώµατος για ερωτική πράξη - συνουσία, έναντι 

χρηµατικού ανταλλάγµατος. Η πορνεία αναφέρεται ως το αρχαιότερο επάγγελµα του 

κόσµου και ενδέχεται να παρουσιαστεί και ως «αγοραίος έρωτας» ή«αγοραίο σεξ». 

(Μπαµπινιώτης, 1998) 

Σύµφωνα µε έναν ακόµη ορισµό, η πορνεία, πρόκειται για µία αντικοινωνική 

συµπεριφορά, κατά την οποία το πρόσωπο προσφέρει το ίδιο το κορµί του, δηλαδή τις 

σεξουαλικές του υπηρεσίες για να καλύψει τις ανάγκες βιοπορισµού του. Άρα, η πορνεία 

αφορά µία εµπορική εκµετάλλευση της ατοµικής σεξουαλικότητας του ατόµου, µε στόχο 

τα οικονοµικά οφέλη. (Γαρδίκας, 2001) 

Κατά το ελληνικό δίκαιο, η πορνεία δεν αποτελεί αδίκηµα, µόνο, στην περίπτωση 

όπου υπάρχει η άδεια της εκάστοτε τοπικής αρµόδιας αρχής (αστυνοµικής ή λιµενικής), 

για την εγκατάσταση ιερόδουλης - πόρνης σε οποιοδήποτε οίκηµα, γνωστό και ως «οίκος 

ανοχής». Συγχρόνως, απαιτείται η παρακολούθηση από ιατρούς του δηµοσίου, για την 

κατάσταση υγείας της γυναίκας (ιερόδουλης). (el.wikipedia.org) 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: είναι «τα βασικά δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες 

που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι», τα οποία περιλαµβάνουν αστικά και πολιτικά 

δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και 

έκφρασης, καθώς και την ισότητα απέναντι στο νόµο. Στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

συγκαταλέγονται τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονοµικά δικαιώµατα, όπως το 

δικαίωµα στην εργασία, την τροφή, την υγεία, την περίθαλψη, την κατοικία, την 

εκπαίδευση και το δικαίωµα συµµετοχής στον πολιτισµό. (el.wikipedia.org) 

Ελευθερία: «Η κατάσταση του να είναι κανείς ελεύθερος ή του να µη βρίσκεται υπό 

τον έλεγχο κάποιου άλλου ή του να είναι και να ξέρει να ζει χωρίς περιορισµούς και 

χωρίς όρια». (Unesco, 1979) 

Μαστροπεία: «Όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία των άλλων προάγει στην 

πορνεία ή εξωθεί στην διαφθορά ανήλικα πρόσωπα ή υποθάλπει ή διευκολύνει την 

πορνεία ή τη διαφθορά ανηλίκων». (Τσιγκρής, 1997) Η προαγωγή στην πορνεία αποτελεί 

το έγκληµα της µαστροπείας και γι' αυτό τιµωρείται αυστηρά, σύµφωνα µε τον ποινικό 

κώδικα. (Γαρδίκας, 2001)  
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Εξαναγκαστική Πορνεία: ένα πρόσωπο, γνωστό και ως διακινητής, διαπράττει 

εξαναγκαστική πορνεία, όταν ωθεί έναν ή περισσότερους ανθρώπους να εµπλακούν σε 

διάφορες σεξουαλικές πράξεις, χωρίς την συγκατάθεσή τους, περιλαµβάνοντας 

απερισκεψία στη συγκατάθεση. Έπειτα, όταν ο ίδιος ή κάποιο άλλο άτοµο προτίθεται να 

αποκτήσει χρηµατικές αµοιβές ή άλλα οφέλη ως αντάλλαγµα, σε σχέση µε αυτές τις 

πράξεις σεξουαλικής φύσεως. Επιπλέον, εξαναγκαστική πορνεία υπάρχει όταν η 

καθοδήγηση των διακινητών έχει διαπραχθεί εσκεµµένα ή έχει αναγνωρισθεί ως µέρος 

µιας διαδεδοµένης ή συστηµατικής προσβολής ενάντια σε αστικό πληθυσµό.  

Θύµα Σωµατεµπορίας : θεωρείται ο άνθρωπος που έχει γίνει αντικείµενο 

εκµετάλλευσης από άλλους, µε απώτερο σκοπό να προωθηθεί σε οίκους ανοχής  - 

πορνεία. (Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, 1991)  

Κακοποίηση: όπως έχει υποστηρίξει οΤσιάντης (1996), η έννοια της κακοποίησης και 

η λειτουργικότητά της αναφέρεται ως η βίαιη και επιθετική συµπεριφορά ή ενέργεια που 

δηµιουργεί βλάβη, τραύµα, πόνο, φόβο, απειλή, δυσαρέσκεια ή αίσθηµα δυσφορίας, 

αποστροφής ή ενοχής και έχει αρνητική επίδραση στο άτοµο που τη δέχεται. 

Εκµετάλλευση: ο όρος της εκµετάλλευσης είναι συνυφασµένος µε την έννοια της 

εµπορίας ανθρώπων, που ενδεικτικά µπορεί να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο, την 

εκµετάλλευση της πορνείας των άλλων ή άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, την 

εξαναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη διαµόρφωση συνθηκών σκλαβιάς ή 

παρόµοιων µε αυτή πρακτικών, τη διαµόρφωση συνθηκών δουλείας ή τη λήψη 

σωµατικών οργάνων. Στο εννοιολογικό πεδίο της εµπορίας ανθρώπων, µπορεί να υπάρξει 

πάσης φύσεως εκµετάλλευση και εµπορευµατοποίηση του ανθρώπινου σώµατος. 

(Συµεωνίδου - Καστανίδου, 2008) 

∆ιεθνική Σωµατεµπορία: ονοµάζεται το δουλεµπόριο, δηλαδή το εµπόριο ανθρώπων, 

τους οποίους µεταχειρίζονται ως δούλους και συγκεκριµένα στην παρούσα εργασία, 

αφορά το εµπόριο γυναικών, µε σκοπό την προώθησή τους σε οίκους ανοχής. 

(Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, 1991) 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ TRAFFICKING 

 

Ιστορική αναδροµή  

 

 

Η εµπορία ανθρώπων, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που, εξελισσόµενο µε πολύ 

ταχείς ρυθµούς και λαµβάνοντας συνεχώς νέες µορφές, έχει αναγνωριστεί σήµερα 

ευρέως ως διεθνές πρόβληµα, µε πολιτικές, δικαιϊκές, κοινωνικές και οικονοµικές 

προεκτάσεις. ∆εν έκανε την εµφάνισή της πρόσφατα, αν και τα τελευταία χρόνια έχει 

οµολογουµένως βρεθεί στο επίκεντρο της δηµοσιότητας. Όµοιες πρακτικές, κατά τις 

οποίες άνθρωποι διακινούνταν και προσέφεραν τις «υπηρεσίες» τους σε συνθήκες 

δουλείας, είναι γνωστό ότι συναντώνται σε όλη την ιστορική διαδροµή του ανθρώπινου 

πολιτισµού. 

Οι ρίζες της εµπορίας ανθρώπων ανάγονται στο µακρινό παρελθόν, καθώς παρόµοιες 

συνθήκες εκµετάλλευσης συναντώνται σε όλες τις ιστορικές περιόδους και τις 

οργανωµένες κοινωνίες. Η καταγωγή, η οικονοµική κατάσταση και η αιχµαλωσία κατά 

την διάρκεια όλων των κατακτητικών πολέµων καταγράφονται στην ιστορική διαδροµή 

ως οι βασικότεροι λόγοι στέρησης της ελευθερίας ενός ατόµου και µετάπτωσής του στη 

κατηγορία του δούλου, στο πλαίσιο της οποίας καθίστατο αντικείµενο αγοραπωλησίας. Η 

δουλεία απαγορεύτηκε πρακτικές όµως όµοιες µε τη δουλεία επιβιώνουν µέχρι σήµερα. 

Μια τέτοια έκφανση εκείνου του φαινοµένου αποτελεί σήµερα και η εµπορία ανθρώπων, 

η οποία χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη µορφή δουλείας. 

Οι λόγοι άνθησης της εµπορίας ανθρώπων αναφύονται στη τροχιά των ιστορικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων, στις εκάστοτε οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις, στις 

επικρατούσες κοινωνικές δοµές και στη βάση νοµοθετικών δεδοµένων. Σηµαντική 

παράµετρο συνιστά το γεγονός ότι το εν λόγω φαινόµενο έχει κατά τις τελευταίες κυρίως 

δεκαετίες προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο, επιτρέποντας τον 

χαρακτηρισµό της εµπορίας ανθρώπων ως διακρατικού ή διασυνοριακού εγκλήµατος. 

Ως πρώτος µείζονος σηµασίας λόγος εκδήλωσης του υπό κρίση φαινοµένου 

καταγράφεται ιστορικά η µαζική µετακίνηση µεταναστών, κυρίως από χώρες της 

αφρικανικής ηπείρου και της Ασίας ή της ανατολικής Ευρώπης που βίωναν την 
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οικονοµική κατάρρευση προς τις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη 

µετακίνηση αυτή διευκόλυνε και η γειτνίαση των χωρών της Βαλκανικής µε την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Η παράνοµη είσοδος στις χώρες υποδοχής σε συνδυασµό µε τις 

δυσκολίες της εγκατάστασης και κυρίως την άγνοια της γλώσσας, την οικονοµική 

δυσπραγία, αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε συνδυασµό µε την άσχηµη 

ψυχολογική κατάσταση των διακινουµένων καθιστούν τα πρόσωπα αυτά επιρρεπή σε 

κάθε είδους εκµετάλλευση. 

