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Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1. Ρϋμτχμα με ςιπ διεσοσμέμεπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ, ϊπχπ 

αμαλϋξμςαι ρςξ άοθοξ 5 (δ) ςχμ πεοί Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ Μϊμχμ ςξσ 1991 έχπ 

2011, ξ Δπίςοξπξπ, χπ Δθμική Αμενάοςηςη Αουή Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, μπξοεί μα 

ενεςάζει ασςεπάγγελςα ζηςήμαςα αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ και μα διαςσπόμει 

απϊφειπ και ειρηγήρειπ για ςημ ποξόθηρη και ποξρςαρία ςχμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ.  

 

2. Ρςα πλαίρια ςχμ μέχμ ασςόμ αομξδιξςήςχμ μξσ, και έυξμςαπ παοακξλξσθήρει ρςεμά 

ςιπ ενελίνειπ πξσ ακξλξϋθηραμ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ασςεπάγγελςηπ παοέμβαρηπ ςξσ 

Γοατείξσ μξσ επί ςξσ θέμαςξπ1, απξτάριρα μα ςξπξθεςηθό επί ςξσ ρσμξλικξϋ 

μξμξθεςικξϋ και θερμικξϋ πλαιρίξσ πξσ οσθμίζει ςξ υειοιρμϊ ςχμ θεμάςχμ πξσ 

άπςξμςαι ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, καθόπ ξ βαθμϊπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςξσ 

πλαιρίξσ ασςξϋ έυει άμερεπ και καθξοιρςικέπ επιπςόρειπ ρςξ επίπεδξ ποξρςαρίαπ ςχμ 

αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ρςη υόοα μαπ.  

 

3. Ζ  εμπξοία ποξρόπχμ για ρκξπξϋπ εκμεςάλλεσρηπ  (trafficking)  είμαι έμα ρξβαοϊ, 

ρσμευόπ μεςαβαλλϊμεμξ κξιμχμικϊ ποϊβλημα με διεθμικϊ υαοακςήοα και ρξβαοέπ 

κξιμχμικξξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ. Δίμαι έμα ρυεςικά μέξ εγκλημαςικϊ και κξιμχμικϊ 

ταιμϊμεμξ πξσ ερχκλείει και λαμβάμει πξικίλεπ διαρςάρειπ, ϊπχπ ασςή ςηπ μη 

ξογαμχμέμηπ μεςαμάρςεσρηπ, ςηπ ρενξσαλικήπ αλλά και ςηπ εογαριακήπ 

εκμεςάλλεσρηπ2. Αματέοεςαι ρσμήθχπ χπ μια «ρϋγυοξμη μξοτή δξσλείαπ», η 

ρσμέυιρη ςηπ ξπξίαπ απξςελεί μία απϊ ςιπ πιξ εκςεμείπ και ρξβαοέπ παοαβιάρειπ ςχμ 

πιξ θεμελιχδόμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, ατξϋ ξι επιπςόρειπ ρςα θϋμαςα  

παοάμξμηπ διακίμηρηπ και εκμεςάλλεσρηπ είμαι καςαρςοξτικέπ και επιζήμιεπ για ςημ 

αμθοόπιμη σπϊρςαρη, ςημ ανιξποέπεια και ςη διαβίχρη ςξσπ.  

 

4. Ρσυμά ξ ϊοξπ ςξσ “trafficking” ρσγυέεςαι με ςιπ έμμξιεπ ςηπ πξομείαπ, ςηπ 

μεςαμάρςεσρηπ και ςξσ ρχμαςεμπξοίξσ, αλλά ρςημ ποαγμαςικϊςηςα απξςελεί έμα 

ρϋμθεςξ και πξλσδιάρςαςξ ταιμϊμεμξ πξσ πεοιλαμβάμει ϊλα ςα παοαπάμχ και ακϊμα 

πεοιρρϊςεοα. ξ γεγξμϊπ ασςϊ δεμ ποξρδίδει δσρκξλία μϊμξ ρςημ αμαγμόοιρη και ςξμ 

εμςξπιρμϊ ςξσ ταιμξμέμξσ, αλλά καθιρςά δϋρκξλξ και αμαγκαρςικά πξλσρϋμθεςξ ςξ 

έογξ ςχμ αομξδίχμ αουόμ, ςχμ κξιμχμικόμ σπηοεριόμ (κσβεομηςικόμ και μη 

                                                           
1 ΑΣ 1/2011, ημεοξμημίαπ 24/11/2003. 
2 βλ. Γο. Κάζξπ (ρε ρσμεογαρία με ςη Λ. Εάμμη), διεθμική ρχμαςεμπξοία και εναμαγκαρςική πξομεία ρςημ Δλλάδα 
ςξσ 2002, STOP NOW- ΙΔΔΔ, Αθήμα 2003, text at : http :// www.stop- trafficking.org/ 
TRAFFICKING%20GREECE%202002%20FINAL%20B. pdf 
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κσβεομηςικόμ), για ςημ ποϊληφη και καςαρςξλή ςξσ ταιμξμέμξσ, καθόπ και για ςημ 

ποξρςαρία και αοχγή ςχμ θσμάςχμ3. 