Μία από τις σηµαντικότερες πτυχές της εµπορίας ανθρώπων είναι ότι αποτελεί µορφή 

του οργανωµένου εγκλήµατος, στα πλαίσια του οποίου βρίσκει την υποδοµή και τα µέσα 

ώστε να τελείται µε τρόπο µαζικό και βίαιο. Οι σύγχρονες δε διαστάσεις της εµπορίας 

ανθρώπων αποκαλύπτονται µέσα από την εκδήλωση πράξεων συναφούς 

εγκληµατικότητας, αλλά και την παράλληλη τέλεση άλλων σοβαρών αξιόποινων 

πράξεων, όπως οι πλαστογραφίες, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, η νοµιµοποίηση 

παράνοµων εσόδων, οι πρόκληση σωµατικών βλαβών κλπ. 

Ως παράγοντας ανάπτυξης του φαινοµένου µπορεί κάποτε να λειτουργήσει και το 

νοµοθετικό πλαίσιο του κράτους υποδοχής, είτε ενόψει της υιοθέτησης αυστηρών 

µεταναστευτικών πολιτικών και εργατικών κανόνων, που καθιστούν δυσχερή τη νόµιµη 

µετακίνηση και εργασία αντίστοιχα, είτε λόγω της ανεπαρκούς εφαρµογής των σχετικών 

µε την εµπορία ανθρώπων κανόνων. 

Τέλος, δεν µπορεί να παραληφθεί το γεγονός ότι η έκταση που έχει λάβει το 

φαινόµενο συνδέεται και µε κάποιες δυσκολίες που συναντούν οι προσπάθειες 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισής του, όπως οι δυσκολίες κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης των θυµάτων και συλλογής αποδεικτικού υλικού, ενώ την 

αποτελεσµατικότητα των σχετικών προσπαθειών µειώνει η εκδήλωση συµπεριφορών 

διαφθοράς από µέρους των αστυνοµικών και των διωκτικών αρχών. 

 

 

 

Ορισµός του trafficking; 

 

Ο αγγλοσαξονικός όρος trafficking, που έκανε την εµφάνισή του στις αρχές του 17ου 

αιώνα ορίζοντας τη διακίνηση παράνοµων αγαθών, χρησιµοποιείται από τον 19° αιώνα 

και στο εξής για να ορίσει επίσης τη διακίνηση ανθρώπων οι οποίοι πωλούνται ως 

εµπόρευµα . Όµως, η χρήση του όρου κατά τη διάρκεια του περασµένου αιώνα γίνεται 
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χωρίς να του έχει αποδοθεί ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται πολύ συχνά σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρµογής του.  

Γύρω από την ακριβή απόδοση στα ελληνικά των ταυτόσηµων αγγλικών όρων 

“human trafficking” και “trafficking in human beings” έχουν έως σήµερα υποστηριχθεί 

πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Η δυσχέρεια υιοθέτησης ενός κοινού όρου για την 

απόδοση στην ελληνική γλώσσα του όρου «trafficking ανθρώπων» ενδεχοµένως 

οφείλεται και στην πληθώρα των ορισµών που του έχουν κατά καιρούς δοθεί από τα 

διάφορα διεθνή κείµενα. 

Ο επίσηµος ορισµός για το «trafficking» αντλείται από το Πρωτόκολλο για την 

Αποτροπή, την Καταστολή και την Τιµωρία της Παράνοµης ∆ιακίνησης Προσώπων µε 

σκοπό την σεξουαλική και οικονοµική εκµετάλλευση, ιδιαίτερα των γυναικώ και των 

παιδιών (ΟΗΕ, ∆εκέµβριος 2000): 

α) Με την «Παράνοµη ∆ιακίνηση Προσώπων µε σκοπό την σεξουαλική και 

οικονοµική εκµετάλλευση» θα εννοείται η στρατολόγηση, η µεταφορά, η µετακίνηση, η 

εγκατάσταση ή παραλαβή προσώπων, µέσω της απειλής ή της χρήση βίας ή άλλων 

µορφών εξαναγκασµού της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της 

δύναµης, της κατάχρησης µιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής 

οικονοµικού ή άλλου κινήτρου. 

β) Η σύµφωνη γνώµη του θύµατος της παράνοµης διακίνησης στη σκοπούµενη 

εκµετάλλευση δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν, εφόσον για την επίτευξή της έχει 

χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε από τα µέσα που αναφέρονται στην παραπάνω 

υποπαράγραφο (α). 

γ) Η στρατολόγηση, µεταφορά, µετακίνηση, εγκατάσταση ή παραλαβή ενός παιδιού 

για το σκοπό της εκµετάλλευσης θα θεωρείται «παράνοµη διακίνηση προσώπων», ακόµη 

κι αν δεν συµπεριλαµβάει κανένα από τα µέσα που διατυπώνονται  στην υποπαράγραφο 

(α). 

δ) Ως «παιδί» θα εννοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

Για πρώτη φορά λοιπόν, µε τον όρο εµπορία ανθρώπων, προσδιορίστηκαν όλες οι 

σύγχρονες µορφές της. Αν και έχει δοθεί µεγάλη έµφαση στην εµπορία ανθρώπων µε 

σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση , στο πεδίο εφαρµογής του όρου εµπίπτουν και 

άλλες µορφές εκµετάλλευσης, µεταξύ των οποίων, η καταναγκαστική εργασία, η 

στρατολόγηση µαχητών για ένοπλες συρράξεις και το εµπόριο οργάνων και ιστών. 
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Μορφές και αίτια του trafficking  

 

Οι µορφές που µπορεί να λάβει το φαινόµενο του «trafficking» είναι πολλές και 

διαφέρουν ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του θύµατος. Κύριο χαρακτηριστικό όλων 

είναι τα εξαιρετικά µεγάλα κέρδη, τα οποία επιφέρουν στους διακινητές, οι οποίοι δρουν 

χωρίς ηθικούς και κοινωνικούς φραγµούς. 

Αναλυτικότερα , οι µορφές εκµετάλλευσης είναι: 

α) Η σεξουαλική εκµετάλλευση, ως πρώτη µορφή, δεν γνωρίζει διακρίσεις. 

Αντιθέτως, θύµατα είναι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες. Είναι εκείνη κατά την οποία 

πραγµατοποιείται εµπορία και διακίνηση ανθρώπων, µε σκοπό τον εξαναγκασµό τους σε 

σεξουαλικές πράξεις, µε ή χωρίς χρηµατικό αντάλλαγµα. 

β) Η εργασιακή εκµετάλλευση είναι κάθε είδους εργασία ή υπηρεσία, η οποία 

αποσπάται µέσω εξαναγκασµού από οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό συνθήκες βίας ή υπό την 

απειλή βίας, σωµατικής ή ψυχικής. 

γ)Η εµπορία παιδιών είναι η καταναγκαστική εκµετάλλευση ανήλικων παιδιών, που 

έχει ως στόχο την εργασιακή ή και την σεξουαλική εκµετάλλευσή τους 

(συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής πορνογραφίας) 

δ)Το εµπόριο οργάνων αποτελεί καταναγκαστική αφαίρεση οργάνων, ιστών ή άλλων 

στοιχείων του ανθρώπινου σώµατος, µε σκοπό την εµπορία τους.  

 

Το πρόβληµα του φαινοµένου της παράνοµης διακίνησης προσώπων είναι 

πολυσύνθετο, γι’ αυτό και η  αιτιολόγηση του αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα, τα βασικά αίτια ύπαρξης και επιδείνωσης αυτού του φαινοµένου είναι τα 

εξής: 

Η οικονοµική εξαθλίωση στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, η ανεργία, η έλλειψη 

παιδείας αλλά και ευκαιριών για µόρφωση και εργασία σε ιδιαίτερα φτωχές χώρες 

αποτελούν τους σηµαντικότερους λόγους εµφάνισης του φαινοµένου.  

Η άγνοια της ισότητας των δυο φύλων, αλλά και ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και προκαταλήψεις έχουν σαν αποτέλεσµα τη στοχοποίηση συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων και την εκµετάλλευσή τους. Εµφύλιες συρράξεις και φυσικές καταστροφές 

δίνουν την ευκαιρία στις εγκληµατικές οργανώσεις να δρουν ευχερέστερα καθώς 

υπόσχονται καλύτερες συνθήκες ζωής στους πληγέντες. Τα µεγάλα µεταναστευτικά 
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ρεύµατα που δηµιουργούνται σε συνδυασµό µε τους ανεπαρκείς, όπως αποδεικνύονται 

µηχανισµούς ελέγχου από τις αναπτυγµένες χώρες βοηθούν τις εγκληµατικές οργανώσεις 

να δρουν ανεξέλεγκτα.  

Τέλος. η νέα παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία στον τοµέα της εργασίας και της αγοράς, 

που αναζητά όλο και φθηνότερα εργατικά χέρια µε σκοπό να αυξήσει τα κέρδη της 

µειώνοντας σηµαντικά το κόστος συνδράµει προς την ίδια κατεύθυνση. 

 

Συνέπειες του trafficking 

Τα θύµατα trafficking συνεχώς έχουν να αντιµετωπίσουν απειλές τις οποίες δέχονται 

από τους πελάτες, από τους διακινητές και από τους αξιωµατικούς των τοπικών αρχών. 

Εξαιτίας του πολύπλοκου νοµικού πλαισίου τους και των γλωσσικών δυσκολιών που 

προκύπτουν, η σύλληψη ή ο φόβος της σύλληψης προκαλεί άγχος ή άλλες 

συναισθηµατικές διαταραχές στα θύµατα του trafficking. Επίσης, τα θύµατα κατά τη 

διάρκεια της µεταφοράς τους έρχονται να αντιµετωπίσουν τη σωµατική βία που δέχονται 

µέχρι να φτάσουν στη χώρα προσέλευσης. (Συκιώτου, 2006) 

Συγκεκριµένα, οι συνέπειες του trafficking είναι οι εξής: 

Ψυχολογικές συνέπειες 

• Βραχυπρόθεσµες ψυχολογικές επιπτώσεις  

Η χρήση του εξαναγκασµού από τους διακινητές συµπεριλαµβάνει ακραία µέσα για 

τον έλεγχο των θυµάτων. Οι διακινητές εκθέτουν τα θύµατα σε υψηλές ποσότητες 

ψυχολογικού στρες που προκαλείται από απειλές, το φόβο καθώς και τη συναισθηµατική 

βία που τους ασκείται. Τα είδη του εξαναγκασµού που χρησιµοποιούνται χωρίζονται σε 

τρία επίπεδα: 

 1) Την πρόσληψη 

2) Την µύηση 

3) Την πλύση εγκεφάλου ή αλλιώς «κατήχηση» 
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• Μακροπρόθεσµες ψυχολογικές επιπτώσεις  

Τα θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας µπορεί να εµφανίσουν πολλαπλά τραύµατα που 

προκύπτουν από µία σειρά επαναλαµβανόµενων καταστάσεων για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, όπου περιλαµβάνονται η σεξουαλική κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, η 

καταναγκαστική πορνεία και οι οµαδικοί βιασµοί. Τα τραύµατα αυτά περιλαµβάνουν 

πολύπλευρες συνθήκες κατάθλιψης, άγχους, κατάχρηση ουσιών, αυτοκαταστροφικές 

συµπεριφορές, σωµατικά προβλήµατα, απελπισία και το αίσθηµα της θυµατοποίησης. 

HIV/AIDS  

Η διακίνηση στην πορνεία αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό HIV/AIDS. Η 

πανδηµία του HIV/AIDS µπορεί να είναι ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια της 

σωµατεµπορίας µε σκοπό την πορνεία. Από τη µία πλευρά, τα παιδιά-θύµατα ζητούνται 

από τους πελάτες, καθώς είναι αντιληπτό ότι ένα µικρό ποσοστό είναι θετικό στον ιό του 

AIDS κι έτσι η ζήτηση αυτή οδηγεί όλο και περισσότερο στην εµπορία παιδιών για 

πορνεία. Από την άλλη πλευρά, η διακίνηση οδηγεί στον πολλαπλασιασµό το υιού HIV, 

επειδή τα θύµατα που είναι ευάλωτα και συχνά νέοι και άπειροι, δεν µπορούν να 

προστατεύσουν τον εαυτό τους σωστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

TRAFFICKING 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι οικουµενικά, απαραβίαστα και αλληλοεξαρτώµενα, 

είναι κορυφαία στην ιεράρχηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αποτελούν το 

θεµέλιο της δράσης για τη διεθνή κοινότητα και θέτουν τα όρια της προσωπικής 

αξιοπρέπειας σε ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό καθεστώς. Το trafficking συνιστά 

εγκληµατική πράξη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η αντιµετώπιση και η 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και κατά συνέπεια για τα Κράτη-Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η 

εµπορία ανθρώπων σχετίζεται ειδικότερα µε το φύλο και ότι διεξάγεται για 

διαφορετικούς και πολυποίκιλους παράνοµους σκοπούς. 

 

 

Καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα θύµατα trafficking 

 

Η βία κατά των γυναικών, θεµελιώθηκε για πρώτη φορά ως καταπάτηση των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη της Βιέννης, σχετικά µε τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα το 1993.  

Μειονέκτηµα της συγκεκριµένης προσέγγισης, αποτελούν οι δυο κατευθύνσεις 

σχετικά µε τη φύση της πορνείας:  

Κατά την πρώτη προσέγγιση, η πορνεία λαµβάνεται ως παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων ισάξια µε αυτήν της δουλείας, µε κύριο γνώµονα την ηθική προσέγγιση, 

σύµφωνα µε την οποία υφίσταται στιγµατισµός των γυναικών είτε ως «θύµατα», είτε ως 

παρεκκλίνουσες, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό τους από κάθε νόµιµη δηµόσια 

συζήτηση και διαδικασία.  

Κατά την δεύτερη προσέγγιση, η πορνεία συνδέεται µε τις συνθήκες εξαπάτησης, 

κακοµεταχείρισης, εκβιασµού κ.λ.π. και όχι µε την καταστρατήγηση των Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων.  

Κάποια από τα σηµαντικότερα δικαιώµατα, τα οποία καταστρατηγούνται, είναι: το 

δικαίωµα στο σεβασµό της ανθρώπινης αξίας κάθε ανθρώπου, το δικαίωµα στην ισότητα, 
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όσον αφορά όλα τα δικαιώµατα, καθώς επίσης και το δικαίωµα στην ελευθερία, στο 

οποίο εντάσσονται το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό και στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, το δικαίωµα στην ελευθερία επιλογής τόπου διαµονής, το δικαίωµα 

επιλογής εργασίας, το δικαίωµα της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, η 

απαγόρευση της δουλείας µε οποιαδήποτε µορφή, το δικαίωµα κάθε ανθρώπινου όντος 

να µην υφίσταται οποιοδήποτε είδος βασανισµού ή κακοµεταχείρισης και τέλος, ο 

σεβασµός των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων. Χρέος του 

Ελληνικού Συντάγµατος είναι η προστασία των ανωτέρω δικαιωµάτων µέσω της 

ψήφισης συγκεκριµένης εθνικής νοµολογίας. (Αµπατζή, 2008) 

 

 

Εντοπισµός και στήριξη των θυµάτων trafficking  

 

Είναι πολύ σηµαντικό τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων να εντοπίζονται  έγκαιρα γιατί 

έτσι είναι ταχύτερη και ευκολότερη η αποθυµατοποί-ηση και γενικότερα η 

αποκατάστασή τους. Ο εντοπισµός τους συνεπάγε-ται την άµεση ανταπόκριση των 

µηχανισµών που θα τους παρέχουν την εξειδικευµένη βοήθεια και συνδροµή που 

απαιτείται, όπως την ιατρική περίθαλψη και την ψυχολογική υποστήριξη, την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και ενηµέρωσης για τα δικαιώµατά τους. Ωστόσο τα θύµατα 

εµπορίας ανθρώπων έχουν µεγάλο βαθµό δυσκολίας να αποδεχθούν ότι είναι θύµατα, 

συνήθως για τους εξής λόγους: 

• ∆εν πείθονται να χαρακτηριστούν ως θύµατα φοβούµενοι ότι θα φέρουν το 

στίγµα του θύµατος και διακατέχονται από έντονα αισθήµα-τα ντροπής και 

ενοχής για την κατάστασή τους.  

• ∆εν γνωρίζουν τα ατοµικά τους δικαιώµατα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως 

τον εγκληµατικό χαρακτήρα του trafficking.  

• ∆εν έχουν ενηµέρωση για τη συνδροµή που παρέχεται σε θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων.  

• Τελούν υπό το κράτος απειλών για αντίποινα είτε σε βάρος των ιδίων είτε σε 

βάρος µελών των οικογενειών τους. 

• Φοβούνται ότι αντί για θύµατα ενδέχεται να κατηγορηθούν ως συνένοχοι σε 

εγκληµατικές ενέργειες µε συνέπειες τη φυλάκιση, την απέλαση ή την επιβολή 

χρηµατικών προστίµων. 
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• Ενδέχεται να έχουν υψηλό βαθµό εξάρτησης από το πρόσωπο του θύτη 

(«ΣύνδροµοΣτοκχόλµης»). 

• Ενδέχεται να θεωρούν την παρούσα κατάστασή τους προτιµότερη από τα 

προηγούµενα βιώµατά τους (ανεργία, φτώχεια κλπ). 

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του εγκλήµατος και ειδικότερα του καλυµµένου τρόπου 

µε τον οποίο λαµβάνει χώρα, διάφορα στοιχεία µπορούν να µας βοηθήσουν στον 

εντοπισµό των θυµάτων, όπως: 

• σηµάδια κακοποίησης στο σώµα,  

• σηµάδια σωµατικής και ψυχικής κόπωσης,  

• φοβικέςσυµπεριφορές, 

• αδυναµία επικοινωνίας,  

• αδικαιολόγητες επιφυλάξεις,  

• δισταγµούς στην έκφραση ή υπεκφυγές. 