 

5. Ζ εμπξοία και η εκμεςάλλεσρη ποξρόπχμ απξςελξϋμ καςαταμόπ ρξβαοέπ μξοτέπ 

παοαβίαρηπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςχμ ποξρόπχμ, ϊπχπ ςξσ δικαιόμαςξπ 

ρςημ ελεσθεοία, ρςη ζχή, ρςη ρχμαςική ακεοαιϊςηςα, ρςημ αρτάλεια, ρςημ 

ανιξποέπεια. Ζ εμπξοία ποξρόπχμ δεμ απξςελεί απλόπ έμα ακϊμα ςοϊπξ μα 

αματεοθεί καμείπ ρςημ παοάμξμη μεςαμάρςεσρη ή ςημ παοάμξμη εογαρία. Γίμεςαι με 

ρκξπό ςημ εκμεςάλλεσρη και εμέυει ςξ ρςξιυείξ ςξσ εναμαγκαρμξύ και ςηπ μη 

επιλξγήπ. Ξ εκτξβιρμϊπ, ξι νσλξδαομξί, η φσυξλξγική κακξπξίηρη και η ρχμαςική 

βία πξσ αρκξϋμςαι ρςα θϋμαςα ςηπ εμπξοίαπ δεμ ατήμξσμ πεοιθόοια διατσγήπ, και ξι 

πιθαμϊςηςεπ ςξσπ μα δοαπεςεϋρξσμ είμαι ελάυιρςεπ. 

 

6. Ξι λϊγξι πξσ ποξκαλξϋμ ςημ εμπξοία αμθοόπχμ είμαι ρίγξσοα ρϋμθεςξι και πξλλέπ 

τξοέπ αλληλέμδεςξι. Ξι βαρικϊςεοεπ αιςίεπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ είμαι η τςόυεια, 

η αμεογία, η έλλειφη εκπαίδεσρηπ και ποϊρβαρηπ ρςξσπ διάτξοξσπ ξικξμξμικξϋπ και 

κξιμχμικξϋπ πϊοξσπ, ξι ρξβαοέπ ξικξμξμικέπ και κξιμχμικέπ μεςαπςόρειπ ρςιπ υόοεπ 

ποξέλεσρηπ. α διεθμή κσκλόμαςα ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ, εκμεςαλλεσϊμεμα ϊλξσπ 

ςξσπ πιξ πάμχ παοάγξμςεπ, καςαπαςξϋμ κάθε έμμξια αμθοόπιμηπ ανιξποέπειαπ και 

σπϊρςαρηπ.  

 

7. Έμασρμα για ςημ ξπξθέςηρη απξςέλερε ρειοά παοαπϊμχμ4 πξσ μξσ σπξβλήθηκαμ ςα 

ςελεσςαία υοϊμια, καςά κϋοιξ λϊγξ απϊ Λη Ισβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ (ρςξ ενήπ ΛΙΞ) 

πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ υόοξ, και ςα ξπξία ατξοξϋραμ κσοίχπ ρςη διαυείοιρη 

ςχμ ζηςημάςχμ πξσ άπςξμςαι ςηπ ποξρςαρίαπ και ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ. Για 

ρκξπξϋπ διεοεϋμηρηπ ςχμ παοαπϊμχμ διεμεογήθηκε αλληλξγοατία ςξσ Γοατείξσ μξσ 

με ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ και έγιμαμ γοαπςέπ παοεμβάρειπ/ ειρηγήρειπ, ϊπξσ κοίθηκε 

απαοαίςηςξ. Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςχμ σπξθέρεχμ γίμεςαι ρςξ Παοάοςημα 1. 

 

8. Οέοαμ ςηπ διεοεϋμηρηπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ παοαπϊμχμ, η έοεσμα ςξσ Γοατείξσ μξσ 

επεκςάθηκε ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςξσ μξμξθεςικξϋ/ θερμικξϋ πλαιρίξσ και ςχμ δοάρεχμ 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ καςαπξλέμηρη και ποϊληφη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ. Ρε ασςά ςα 