Άλλη µια συνηθισµένη κατάσταση των θυµάτων είναι η έντονη εσωστρέφεια, η 

απροθυµία να συζητήσουν µε ειδικούς, να δώσουν στοιχεία και να εκθέσουν κατά το 

δυνατόν αναλυτικότερα τις συνθήκες διαβίωσήςτους. Λόγω του φόβου τον οποίο έχουν 

εµφυσήσει στα θύµατα οι έµποροι, ο τρόπος µε τον οποίο απευθυνόµαστε στα άτοµα για 

τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι θύµατα trafficking, πρέπει να είναι έµµεσες, 

περιγραφικές και όχι ευθείς, π.χ. δε ρωτάµε ευθέως αν είναι θύµα trafficking, αλλά 

θέτουµε ερωτήσεις για τον τρόπο που έφτασαν στη χώρα µας, εάν έχουν ταξιδιωτικά 

έγγραφα ή εάν τους έχουν αφαιρεθεί, εάν έχουν ελευθερία κινήσεων ή εάν υπάρχει 

κάποιο πρόσωπο που τους καθοδηγεί, κ.λπ. µε στόχο να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν µε 

βάση την προσωπική τους βούληση και τις δικές τους επιλογές ή εάν καθοδηγούνται από 

τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπα.  

Η σαφής και ορθή ενηµέρωση των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων σχετικά µε τα 

δικαιώµατά τους είναι ουσιαστική σηµασίας. Τα δικαιώµατα αυτά, συµπεριλαµβάνουν 

την ιατρική φροντίδα και την υγειονοµική περίθαλψη, την ψυχολογική υποστήριξη, την 

ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, το δικαίωµα πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη και νοµικής συνδροµής, δικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες µετάφρασης και 

διερµηνείας, καθώς και τη δυνατότητα να εγείρουν αξίωση αποζηµίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΥ 

 

 

Τα χαρακτηριστικά του σωµατέµπορου 

 

Οι σωµατέµποροι, έχοντας ως κύριο στόχο το κέρδος, εκµεταλλεύονται τις 

οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές δυσκολίες σε διάφορες χώρες, οι οποίες 

βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση, καθώς επίσης και την απόγνωση των ανθρώπων στις 

χώρες αυτές. Η αναζήτηση των προσφερόµενων υπηρεσιών των µεταναστών, καθώς 

επίσης και η δυσκολία µετακίνησης λόγω των απαγορευτικών επιλογών, οι οποίες 

ισχύουν στις χώρες προορισµού, αποτελούν βοηθητικά στοιχεία για τους διακινητές. 

Κύρια χαρακτηριστικά των σωµατεµπόρων είναι η έλλειψη ηθικών φραγµών, 

ενδοιασµών, αισθηµάτων και η ετοιµότητα, καθώς επίσης και η ευκολία µε την οποία 

ασκούν στα θύµατά τους κάθε µορφή βίας. (Κάρας, 2010) 

Έχοντας ως σκοπό τον εκφοβισµό των γυναικών και την πλήρη κυριαρχία επάνω τους, 

απειλούν τόσο τις ίδιες όσο και τις οικογένειές τους, µε σωµατικές βλάβες και µε 

αποκαλύψεις στους οικείους τους, κρατώντας φωτογραφίες και βίντεο µε τις περιπτύξεις 

τους. (Μοντζίνι, 2007) 

Στην πρώτη τους επαφή οι γυναίκες γνωρίζουν τους δράστες ως επιχειρηµατίες που 

προσφέρουν εργασία, αλλά και ως συµπαθητικά άτοµα που εµπνέουν εµπιστοσύνη. 

Συνήθως, οι δράστες εµπλέκονται σε σχέσεις µε άτοµα, τα οποία ανέχονται την 

τυραννική τους συµπεριφορά, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να τη θαυµάζουν. 

Στόχος του διακινητή είναι η άσκηση ελέγχου σε κάθε πλευρά της ζωής του θύµατος. 

(Συκιώτου, 2003) 

 

Οι τεχνικές δράσης του σωµατέµπορου 

 

Η παράνοµη διακίνηση υλοποιείται µε τους εξής τρόπους: 

• χρήση γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων, αλλά νόθευση ή πλαστογράφηση 

προξενικής θεώρησης, δηλαδή VISA 

• χρήση γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και εκδοθεί 

για άλλο πρόσωπο που τα παραχωρεί και στην πορεία παραποιούνται, 



18 

 

• εφοδιασµός θυµάτων µε πλαστά ή κλεµµένα ταξιδιωτικά έγγραφα. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2001) 

 

Προκειµένου να πετύχουν το σκοπό τους τα κυκλώµατα, προωθούν τα θύµατα στην 

Ελλάδα µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• ∆ιασχίζοντας τα σύνορα παράνοµα µε τη κρυφή τους µεταφορά, είτε σε 

φορτηγά, είτε σε αυτοκίνητα, είτε σε λεωφορεία, είτε πεζοί (µε τη διάβασή τους 

µέσω δύσβατων και µη προσιτών σηµείων, των βόρειων συνόρων της Ελλάδας), ή 

χρησιµοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητα ή µηχανές µεγάλου κυβισµού. (Αντωνιάδου, 

2006)  

• Με τη χρήση πλαστών εγγράφων 

• Με τη χρήση διάφορων νοµιµοφανών µεθόδων και τακτικών, π.χ. ως 

τουρίστες, για λόγους σπουδών κ.τ.λ. (Αντωνιάδου, 2006) 

 

Μέθοδοι προσέγγισης των γυναικών στην πορνεία 

 

Οι σηµαντικότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι δράστες παράνοµης διακίνησης 

γυναικών για να προσεγγίζουν και να στρατολογούν τα θύµατά τους, έχοντας ως 

στόχο την σεξουαλική εκµετάλλευση, είναι οι ακόλουθες: 

• Αγγελίες µε παροχή υψηλών µισθών σε νέες γυναίκες,  προκειµένου να 

εργαστούν στο εξωτερικό ως χορεύτριες ή ως babysitters, µαγείρισσες ή ως 

συνοδοί ατόµων µεγάλης ηλικίας. Αυτή είναι και η πλέον κοινή µέθοδος 

στρατολόγησης, η οποία εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες. Συγκεκριµένα, υπάρχει 

µία εξαπάτηση, που αφορά το είδος τη φύση της εργασίας.  

Αξίζει να σηµειωθεί, πως οι γυναίκες µαθαίνουν ότι προορίζονται για την 

αγορά της εξαναγκαστικής πορνείας, όταν πια βρίσκονται σε µία χώρα µακριά 

από τη δική τους. Το µαθαίνουν δηλαδή, στη διάρκεια του ταξιδιού τους. 

(Μοτζίνι, 2007) 

• Στρατολόγηση από αγροτικές περιοχές, µε πρόσχηµα την οικονοµική 

αποκατάσταση ή το γάµο µε πρόσωπα µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας. Η 

µέθοδος αυτή, εφαρµόζεται κυρίως σε χωριά χωρών, µε ιδιαίτερα κατεστραµµένη 

οικονοµία. 
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• Αγγελίες µέσω γραφείων συνοικεσίων για µέλλοντες γαµπρούς, περιζήτητους 

στο εξωτερικό. Πρόκειται για γαµπρούς, µε υψηλό εισόδηµα και αντίστοιχη 

κοινωνική θέση. (Αντωνιάδου, 2006) Η µέθοδος αυτή, µε την προοπτική της 

οικονοµικής αποκατάστασης, ενεργοποιείται µε την υπόσχεση συνοικεσίου προς 

την οικογένεια ή στο ίδιο το θύµα, µε έναν πλούσιο άντρα, συνήθως της ίδιας 

υπηκοότητας σε κάποια χώρα του εξωτερικού. (Πενταράκη, 2005) 

• Στρατολόγηση µέσω διαδικτύου, η οποία αποτελεί και την πλέον διαδεδοµένη 

µέθοδο διάθεσης «σεξουαλικών προϊόντων», γενικότερα. Οι δράστες µέσω του 

internet, προσφέρουν καταλόγους για νύφες, «δι’ αλληλογραφίας», οι οποίες 

περιέχουν µέχρι και ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 ετών. (Mοτζίνι, 2007)  

• Πώληση γυναικών: σε κάποιες περιπτώσεις η στρατολόγηση των θυµάτων 

πραγµατοποιείται από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα. (Πενταράκη, 2005) 

• Μέθοδος του εραστή, τα λεγόµενα lover boys προσπαθούν να γοητεύσουν τις 

γυναίκες, µε κάθε τρόπο και να τις κάνουν να τους ερωτευτούν παράφορα, 

προκειµένου, να καταφέρουν τελικά να τις πείσουν να εκδοθούν µε ή χωρίς τη 

θέλησή τους. Αυτό το επιτυγχάνουν, δηµιουργώντας µία σχέση ψυχολογικής 

υποταγής και οικονοµικής εξάρτησης. Ειδικότερα, οι γυναίκες γνωρίζουν κάποιον 

και αναπτύσσουν µία σχέση µαζί του, στην οποία όλα φαίνεται να κυλούν οµαλά. 

Στην πορεία οι εραστές, ζητούν από τις γυναίκες να ταξιδέψουν στις δυτικές 

κοινωνίες, ώστε να µπορέσουν να έχουν µία ευτυχισµένη και επιτυχηµένη ζωή. 

Όταν όµως φθάσουν στη χώρα προορισµού, ξεκαθαρίζουν στην εκάστοτε 

γυναίκα, ότι πρέπει να κερδίσει χρήµατα, δουλεύοντας ως πόρνη. (Noble, 2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ TRAFFICKING ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

 

 

Η εικόνα του trafficking στην Ευρώπη 

 

«Κατά την τελευταία εικοσαετία οι χώρες της νότιας Ευρώπης µετατρέπονται από 

χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής µεταναστών λειτουργώντας σε πρώτη φάση ως 

ένας προθάλαµος, ένα προστάδιο προετοιµασίας προκειµένου να ωριµάσουν οι συνθήκες 

και να υλοποιηθεί η επιδίωξη της µετακίνησης τους προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, 

οι οποίες αποτελούν και τον τελικό προορισµό των µεταναστών» (Παπαδόπουλος, 2009. 

σ. 53)  

Με τον όρο παράνοµη µετανάστευση περιγράφουµε µια σειρά από περιπτώσεις ή 

κατηγορίες ατόµων. Οι βασικές κατηγορίες είναι τρεις. Η πρώτη αφορά στους υπηκόους 

τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται παράνοµα είτε από ξηρά, είτε από θάλασσα, είτε 

αεροπορικώς, χρησιµοποιώντας άλλοτε πλαστά έγγραφα ή χωρίς αυτά µε τη βοήθεια 

λαθρεµπόρων και διακινητών από κυκλώµατα οργανωµένου εγκλήµατος. Τα κράτη µέλη 

της Ε.Ε. προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να εµποδίσουν ή να περιορίσουν τις ροές 

των λαθροµεταναστών. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι 

οποίοι εισέρχονται νόµιµα, αλλά συνεχίζουν να παραµένουν και µετά το νοµικό χρονικό 

περιθώριο ή αλλάζουν το λόγο της παραµονής τους χωρίς ειδική άδεια, (π.χ. από 

σπουδαστές, ερευνητές παραµένουν ως παράνοµα εργαζόµενοι). Η τρίτη κατηγορία 

αφορά αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο σε ευρωπαϊκή χώρα, οι οποίοι αφού απορριφθεί 

διοικητικά το αίτηµά τους παραµένουν αδικαιολόγητα στη χώρα αυτή. Σ’ αυτή την 

κατηγορία, όπως και στην προηγούµενη τα κράτη µέλη της Ε.Ε. προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, πίσω στον τόπο καταγωγής 

τους, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό (για νοµικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους), οπότε τους 

χορηγούν για κάποιο διάστηµα δελτίο άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. «Με 

αυτά τα δεδοµένα, η εµπλοκή της ένωσης ακολουθεί σήµερα δύο άξονες: αφενός τη 

στήριξη των κρατών µελών που είναι περισσότερο εκτεθειµένων στη 

λαθροµετανάστευση, µε την υιοθέτηση αποτελεσµατικών µηχανισµών επιχειρησιακής 

συνεργασίας και αφετέρου µε την καθιέρωση κοινούσυστήµατος χορήγησης ασύλου» 

(Καβουνίδη, Κόντης, Λιανός, Ψακιόλης, 2008, σ.301).  

Η γενική προσέγγιση της Ε.Ε. στην καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και του 

διεθνή οργανωµένου εγκλήµατος γίνεται σε σειρά των επιπέδων. Πρώτον, δίνει 
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προτεραιότητα στο ποινικό µέρος και σε προσπάθειες για την επιτυχή δίωξη της 

εµπορίας. ∆εύτερον, επικεντρώνεται στην εγκληµατικότητα της παράνοµης 

µετανάστευσης, καθώς και σε πτυχές, όπως η πορνεία, και όχι τόσο στην ανθρωπιστική 

πτυχή αυτών των εγκληµάτων. Με τη σειρά της, η νοµοθετική µεταρρύθµιση για το 

λαθρεµπόριο δεν αντιµετωπίζει το κεντρικό πρόβληµα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά 

της διακίνησης, δηλαδή καταστάσεις φτώχειας που οδηγούν τα θύµατα να δεχθούν 

προσφορές τέτοιας  απασχόλησης . Από την άποψη αυτή, η αντίδραση της Ε.Ε. για την 

εµπορία ανθρώπων πρέπει να εστιάζει στην αντιµετώπιση των εξής:  

• Πρόληψη της διακίνησης 

• ∆ίωξη των εµπόρων 

• Προστασία των θυµάτων εµπορίας 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες και τα παιδιά από την Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη παραµένουν η µεγαλύτερη οµάδα των θυµάτων της εµπορίας 

ανθρώπων, µε µεγαλύτερο αριθµό εκείνων που προέρχονται από την Αφρική και την 

Κεντρική και Νότια Αµερική. Στη νοτιοανατολική Ευρώπη γενικά, η εµπορία ανθρώπων, 

φαίνεται να µειώνεται ή τουλάχιστον, έχει γίνει λιγότερο ορατή. Είναι ακόµα ασαφές αν 

υπάρχει πραγµατική µείωση του αριθµού των ατόµων που διακινούνται προς ή µέσω της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ ή να υπάρχει µια αλλαγή τάσης και να είναι 

περισσότερο «εσωτερική διακίνηση» σε ορισµένες από τις περιοχές. 

 

 

 

Η εικόνα του trafficking στην Ελλάδα  

 

Σε ότι αφορά την εικόνα του «Trafficking» στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 

δηµοσιοποιηµένα στοιχεία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, διαπιστώνεται ότι οι χώρες 

του πρώην ανατολικού µπλοκ αποτελούν, κατά κύριο λόγο, την πηγή προµήθειας του 

ανθρώπινου αυτού εµπορεύµατος, στα παράνοµα κυκλώµατα διακίνησης. Σε δεύτερη 

µοίρα έρχονται περιοχές από την Ασία και Αφρική, όπως επίσης και Βαλκανικές χώρες, 

Αλβανία, Ρουµανία και Βουλγαρία. Τροφοδοτούν ακόµη, όλες οι ανωτέρω περιοχές τον 

πλανήτη, µε πλούσιο υλικό – εµπόρευµα και τις πέντε µορφές εκδήλωσης «Trafficking». 

Έξαρση επίσης παρουσιάζει και η κατηγορία της εµπορίας των παιδιών και ανηλίκων, 

τα οποία µεταφέρονται παράνοµα και κατά κύµατα στην Ελλάδα, όπου προωθούνται 

κατάπερίσταση στην πορνεία ή πορνογραφία, στο εµπόριο οργάνων, στη διακίνηση 

ναρκωτικών, στη συµµετοχή τους σε µικροκλοπές, στη σεξουαλική εκµετάλλευσή τους 
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και στην εξαναγκαστική εργασία, υπό την µορφή της επαιτείας, της πώλησης 

µικροαντικειµένων ή λουλουδιών, του καθαρίσµατος τζαµιών αυτοκινήτων στα φανάρια 

κ.λ.π. Στην προκείµενη κατηγορία, αρκετές φορές, παρατηρήθηκε το φαινόµενο 

εκµετάλλευσης των ανηλίκων παιδιών µεταναστών, από τις ίδιες τις οικογένειές τους, 

προκειµένου να ενισχυθούν οικονοµικά, µε την εξώθησή τους στην πορνεία και την 

εξαναγκαστική εργασία. 

Τέλος. άνθιση παρουσιάζει και ο τοµέας του εµπορίου των βρεφών, εξαιτίας των 

τεράστιων κερδών που αποφέρει στα δραστηριοποιούµενα κυκλώµατα, λόγω της 

αυξανόµενης ζήτησης παιδιών προς υιοθεσία από άτεκνα ζευγάρια, που σύµφωνα µε 

στοιχεία της UNICEF, υπάρχουν 50 ενδιαφερόµενοι για κάθε 1 παιδί που διατίθεται προς 

υιοθεσία. Ακόµη, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις εγκύων που µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, 

να υποχρεωθούν στην πρόωρη γέννηση των νεογνών τους και επιστροφή τους στις χώρες 

τους, µε σκοπό την µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση των διακινητών. 

 

 

Παρουσίαση του φαινοµένου του trafficking στην Ελλάδα την χρονική περίοδο 

2015-2017 

 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το site της Ελληνικής Αστυνοµίας, θα αναλύσουµε 

παρακάτω τα στατιστικά στοιχεία της εµφάνισης του «trafficking» στην Ελλάδα, την 

χρονική περίοδο 2015-2017. Αρχικά, θα αναλύσουµε τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ανά 

φύλο, εθνικότητα και είδος εκµετάλλευσης. Στην συνέχεια, θα αναφερθούµε στους 

δράστες ανά φύλο, εθνικότητα και είδος εκµετάλευσης. Έπειτα, θα επικεντρωθούµε στις 

υποθέσεις της εµπορίας ανθρώπων ανά είδος εκµετάλλευσης και τέλος στα ανήλικα 

θύµατα της εµπορίας ανθρώπων, ανά εθνικότητα, φύλο και είδος εκµετάλλευσης 

Συγκεκριµένα, το 2015, όπως παρατηρούµε και στον πίνακα 1, τα περισσότερα 

θύµατα είναι από την Ρουµανία και παρουσιάζονται σε µεγάλο ποσοστό και στους άντρες 

και στις γυναίκες. Έπειτα, ακολουθούν γυναίκες που προέρχονται από την Βουλγαρία. Σε 

µικρότερο ποσοστό, παρατηρούµε θύµατα στο γυναικείο φύλο από την Αλβανία, την 

Μολδαβία, την Ουκρανία, την Πολωνία και την Ρωσία. Τέλος, υπάρχουν και στην 

Ελλάδα άντρες και γυναίκες που τους εκµεταλλεύονται οι σωµατέµποροι. 
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Πίνακας 1 

 

 

Στον δεύτερο πίνακα, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά θύµατα 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης και ακολούθως έχουµε θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης 

και επαιτείας. 