πλαίρια, ποαγμαςξπξίηρα αποξειδξπξίηςη  επίρκεφη ρςξ Ιοαςικϊ Ιαςατϋγιξ 

Ησμάςχμ Ρενξσαλικήπ Δκμεςάλλεσρηπ5, εμό λειςξσογξί ςξσ Γοατείξσ μξσ 

ρσμαμςήθηκαμ με εκποξρόπξσπ ςχμ αομϊδιχμ κοαςικόμ σπηοεριόμ και ρσζήςηραμ 

                                                           
3 βλ. T.D. Truong, 2003, Gender, Exploitative migration and the sex industry : A European perspective, εκδ. Sage, 
Hague. 
4 Α/Ο 1532/2007, Α/Ο 2838/2007, Α/Ο 630/2009, Α/Ο 2412/2009, Α/Ο 2126/2010, Α/Ο 77/2011, Α/Ο 1523/2011, 
Α/Ο 1722/2011, Α/Ο 1918/2011, Α/Ο 2017/2011, Α/Ο 243/2012, Α/Ο 782/2012, Α/Ο 1733/2012, Α/Ο 2382/2012, 
Α/Ο 2560/2012, Α/Ο 690/2013, Α/Ο 1808/2013 Α/Ο 1928/2013 
5 Δπίρκεφη ρςιπ 10 Ρεπςεμβοίξσ 2013, ρςα πλαίρια διεοεϋμηρηπ καςαγγελιόμ για ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςξσ 
Ιαςατσγίξσ και ςημ επιβξλή κσοόρεχμ ρςιπ τιλξνεμξϋμεμεπ (Α/Ο 1808/2013). 



5 
 

μαζί ςξσπ διάτξοεπ πςσυέπ ςξσ ζηςήμαςξπ. Οαοάλληλα διεμεογήθηκαμ κας’ ιδίαμ 

διαβξσλεϋρειπ, ςηλετχμικέπ ρσμξμιλίεπ, ποξρχπικέπ ρσμαμςήρειπ και αλληλξγοατία 

με εκποξρόπξσπ ςχμ ΛΙΞ6 πξσ αρυξλξϋμςαι με ςξ θέμα. Ρςα πλαίρια ςηπ έοεσμαπ, 

λειςξσογϊπ ςξσ Γοατείξσ μξσ ρσμμεςείυε, επίρηπ, ρε ρσμεδοίεπ7 ςηπ Ιξιμξβξσλεσςικήπ 

Δπιςοξπήπ για ςημ Δγκλημαςικϊςηςα με θέμα «Ο ρσμςξμιρμόπ ςχμ αομόδιχμ κοαςικώμ 

σπηοεριώμ και ςχμ εθελξμςικώμ ξογαμώρεχμ ρςημ ποξρπάθεια για ποόληφη και 

πάςανη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ εμπξοίαπ αμθοώπχμ και ρςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ρσμεπειώμ 

για ςα θύμαςα». 

 

 

 II. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 

 

9. Ρϋμτχμα με ςιπ εκςιμήρειπ ςηπ Διεθμξϋπ Ξογάμχρηπ Δογαρίαπ8, ςξσλάυιρςξμ 2,4 

εκαςξμμϋοια άμθοχπξι πέτςξσμ θϋμαςα εμπξοίαπ. Ρϋμτχμα με ςξμ  Οοξψρςάμεμξ ςηπ 

Λξμάδαπ Ιαςαπξλέμηρηπ Ξογαμχμέμξσ Δγκλήμαςξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ, ξι 

πεοιρρϊςεοξι άμθοχπξι διακιμξϋμςαι παοάμξμα ρε καςαμαγκαρςική εογαρία για 

ρκξπξϋπ εμπξοικήπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ (43%) ή για αμάμεικςξσπ λϊγξσπ 

(25%), εμό ξι σπϊλξιπξι έυξσμ πέρει θϋμαςα εμπξοίαπ για ξικξμξμική εκμεςάλλεσρη 

(32%). Όρξμ ατξοά ρςημ αμαγκαρςική ξικξμξμική εκμεςάλλεσρη, ξ  μεγαλϋςεοξπ 

αοιθμϊπ ςχμ θσμάςχμ είμαι μεςαμάρςεπ, με ςιπ γσμαίκεπ και ςα κξοίςρια μα 

αμςιποξρχπεϋξσμ ςξ 56% ςχμ θσμάςχμ, εμό ξι άμδοεπ και ςα αγϊοια ςξ 44%, 

αμςίρςξιυα. Ρε ρυέρη με ςημ καςαμαγκαρςική ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη, η ρσμςοιπςική 

πλειξφητία (98%) είμαι γσμαίκεπ και κξοίςρια, γεγξμϊπ πξσ καςαδεικμϋει ϊςι ποϊκειςαι 

για μία ρξβαοή μξοτή βίαπ καςά ςχμ γσμαικόμ.  