Αναλυτικά, τα περισσότερα άτοµα που είναι αποδέκτες της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης, προέρχονται από την Βουλγαρία, ενώ στην εργασιακή εκµετάλλευση και 

στην επαιτεία, η πλειοψηφία αφορά θύµατα από την Ρουµανία. 

 
Πίνακας 2 
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Στον πίνακα 3, αναλύονται οι δράστες βάσει του φύλου και της εθνικότητάς τους. 

Αρχικά, παρατηρούµε οι περισσότεροι δράστες είναι Έλληνες. Συγκεκριµένα, από τους 

35 δράστες, οι 24 είναι άντρες και οι 11 γυναίκες. Ακολουθούν οι Ρουµάνοι, µε 23 

δράστες εκ των οποίων οι 13 είναι άντρες και οι 11 γυναίκες. Μεγάλο αριθµό δραστών, 

παρουσιάζουν επίσης, η Βουλγαρία, µε 17 δράστες, από τους οποίους οι 3 είναι γυναίκες, 

καθώς και η Αλβανία 15 δράστες, µόνο άντρες. Σε µικρότερο βαθµό, η παρουσίαση 

δραστών αφορά τις εξής εθνικότητες: Μολδαβία (5 άντρες και 3 γυναίκες), Αιθιοπία (1 

άντρας και 1 γυναίκα), Μπανγκλαντέζ (1 άντρας), Ουγγαρία (1 άντρας), Ουκρανία (1 

γυναίκα) και Συρία (1 άντρας). 

 

 

 
Πίνακας 3 
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Πίνακας 4 

 

 

Σχετικά µε το είδος εκµετάλλευσης ανά εθνικότητα, παρατηρούµε παραπάνω ότι στην 

πρώτη θέση είναι η σεξουαλική εκµετάλλευση, η οποία παρουσιάζεται σε µεγάλο βαθµό 

στην Ελλάδα και ακολουθούν οι χώρες της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, καθώς και ένα 

ποσοστό σε άγνωστη χώρα. Η εργασιακή εκµετάλλευση και η επαιτεία εµφανίζονται 

στην Ελλαδα και στην Συρία, αλλά σε µικρό ποσοστό. 

 

 
Πίνακας 5 
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Στον παραπάνω πίνακα, αναγράφονται οι υποθέσεις ανάλογα µε το είδος 

εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν την σεξουαλική 

εκµετάλλευση και έπειτα ακολουθούν η επαιτεία και η εργασιακή εκµετάλλευση. 

 

 

Πίνακας 6 

 

 

 

Τέλος, εστιάζουµε στα ανηλικα θύµατα της εµπορίας ανθώπων την χρονική περίοδο 

2016-2017, ανά εθνικότητα, φύλο και είδος εκµετάλλευσης. Το 2016, παρουσιάζονται 

συνολικά 16 ανήλικα θύµατα σεξουλικής εκµετάλλευσης και επαιτείας, ενώ το 2017, 14.  

Αναλυτικά, στην εκµετάλλευση της επαιτείας καταγράφονται το 2016, 5 άντρες 

Ρουµανικής καταγωγής, ενώ στις γυναίκες 4 από την Ελλάδα και 2 από την Ρουµανία. 

Όσον αφορά τα θύµατα της σεξουαλικής εκµετάλλευσης, το ίδιο έτος, έχουµε 5 γυναίκες 

ως θύµατα. Συγκεκριµένα, 1 γυναίκα Αλβανικής καταγωγής, 1 Βουλγαρικής, 2 

Ελληνικής και 1 Ρουµανικής. 

Το 2017, παρατηρούµε ότι υπάρχουν λιγότερα θύµατα επαιτείας, δηλαδή 2 άντρες και 

1 γυναίκα από την Βουλγαρία. Εστιάζοντας στην σεξουαλική εκµετάλευση, τα 

περισσότερα θύµατα αυτού του έτους, αφορούν γυναίκες, καθώς έχουµε 9 θύµατα (1 

Ελληνίδα και 8 Ρουµάνες), ενώ στους άντρες έχουµε 2 Έλληνες. 

Εν κατακλείδι, συµπεραίρουµε ότι στο φαινόµενο της εµπορίας ανθρώπων κυριαρχεί  

η σεξουαλική εκµετάλλευση, κυρίως στις γυναίκες, και έπειτα ακολουθεί η 

εκµετάλλευση της επαιτείας. 

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ           1     

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ     2 1   1     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   4       2 2 1 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ 5 2       1   8 

ΘΥΜΑΤΑ 5 6 2 1 0 5 2 9 

ΣΥΝΟΛΟ 
2016 2017 

16 14 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ TRAFFICKING 

 

Όσον αφορά την αντιµετώπιση του trafficking, υπάρχουν αρκετά προγράµµατα, τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκοπό την καταπολέµηση του 

φαινοµένου. Πρωταρχικός στόχος των προγραµµάτων αυτών, είναι η κάλυψη των 

βασικών αναγκών των θυµάτων trafficking, όπως η εύρεση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος διαµονής,  η εύρεση εργασίας κ.λ.π. Αν και η κάλυψη των πρωταρχικών 

αναγκών είναι υψίστης σηµασίας, ωστόσο δεν θα πρέπει να παραγκωνίζεται η ανάγκη 

προστασίας και εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως αυτό της ελεύθερης 

µετακίνησης και ταξιδιού, καθώς επίσης και της ελευθερίας από διακρίσεις. Παρόλο που 

η µεταβολή του υπάρχοντος ανδροκρατούµενου κοινωνικού πλαισίου ανά τα χρόνια, 

βοηθά στην αναπαραγωγή βίαιων στερεοτύπων έναντι των γυναικών, η ενίσχυση µέσω 

κάποιων προγραµµάτων και θεραπευτικών τεχνικών, του κοινωνικού φύλου των 

γυναικών µπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεικόνας τους και κατ’ επέκταση 

στην µείωση των φαινοµένων βίας εναντίον τους. 

 

∆ράσεις πρόληψης και καταπολέµησης του trafficking 

Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 

(Γ.ΕΘ.ΕΙΣ) 

• Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) 

Βασική προτεραιότητα του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. αποτέλεσε η δηµιουργία του Εθνικού 

Μηχανισµού Αναφοράς και Παραποµπής Θυµάτων και πιθανών Θυµάτων Εµπορίας 

Ανθρώπων (Ε.Μ.Α.). Ο Ε.Μ.Α. αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισµένο συνεργατικό 

«εργαλείο» αναφοράς, µέσω του οποίου, συναρµόδιοι κρατικοί φορείς,  διεθνείς 

οργανισµοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις συντονίζουν τις ενέργειες ταυτοποίησης, 

παραποµπής και αρωγής για την έµπρακτη προστασία θυµάτων και πιθανολογούµενων 

θυµάτων εµπορίας ανθρώπων. Ο Ε.Μ.Α. συστάθηκε επίσηµα τον Σεπτέµβριο του 2016 

(ΦΕΚ 3003/2016) και συνιστά πλέον το εθνικό ‘εργαλείο’ συγκέντρωσης των 

απαραίτητων στοιχείων εντοπισµού και προστασίας θυµάτων, λειτουργώντας παράλληλα 

ως το πλαίσιο για την ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 

εταίρων. Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. εποπτεύει τον Ε.Μ.Α., ενώ το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) έχει αναλάβει τη διαχειριστική µέριµνα του Μηχανισµού. Ο 

Ε.Μ.Α. διαθέτει σηµεία επαφής από κάθε συναρµόδιο Υπουργείο, καθώς επίσης και από 

τους εµπλεκόµενους στο πεδίο διεθνείς Οργανισµούς και οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών. Η διεύρυνση του Μηχανισµού µε τη συµµετοχή φορέων, όπως η Υπηρεσία 

Υποδοχής & Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Ασύλου, το  ΣΕΠΕ, τα νοσοκοµεία  και η 

τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν ευρύτερη πρόσβαση σε ευάλωτες οµάδες-στόχους για τα 

κυκλώµατα εκµετάλλευσης, αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την πραγµατική αποτύπωση 

του φαινοµένου της Εµπορίας Ανθρώπων και την ανάλογη αντιµετώπισή του. 

• Εκπαιδεύσεις 

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. προωθεί και επιβλέπει µε τη συνεργασία διεθνών και εγχώριων εταίρων 

την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ειδικών προγραµµάτων 

κατάρτισης δηµοσίων υπαλλήλων και επαγγελµατιών πρώτης γραµµής επί της 

νοµοθεσίας, καθώς και επί θεµάτων προστασίας και υποστήριξης των 

θυµάτων.  Σηµαντικές εκπαιδεύσεις επαγγελµατιών πεδίου έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 

Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά και 

από διεθνείς οργανισµούς, όπως το Γραφείο Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα 

(UNODC).      