 

10. Ρε ξλϊκληοξ ςξμ πλαμήςη, εκαςξμςάδεπ υιλιάδεπ γσμαίκεπ και μικοά κξοίςρια 

θσμαςξπξιξϋμςαι κάθε υοϊμξ απξτέοξμςαπ κέοδη διρεκαςξμμσοίχμ δξλαοίχμ. α 

ποϊρχπα ασςά αγξοάζξμςαι, πχλξϋμςαι και εμξικιάζξμςαι απϊ παοάμξμα ξογαμχμέμα 

δίκςσα εμπξοίαπ ποξρόπχμ. Ασςή η παοάμξμη βιξμηυαμία θοέτεςαι, ςϊρξ απϊ μια 

κξσλςξϋοα ρσμςήοηρηπ έμτσλχμ ρςεοεξςϋπχμ και παςοιαουικόμ δξμόμ, ϊρξ και απϊ 

ςημ εμπξοεσμαςξπξίηρη ςχμ κξιμχμικόμ ρυέρεχμ, πξσ υαοακςηοίζξσμ ςξμ ρϋγυοξμξ 

κϊρμξ.   

 

                                                           
6 MIGS, ΡΘΓΛΑ, Cyprus STOP Trafficking International, ΙΘΡΑ, Pregnancy Care Center, INDEX, Future Worlds Center 
7 Ρςιπ 16/6/2010, 22/9/2010 και17/11/2010. 
8 ILO Action against Trafficking in Human Beings, Geneva 2008 
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11. Οαοά ςιπ ρσμευείπ ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ για 

εσαιρθηςξπξίηρη και για εταομξγή ςξσ ποξρςαςεσςικξϋ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ, ξ 

αοιθμϊπ ρε καςαδίκεπ ςχμ διακιμηςόμ και ςχμ εκμεςαλλεσςόμ αμθοόπχμ παοαμέμει 

υαμηλϊπ, με απξςέλερμα η εμπξοία ποξρόπχμ μα ενακξλξσθεί μα είμαι μια 

εγκλημαςική επιυείοηρη πεοιξοιρμέμξσ οίρκξσ με σφηλέπ απξδϊρειπ. Ξ Διεθμήπ 

Ξογαμιρμϊπ Λεςαμάρςεσρηπ9 εκςιμά ϊςι ςα εςήρια κέοδη απϊ ςημ εμπξοία ποξρόπχμ 

τςάμξσμ ςα 32 διρεκαςξμμϋοια δξλάοια εμό, ρϋμτχμα με ςξμ ΞΖΔ, η εμπξοία 

ποξρόπχμ απξςελεί ςημ ςοίςη μεγαλϋςεοη πηγή ερϊδχμ ςξσ διαρσμξοιακξϋ 

ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ, μεςά ςημ εμπξοία ϊπλχμ και μαοκχςικόμ. 

 

12. H Ιϋποξπ δεμ απξςελεί εναίοερη ρςημ ςοαγική ασςή ποαγμαςικϊςηςα, καθόπ απξςελεί 

κας’ ενξυήμ υόοα ποξξοιρμξϋ θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ. Ζ γεχγοατική ςηπ 

θέρη, η ξπξία ςημ καθιρςά ελκσρςικϊ ρημείξ ειρϊδξσ για ςημ σπϊλξιπη Δσοόπη, 

ρσμςείμει ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη. α μέυοι ςόοα ρςξιυεία καςαδεικμϋξσμ ϊςι η 

ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη και η εκμεςάλλεσρη ρςημ εογαρία απξςελξϋμ ςιπ ρσυμϊςεοα 

εμταμιζϊμεμεπ μξοτέπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ. 

 

13. Ρϋμτχμα με ποϊρταςη παγκϊρμια έκθερη ςχμ ΖΟΑ10, η Ιϋποξπ είμαι υόοα 

ποξξοιρμξϋ γσμαικόμ πξσ σπϊκειμςαι ρε διακίμηρη, ειδικά για ρκξπξϋπ  

καςαμαγκαρςικήπ πξομείαπ και επίρηπ, είμαι υόοα ποξξοιρμξϋ γσμαικόμ και αμδοόμ 

πξσ σπξβάλλξμςαι ρε αμαγκαρςική εογαρία. Ξι γσμαίκεπ πξσ αμαγμχοίρςηκαμ χπ 

θϋμαςα εμπξοίαπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ ρςημ Ιϋποξ ποξέουξμςαι κσοίχπ απϊ 

υόοεπ ςηπ Αμαςξλικήπ Δσοόπηπ και ςηπ Αρίαπ και η διακίμηρη ςξσπ ποαγμαςξπξιείςαι 

κσοίχπ ρε διαμεοίρμαςα, μπαο, καμπαοέ, αίθξσρεπ μαράζ κλπ. Ρςιπ ιδιαίςεοα 

εσάλχςεπ ξμάδεπ για αμαγκαρςική εογαρία, πεοιλαμβάμξμςαι ξικιακέπ εογαζϊμεμεπ, 

αιςηςέπ αρϋλξσ και αλλξδαπξί μεςαμάρςεπ πξσ εογάζξμςαι ρςξ γεχογικϊ και 

ξικξδξμικϊ ςξμέα.  