• Εκστρατείες Κοινωνικής Αφύπνισης και Ευαισθητοποίησης 

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ αναλαµβάνει πρωτοβουλίες  ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

ευρύτερου κοινού µε στόχο τη µείωση της «ζήτησης» για υπηρεσίες και προϊόντα που 

προέρχονται από τα θύµατα. Η πολύ-θεµατική εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

«Break the Chain», που πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή Φεστιβάλ για πρώτη φορά τον 

Οκτώβριο του 2015, µε αφορµή την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Καταπολέµησης της 

Εµπορίας Ανθρώπων, και έχει πλέον θεσµοθετηθεί, διέπεται από την ιδέα συ-στράτευσης 

του πολιτισµού και της τέχνης µε την κοινωνική αφύπνιση και δράση, µε  στόχο να 

φωτιστούν οι πολλές και διαφορετικές οπτικές του φαινοµένου της εµπορίας ανθρώπων. 

Παρόµοια συνεργασία υφίσταται και µε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε τον 

σχεδιασµό παρεµβάσεων στα σχολεία για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση µαθητών 

και γονέων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ., επίσης, συµµετέχει, µέσω 

του Εθνικού Εισηγητή, στο Εθνικό Συµβούλιο κατά του Ρατσισµού και της 
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Μισαλλοδοξίας  της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου 

∆ιακιοσύνης. 

• Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας 

Ανθρώπων:  

Το 2016, συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Υπο-Επιτροπή για την Καταπολέµηση της 

Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων, η οποία λειτουργεί  στο πλαίσιο της 

Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.  

 

Φορείς του trafficking στην Ελλάδα 

 

 

Οι φορείς που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του trafficking στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

  

 

• ACT UP (Aids Coalition to Unleash Power) - Συµµαχία για την αποδέσµευση 

της δύναµης κατά του Aids:  
 

Η ACT UP ∆ΡΑΣΕ HELLAS αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και 

Συνεργατικής Οικονοµίας στην Αθήνα, για το HIV/AIDS το Trafficking και τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην Ελλάδα και στο κόσµο. H oργάνωση ιδρύθηκε στις ΗΠΑ 

τα πρώτα χρόνια εµφάνισης του ιού και στη συνέχεια ιδρύθηκαν επιτροπές σε πολλές 

χώρες. Το Ελληνικό τµήµα της ACT UP ιδρύθηκε το 1993 µε στόχο να πολεµήσει το 

φάντασµα του HIV/AIDS, αλλά και την Ελληνική σεµνοτυφία, να σταµατήσει την 

προκατάληψη και την ενοχή και να θυµίσει πως καµιά επιδηµία δεν πολεµήθηκε ποτέ µε 

εξορκισµούς, πανικό και επιστροφή στο συντηρητισµό.   

 

• Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες: 

Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι µία Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από την Χάρη Μπρισίµη και άλλους 

20 συµπολίτες της, µε στόχο την προάσπιση των δικαιωµάτων των προσφύγων στην 

Ελλάδα. 
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Το ΕΣΠ είναι σωµατείο αναγνωρισµένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαµβάνεται 

στα Μητρώα των αρµόδιων Υπουργείων, έχει Συµβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονοµικό 

και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) από το 2001 και είναι επιχειρησιακός 

εταίρος της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Επιπλέον, το 

ΕΣΠ είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για 

πρόσφυγες και εξόριστους (ECRE) από το 1991, µέλος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους (SCEP), ενώ συµµετέχει και 

στην Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) από το 1999. 

Το ΕΣΠ παρέχει καθηµερινά δωρεάν νοµικές και κοινωνικές συµβουλές και υπηρεσίες 

σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται 

διεθνή προστασία στη χώρα µας, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, 

όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύµατα trafficking, κ.ά. Απώτερος στόχος είναι η 

προστασία αλλά και η οµαλή ένταξή τους στη χώρα µας.   

• Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Ερευνών για θέµατα ισότητας): 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ ενεργοποιείται δυναµικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων 

σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και οικονοµικής ζωής, µε 

κύριο στόχο την εξάλειψη των έµφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. ∆ιεξάγει έρευνες, 

εκπονεί µελέτες και πραγµατοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα δράσης σε 

θέµατα ισότητας των φύλων. 

Το ΚΕΘΙ συµµετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και 

ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ∆ράσης, των οποίων σκοπός είναι η 

ενδυνάµωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονοµία, την κοινωνία και την 

πολιτική. 

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των παρεχόµενων υπηρεσιών του εµφορείται από 

την αρχή της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender 

mainstreaming) αλλά και της ανάπτυξης θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε 

να συµβάλει στην άρση των έµφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων και 

ανισοτήτων. Η µέχρι τώρα ανάληψη και υλοποίηση Προγραµµάτων ∆ράσης, ερευνών 
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κ.λπ. επιχειρεί να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, έχοντας ως στόχο την ισότιµη 

προώθηση των φύλων και την καταπολέµηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

γυναίκες στην οικογενειακή, εκπαιδευτική, επαγγελµατική, κοινωνική και πολιτική τους 

δράση.  

• Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι: 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι αποτελεί ελληνική µη 

κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Πρόκειται για το ελληνικό τµήµα τής ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (International Helsinki Federation 

for Human Rights), η οποία έχει ως σκοπό την υποστήριξη και τη δηµοσιοποίηση των 

αρχών της τελικής πράξης της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη, που υπογράφτηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας τον Αύγουστο του 1975, γνωστές 

και ως «Συµφωνίες του Ελσίνκι» . 

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1993 και αρχικά ο σκοπός της είναι να παρακολουθεί την 

τήρηση των διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ στην συνέχεια 

υποβάλλει εκθέσεις σε αρµόδιες αρχές και διεθνείς οργανώσεις και οργανισµούς, µέσω 

του διαδικτυακού τόπου.  

 

• ∆ιεθνής Αµνηστία - Ελληνικό τµήµα: 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία ιδρύθηκε το 1961 από τον Πίτερ Μπένενσον και είναι ένα 

παγκόσµιο, ανεξάρτητο, εθελοντικό κίνηµα µε 7 εκατοµµύρια µέλη, ακτιβιστές και 

υποστηρικτές, µε δοµές και εθνικά Τµήµατα και πάνω από 1800 επαγγελµατικά στελέχη, 

οι οποίοι αγωνίζονται όλοι µαζί για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να 

σταµατήσουν οι παραβιάσεις τους. 

 

• Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής – Υπουργείο Εσωτερικών: 

Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής και το Υπουργείο Εσωτερικών και 

∆ηµόσιας Τάξης υπάγονται στους πιο σηµαντικούς κρατικούς φορείς δίωξης και 

καταστολής του παγκόσµιου φαινοµένου του trafficking. Έπειτα η Οµάδα 

Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων (Ο.Κ.Ε.Α.), συστάθηκε από το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης τον Απρίλιο του 2001, µε στόχο την καταπολέµηση της 

εµπορίας ατόµων για σεξουαλική εκµετάλλευση. 
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Βασικός στόχος του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µέσα από τη σύσταση της 

Ο.Κ.Ε.Α., ήταν η θεσµοθέτηση ενός ειδικού συντονιστικού οργάνου µε κύρια 

ενασχόληση τη χάραξη πολιτικής για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

σωµατεµπορίας, ενώ συγχρόνως στόχευε στην διατύπωση πρακτικών και στην πρόταση 

συγκεκριµένων µέτρων, τα οποία θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση 

των κυκλωµάτων που διακινούν παράνοµα και εκπορνεύουν παιδιά και γυναίκες σε 

εθνικό και διεθνή επίπεδο.   

 

• Αλληλεγγύη: 

Η Αλληλεγγύη είναι µη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2002, µε 

πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου, µε σκοπό 

την υποστήριξη των κοινωνικά αδύναµων οµάδων ανεξαρτήτως εθνικότητας ή 

θρησκεύµατος.  

Είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, που συγκροτείται από δύο νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου: το ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών. H οµάδα της «Αλληλεγγύης» αποτελείται από νέους, κοινωνικά 

ευαίσθητους ανθρώπους, οι οποίοι συµβάλλουν ενεργά στον ανθρωπιστικό σχεδιασµό 

της Εκκλησίας της Ελλάδος.  

• ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών: 

Η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών, είναι η µεγαλύτερη ΜΚΟ στην Ελλάδα, αφού έχει 

300.000 µέλη σε 62 χώρες του κόσµου, η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον 

Αρχιφύλακα Arthur Troop. Αποτελεί την µοναδική παγκόσµια οργάνωση αστυνοµικών, 

χωρίς διακρίσεις βαθµού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή 

πολιτικές επιδιώξεις. 

Αξίζει να τονιστεί πως το Ελληνικό τµήµα ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, 

δραστηριοποιείται έντονα στον τοµέα της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε 

το φαινόµενο του trafficking, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει τη συµβολή και δυναµική της 

Ελληνικής Αστυνοµίας στη µάχη κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και ειδικότερα, στη 

αγώνα κατά της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων.   
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• ΜΕΤΑδραση: 

Η ΜΕΤΑδραση είναι µια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία ιδρύθηκε 

το 2010 µε πρωταρχικό σκοπό να συµβάλει σε συγκεκριµένους τοµείς όπου υπήρχαν 

κενά που καλύπτονταν ελάχιστα ή καθόλου από δηµόσιους φορείς ή από άλλες 

οργανώσεις. Εξειδικεύεται στον τοµέα της διερµηνείας και διαπολιτισµικής µεσολάβησης 

καθώς και στην προάσπιση των δικαιωµάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των 

ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.  

Ο σκοπός της οργάνωσης αυτής, είναι η στήριξη της διαχείρισης των 

µεταναστευτικών ρευµάτων, µε τρόπο που να διασφαλίζεται ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διεθνούς και εθνικής νοµοθεσίας, µε βασικές αρχές 

τη συνέπεια, την αποτελεσµατικότητα, την ευελιξία και την άµεση ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των ηµερών.  

 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας: 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός 

φορέας για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής των 

πολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς.  

 

• Πρόγραµµα  STOP NOW ΚΕ∆Ε: 

Το Stop Trafficking of People Now (STOPNOW) είναι Πρόγραµµα της ΜΚΟ Κέντρο 

Έρευνας και ∆ράσης για την Ειρήνη (ΚΕ∆Ε) µε αποκλειστική δράση την αντιµετώπιση 

και καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης γυναικών και παιδιών µε σκοπό τη 

σεξουαλική τους εκµετάλλευση (∆ιεθνική Σωµατεµπορία). Το πρόγραµµα αυτό, 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, κυρίως στην Αλβανία, και τις χώρες της 

κεντροανατολικής Ευρώπης, κυρίως στην Ουκρανία και Γεωργία. Αναλυτικότερα, 

ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 2001 στοχεύοντας στην πρόληψη του φαινοµένου της 

διεθνικής σωµατεµπορίας και στην αρωγή και κοινωνική επανένταξη των θυµάτων. 

Μάλιστα, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον εθελοντικό επαναπατρισµό, την κοινωνική 

επανενταξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των θυµάτων. 
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• Κέντρο Έρευναςκαι Υποστήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού 

Αποκλεισµού (ΕΚΥΘΚΚΑ): 

Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού 

Αποκλεισµού είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρία και παρέχει ιατρική, ψυχολογική, 

κοινωνική και νοµική υποστήριξη σε θύµατα βασανιστηρίων και οργανωµένης βίας, 

θύµατα κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού. Συγκεκριµένα, ευαισθητοποιεί τον 

γενικό πληθυσµό σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µεταδίδει γνώση για την 

ύπαρξη των φαινοµένων βίας και κοινωνικού αποκλεισµού, και τις δυνατότητες 

αντιµετώπισής τους όχι µόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Τέλος, διεξάγει 

επιστηµονική έρευνα γύρω από την βία και τα βασανιστήρια, την κακοποίηση και το 

φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού και συµβάλλει στην πρόληψη των 

βασανιστηρίων, της κακοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το trafficking αποτελεί σήµερα την πιο κερδοφόρα παράνοµη και εγκληµατική 

επιχείρηση παγκοσµίως, µετά τη διακίνηση ναρκωτικών και το παράνοµο εµπόριο 

όπλων. Η εµπορία ανθρώπων στην Ευρώπη δεν είναι νέο φαινόµενο. Ξεκίνησε τη 

δεκαετία του εβδοµήντα και έχει σταθερή σχετικά αύξηση από τότε έως σήµερα. 

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόµενο µε πολλές προεκτάσεις, πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές, και γι’ αυτό απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση. Αποτελεί µορφή 

του οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά εκείνο που το διαφοροποιεί από τις άλλες µορφές 

εγκληµατικότητας είναι ότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και 

καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Οι αιτίες της ύπαρξης και της ραγδαίας ανάπτυξής του trafficking είναι πολλές και 

ποικίλες. Από την µια µεριά οι δυνάµεις του κακού είναι ισχυρές κι έχουν απλώσει 

παντού τα πλοκάµια τους, ενώ από την άλλη, οι πόλεµοι, οι φυσικές καταστροφές, η 

παγκόσµια οικονοµική κρίση, η ανεργία και γενικότερα τα δεινά που προκαλούν τη 

φτώχεια, την ορφάνια και τα κύµατα µετανάστευσης, δηµιουργούν εύκολα θύµατα. 

Το πρόβληµα της εµπορίας ανθρώπων γίνεται ολοένα πιο έντονο παγκοσµίως. Τις 

πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου δεν τις γνωρίζουµε και χρειάζεται περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ανάγκη συλλογής πληροφοριών για την εµπορία 

ανθρώπων σε κάθε χώρα, αλλά και ενθάρρυνση υπηρεσιών που συνδέονται µε τη δίωξη 

της εµπορίας και την προστασία των θυµάτων. 

Ενώ υπάρχουν πολλές αξιόλογες υπηρεσίες και οργανισµοί που κάνουν ανεκτίµητο 

έργο διάδοσης και βοήθειας των θυµάτων της εµπορίας ανθρώπων, η συνεχής µείωση 

των κυβερνήσεων για τη χρηµατοδότηση αυτών των φιλανθρωπικών οργανώσεων τους 

αναγκάζει να προσφεύγουν στο ευρύ κοινό για να βοηθήσει µε οικονοµική ενίσχυση.  

Εύκολα λοιπόν, µπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι το trafficking είναι ένα έγκληµα που 

µόνο όλοι µαζί µπορούµε να αντιµετωπίσουµε. Εκτός από τα όργανα δηµοσίας τάξεως, 

στα οποία δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που κερδοσκοπούν εκµεταλλευόµενοι αυτή 

την κατάσταση, πρέπει να επιρρίψουµε ευθύνες και σε εµάς τους ίδιους.  

Κανένας πολιτισµένος και συνειδητοποιηµένος άνθρωπος δεν µπορεί να µείνει 

αµέτοχος σε αυτόν τον αγώνα και δεν µπορεί να ανεχτεί αυτή την απάνθρωπη 

εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εποµένως, η εµπορία ανθρώπων είναι µία 

κοινωνική πληγή, η οποία δεν θα επουλωθεί αν όλοι µας, µε όποιον τρόπο µπορούµε, την 
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καταδικάσουµε και σταµατήσουµε να τη συντηρούµε. Η αδιαφορία εδώ ισοδυναµεί µε 

συνενοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

• Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου, Εµπορία Ανθρώπων – Η 

κατάσταση στην Ελλάδα, Απόφαση της Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α της 14.6.2007, 

Ποιν∆ικ 2007, σελ. 1209.  

  

• Συκιώτου Αθ., Ευρωπαϊκή Ένωση – Οργανωµένο Έγκληµα – Παράνοµη 

∆ιακίνηση Ανθρώπων: Μία ιδιόρρυθµη δυναµική – διαλεκτική σχέση. 

 

• Συµεωνίδου – Καστανίδου Ελ., Εµπορία ανθρώπων: Ειδικά µέτρα αντιµετώπισης 

και προβλήµατα εφαρµογής τους. 

 

• Συκιώτου Αθ., Οι δυσκολίες και η σηµασία της αναγνώρισης ενός ατόµου ως 

θύµα της εµπορίας ανθρώπων.   

 

• Μπαµπινιώτης, 1998 

• Unesco, 1979 

• Τα δικαιώµατα της Ε.Ε. για τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

• Αµπατζή Λ. Προσεγγίζοντας το φαινόµενο του trafficking, Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, 2008 

• Παπαδόπουλος, 2009. σ. 53 

• Αµπατζή, Λιόπη (2008), «Προσεγγίζοντας το φαινόµενο του Trafficking», Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  (ΕΚΚΕ), Αθήνα. 

• Εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ, (1991), έκδοση 4η, Αθήνα. 

• Γαρδίκας,Κ.., (2001), «Εγκληµατολογία», εκδόσεις: Σακκουλά, Ν. Αντ. , Αθήνα. 

• Λάζος, Γρ., (2002), «Πορνεία και ∆ιεθνική Σωµατεµπορία στη σύγχρονη Ελλάδα 

- Η εκδιδόµενη», εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 

• Τσιλιάκου, Μ., (2008), «Το φαινόµενο της εµπορίας και εκµετάλλευσης 

ανθρώπων. Παγκόσµια ∆εδοµένα», εκδόσεις Αρχιπέλαγος. 

• Σακκουλά, Α., (2007), Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. Προβλήµατα και 

προοπτικές, Κέντρο προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

 

 

 

 



38 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 

 

• http://www.astynomia.gr 

• https://el.wikipedia.org 

• http://www.enallaktikos.gr/kg15el_act-up-drase-hellas_a2680.html 

• https://www.gcr.gr/el/ 

• https://kethi.gr/identity-2/ 

• http://www.solidarity.gr/ 

• http://www.ipa-gr.org/ipa/ti-einai-h-ipa 

• https://metadrasi.org/ 

• http://www.isotita.gr/ 

• https://www.kede.org/index.php?do=print&pcid=35 

• https://e-

justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-

171-EL-en.do?clang=el&idSubpage=4&member=1 

• https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/paranomi-diakinisi-

prosopon.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