 

 

 

 ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 

 -ε διεθμέπ επίπεδξ  

 

14. ξ θέμα ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ έυει ήδη αμςιμεςχπιρςεί με ιδιαίςεοη ποξρξυή ρε 

διεθμέπ επίπεδξ11.  Ρςημ Ξικξσμεμική Διακήοσνη Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ςξσ 1948 

                                                           
9 http://www.evasp.eu 
10 http://www.state.gov/documents/organization/210738.pdf, ρελ. 146-149 
11 α αμθοόπιμα δικαιόμαςα πξσ παοαβιάζξμςαι με ςημ εμπξοία ποξρόπχμ ποξρςαςεϋξμςαι απϊ ςιπ γεμικϊςεοεπ 
ρσμβάρειπ ςξσ ΞΖΔ ϊπχπ: ςημ Ξικξσμεμική Διακήοσνη Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, ςξ Διεθμέπ Ρϋμτχμξ για ςα 
Αςξμικά και Οξλιςικά Δικαιόμαςα, ςη Ρϋμβαρη για ςημ Δνάλειφη ϊλχμ ςχμ Λξοτόμ Διακοίρεχμ καςά ςχμ Γσμαικόμ 

http://www.state.gov/documents/organization/210738.pdf
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αμαγμχοίρςηκε η παμαμθοόπιμη ανία ϊςι ϊλξι ξι άμθοχπξι είμαι ελεϋθεοξι και ίρξι 

υχοίπ διάκοιρη χπ ποξπ ςη τσλή, ςξ υοόμα, ςξ τϋλξ, ςη θοηρκεία, ςιπ πξλιςικέπ 

πεπξιθήρειπ, ςημ καςαγχγή, ςημ πεοιξσρία ή ξςιδήπξςε άλλξ. Ρςξ άοθοξ 4 

διακηοϋρρεςαι ϊςι καμείπ δεμ ποέπει μα βοίρκεςαι ρε καςάρςαρη δξσλείαπ, 

καςαμαγκαρμξϋ ή μα παοέυει σπξυοεχςικά ςιπ σπηοερίαπ ςξσ ρε δξσλεμπϊοιξ.  

 

15. Ζ ιρςξοική ασςή Διακήοσνη απξςέλερε, ρε βάθξπ υοϊμξσ, ςη βάρη για ςημ σπξγοατή 

πξλλόμ άλλχμ Διεθμόμ Ρσμβάρεχμ, Διακηοϋνεχμ, Φητιρμάςχμ και Απξτάρεχμ πξσ 

ατξοξϋμ ειδικά ρςημ ποξρςαρία απϊ ςιπ δσρμεμείπ διακοίρειπ ρε βάοξπ ςχμ γσμαικόμ, 

ςημ παοάμξμη διακίμηρη, ςημ εμπξοία και εκμεςάλλεσρη ποξρόπχμ (ιδίχπ γσμαικόμ 

και παιδιόμ), με απξςέλερμα μα έυει διαμξοτχθεί ρήμεοα έμα ιρυσοϊ διεθμέπ μξμικϊ 

πλαίριξ για ςημ καςαπξλέμηρη και ενάλειφη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ παοάμξμηπ 

διακίμηρηπ και εμπξοίαπ ποξρόπχμ12.  

 

16. Ιϋοιξ κείμεμξ αματξοάπ για ςη μξμική οϋθμιρη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ εμπξοίαπ 

αμθοόπχμ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ απξςελεί  η Ρϋμβαρη ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ Δμάμςια 

ρςξ Σπεοεθμικϊ Ξογαμχμέμξ Έγκλημα13, (ςξ γμχρςϊ Οοχςϊκξλλξ ςξσ Οαλέομξ) η 

ξπξία  σπξγοάτςηκε μαζί με ςξ Οοχςϊκξλλξ για ςημ Απξςοξπή, ςημ Ιαςαρςξλή και ςημ 

ιμχοία ςηπ Οαοάμξμηπ Διακίμηρηπ Οοξρόπχμ με Ρκξπϊ ςη Ρενξσαλική και 

Ξικξμξμική Δκμεςάλλεσρη, ιδιαίςεοα ςχμ Γσμαικόμ και ςχμ Οαιδιόμ και ςξ 

Οοχςϊκξλλξ Δμάμςια ρςη Καθοεμπξοία Λεςαμαρςόμ Λέρχ Νηοάπ, Αέοα και Ηάλαρραπ. 

 

17. ξ ποχςϊκξλλξ απξςέλερε ςημ ποόςη ξλξκληοχμέμη διεθμή μξμική ποάνη πξσ 

αρυξλείςαι με ςημ εμπξοία αμθοόπχμ. Ξι κϋοιεπ μξοτέπ πξσ μπξοεί μα λάβει η 

εμπξοία αμθοόπχμ, σπϊ ςη μξοτή ςηπ ρενξσαλικήπ και ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ, 

ποξβλέπξμςαι ρςξμ ξοιρμϊ ςξσ ξμόμσμξσ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ασςϊπ έυει σιξθεςηθεί 

απϊ ςξ Οοχςϊκξλλξ.  

 

 

         -ε επίπεδξ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

 

18. Ρε εσοχπαψκϊ επίπεδξ, ςξ θέμα ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ αμαδεικμϋεςαι ρε έμα ζήςημα 

κξιμήπ ποξρέγγιρηπ ςχμ κοαςόμ-μελόμ, ατξϋ, καςαουήμ, η εμπξοία αμθοόπχμ 

                                                                                                                                                                                           
και ςη Ρϋμβαρη καςά ςχμ Βαραμιρςηοίχμ, ςη Ρϋμβαρη πεοί Δoσλείαπ ςξσ 1927, η Ρσμπληοχμαςική Ρϋμβαρη 
ρυεςική ποξπ ςηv Ιαςάογηρη ςηπ Δoσλείαπ, ςηπ Δμπoοίαπ ςχμ Δoϋλχμ και Οαοεμτεοόv ποξπ ςημ Δξσλεία Ηερμόμ 
και Οοάνεχμ ή Ρσμηθειόμ, η Ρϋμβαρη ςηπ Διεθμξϋπ Ξογάμχρηπ Δογαρίαπ (ΔΞΔ) (αο. 29) πεοί ςηπ αvαγκαρςικήπ 
ή σπξυοεχςικήπ εογαρίαπ, 
12 Ρϋμβαρη ςξσ ΞΖΔ καςά ςξσ Διεθμικξϋ Ξογαμχμέμξσ Δγκλήμαςξπ και Οοχςϊκξλλξ για ςημ Οοϊληφη, Ιαςαρςξλή 
και ιμχοία ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ, ιδιαίςεοα ςχμ γσμαικόμ και παιδιόμ, [Μ.11(ΘΘΘ)/2003] 
· Ρϋμβαρη ςξσ ΞΖΔ για ςημ Ιαςαρςξλή και Δνάλειφη ςηπ Ρχμαςεμπξοίαπ και ςηπ Οξομείαπ άλλχμ [Μ.57/1983] 
· Οοξαιοεςικϊ Οοχςϊκξλλξ ςηπ Ρϋμβαρηπ ςξσ ΞΖΔ για ςα Δικαιόμαςα ςξσ Οαιδιξϋ, για ςημ Οόληρη Οαιδιόμ, 
Οαιδική Οξομεία και Οαιδική Οξομξγοατία [Μ. 6(ΘΘΘ)/2006]  
13  σπξγοάτηκε ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2000, ρςα πλαίρια ρσμδιάρκεφηπ ρςξ Οαλέομξ ςηπ Θςαλίαπ 
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απαγξοεϋεςαι οηςά απϊ ςξ άοθοξ 5 ςξσ Υάοςη ςχμ Ηεμελιχδόμ Δικαιχμάςχμ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

 

19. Απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 1990, η  Δσοχπαψκή Έμχρη αρυξλείςαι εμεογά με ςημ αμάπςσνη 

μιαπ ξλξκληοχμέμηπ και πξλσδιάρςαςηπ ποξρέγγιρηπ πξσ απξβλέπει ρςημ ποϊληφη 

και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, με ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ 

εμπλεκϊμεμχμ μεοόμ - ΛΙΞ και κξιμχμικέπ σπηοερίεπ, δικαρςικέπ αουέπ, αουέπ 

επιβξλήπ ςξσ μϊμξσ και σπηοερίεπ μεςαμάρςεσρηπ14.  

 

20. ξ ρημαμςικϊςεοξ και πιξ ποϊρταςξ θεςικϊ βήμα ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη 

απξςέλερε η έκδξρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη 

ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ ςηπ15, με έμταρη ρςξ 

ςοίπςσυξ : Οοϊληφη - Οξιμική Δίχνη – Οοξρςαρία. Ζ Ξδηγία εταομϊζει ρσμξλική, 

ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη πξσ ερςιάζει ρςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα και ρςα θϋμαςα, 

εμό αμαγμχοίζξμςαι ξι ιδιαίςεοεπ πςσυέπ ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ εμπξοίαπ ρε ρυέρη με ςξ 

τϋλξ. Ζ εμ λϊγχ Ξδηγία δεμ ερςιάζει μϊμξ ρςημ εταομξγή ςξσ μϊμξσ, αλλά ρςξυεϋει 

και ρςημ ποϊληφη ςξσ εγκλήμαςξπ και ρςη διαρτάλιρη ςηπ παοξυήπ εσκαιοιόμ ρςα 

θϋμαςα εμπξοίαπ μα ξοθξπξδήρξσμ και μα επαμεμςαυθξϋμ ρςημ κξιμχμία. Ζ Ιϋποξπ 

είυε σπξυοέχρη μα εμρχμαςόρει ρςημ εθμική ςηπ έμμξμη ςάνη ςημ Ξδηγία μέυοι ςιπ 6 

Αποιλίξσ 2013, κάςι πξσ δσρςσυόπ δεμ έποανε.  

 

21. Ρςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ ρσμβάλλξσμ επίρηπ ξοιρμέμεπ ποάνειπ ςηπ 

ΔΔ ρε διάτξοξσπ ςξμείπ πξλιςικήπ16. Ζ ρςοαςηγική ερχςεοικήπ αρτάλειαπ ςηπ ΔΔ ρςημ 

ποάνη αμςιμεςχπίζει επίρηπ ςημ εμπξοία αμθοόπχμ17. ξ γεμικϊ πλαίριξ ςηπ 

ενχςεοικήπ πξλιςικήπ για ςημ μεςαμάρςεσρη - η ρσμξλική ποξρέγγιρη ςηπ 

                                                           
14 Αμακξίμχρη για ςη ρχμαςεμπξοία γσμαικώμ με ρκξπό ςη ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη (COM(96) 567 ςελικϊ), 
αμακξίμχρη για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοώπχμ: ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη και ποξςάρειπ για ρυέδιξ 
δοάρηπ (COM(2005) 514 ςελικϊ), ςξ ρυέδιξ ςηπ ΔΔ για βέλςιρςεπ ποακςικέπ, ποϊςσπα και διαδικαρίεπ για ςημ 
καςαπξλέμηρη και ςημ ποϊληφη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ (2005/C 311/01) και ςξ έγγοατξ εογαρίαπ ςηπ Δπιςοξπήπ 
για ςημ ανιξλόγηρη και ςημ παοακξλξύθηρη ςηπ εταομξγήπ ςξσ ρυεδίξσ ςηπ ΕΕ (COM(2008) 657 ςελικϊ), Απϊταρη 
πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 19ηπ Θξσλίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, 
Απϊταρη-πλαίριξ 2004/68/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 22απ Δεκεμβοίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 
ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ παιδιόμ και ςηπ παιδικήπ πξομξγοατίαπ, Ξδηγία 2004/81/ΔΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ρυεςικά 
με ςξμ ςίςλξ διαμξμήπ πξσ υξοηγείςαι ρςξσπ σπηκϊξσπ ςοίςχμ υχοόμ θϋμαςα εμπξοίαπ αμθοόπχμ ή ρσμέογειαπ ρςη 
λαθοξμεςαμάρςεσρη και ξι ξπξίξι ρσμεογάζξμςαι με ςιπ αομϊδιεπ αουέπ. 
15 Ξδηγία 2011/36/ΔΔ για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
θσμάςχμ ςηπ, ΔΔ L 101 ςηπ 15.04.2011. 
16 Ζ ποϊςαρη για ξδηγία ρυεςικά με ςα δικαιόμαςα ςχμ θσμάςχμ (COM(2011) 275 ςελικϊ), η δοάρη καςά ςηπ βίαπ ρε 
βάοξπ ςχμ γσμαικόμ, θεμελιόδη ρςξιυεία ςηπ ξπξίαπ είμαι η ιρϊςηςα ςχμ τϋλχμ και η έλλειφη διακοίρεχμ· ςξ 
θεμαςξλϊγιξ ςηπ ΔΔ για ςα δικαιόμαςα ςξσ παιδιξϋ (COM(2011) 0060 ςελικϊ)· ςξ ποϊγοαμμα δοάρηπ για ςξσπ 
αρσμϊδεσςξσπ αμηλίκξσπ (COM(2010) 213 ςελικϊ)· η ξδηγία 2009/52/ΔΙ ϊρξμ ατξοά ςιπ κσοόρειπ και ςα μέςοα 
καςά εογξδξςόμ πξσ απαρυξλξϋμ παοάμξμα διαμέμξμςεπ σπηκϊξσπ ςοίςχμ υχοόμ· και η ποϊςαρη για ξδηγία 
ρυεςικά με ςημ επξυική απαρυϊληρη σπηκϊχμ ςοίςχμ υχοόμ (COM(2010) 379 ςελικϊ). 
17 Αμακξίμχρη για ςη ρςοαςηγική ερχςεοικήπ αρτάλειαπ ςηπ ΔΔ ρςημ ποάνη: Οέμςε βήμαςα για μια αρταλέρςεοη 
Δσοόπη, COM (2010) 673 ςελικϊ. 
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μεςαμάρςεσρηπ και ςηπ κιμηςικϊςηςαπ18- ςξμίζει ςη ρημαρία ςηπ ρσμεογαρίαπ με ςοίςεπ 

υόοεπ καςαγχγήπ, διέλεσρηπ και ποξξοιρμξϋ και ποξρδιξοίζει χπ έμαμ απϊ ςξσπ 

ςέρρεοιπ πσλόμεπ ςημ ποϊληφη και ςη μείχρη ςηπ παοάμξμηπ μεςαμάρςεσρηπ και ςηπ 

εμπξοίαπ αμθοόπχμ. Ζ γοαμμή ασςή ακξλξσθείςαι και ρςξ έγγοατξ δοάρηπ για ςημ 

εμίρυσρη ςηπ ενχςεοικήπ εμχριακήπ διάρςαρηπ ϊρξμ ατξοά ρςη δοάρη για ςημ 

καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ19.  

 

22. Ζ εμπξοία αμθοόπχμ απξςελεί επίρηπ αμςικείμεμξ πξλσάοιθμχμ ποάνεχμ ενχςεοικόμ 

ρυέρεχμ ςηπ Δ.Δ., ϊπχπ ξι εςήριεπ εκθέρειπ ποξϊδξσ για ςιπ σπξφήτιεπ και δσμάμει 

σπξφήτιεπ υόοεπ, ξι υάοςεπ πξοείαπ και ςα ρυέδια δοάρηπ ϊρξμ ατξοά ςξ διάλξγξ 

για ςημ ελεσθέοχρη ςξσ καθερςόςξπ ςχμ θεχοήρεχμ με ςοίςεπ υόοεπ, ςα έγγοατα 

ρςοαςηγικήπ αμά υόοα και ςα εθμικά και πεοιτεοειακά εμδεικςικά ποξγοάμμαςα και ςα 

ποξγοάμμαςα ρςξ πλαίριξ ςηπ Δσοχπαψκήπ Οξλιςικήπ Γειςξμίαπ. Δπίρηπ, απξςελεί 

αμςικείμεμξ διμεοόμ ρυεδίχμ δοάρηπ και ςξσ διεναγϊμεμξσ πξλιςικξϋ διαλϊγξσ με 

ςοίςεπ υόοεπ20.  

 

23. ξμ Θξϋμιξ 2012, η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή αμακξίμχρε ςη μέα ξλξκληοχμέμη εσοχπαψκή 

ρςοαςηγική για ςημ ενάλειφη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ πξσ καλϋπςει ςα έςη 2012-

201621. Ζ Δπιςοξπή έυει ήδη διξοίρει Ρσμςξμιρςή Δοάρηπ ρε επίπεδξ Δ.Δ. καςά ςηπ 

εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ξ ξπξίξπ αμέλαβε ςα καθήκξμςά ςξσ ςξμ Λάοςιξ ςξσ 201122 και 

επξπςεϋει ςημ εταομξγή ςηπ εμ λϊγχ ρςοαςηγικήπ. Δπίρηπ, η Δπιςοξπή δημιξϋογηρε 

δικςσακϊ ςϊπξ23 ατιεοχμέμξ ρςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ, ξ ξπξίξπ θα 

λειςξσογεί χπ one stop service για ςξσπ αρκξϋμςεπ ρσματή επαγγέλμαςα και για ςξ 

εσοϋ κξιμϊ. 

 

 

         -ε επίπεδξ σμβξσλίξσ ςηπ Εσοώπηπ 

 

24. Ζ Ρϋμβαρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ για ςημ αμάληφη δοάρηπ καςά ςηπ εμπξοίαπ 

αμθοόπχμ24 (ετενήπ «η Ρϋμβαρη») σιξθεςήθηκε ρςιπ 3 Λαΐξσ 2005, ρε ρσμέυεια ρειοάπ 

ποξηγξϋμεμχμ δοάρεχμ και ποχςξβξσλιόμ ρςξμ ςξμέα ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ 

                                                           
18 Αμακξίμχρη «Η ρσμξλική ποξρέγγιρη ςηπ μεςαμάρςεσρηπ και ςηπ κιμηςικόςηςαπ» (COM(2011) 743 ςελικϊ). 
1911450/5/09 REV 5, 19 Μξεμβοίξσ 2009 και 9501/3/11 REV 3, 4 Θξσλίξσ 2011.  
20 Θδίχπ ρςξ πλαίριξ ςχμ διαλϊγχμ πεοί αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ με πεοιρρϊςεοεπ απϊ 
40 υόοεπ παγκξρμίχπ, ςχμ διαλϊγχμ για ςη μεςαμάρςεσρη και ςημ κιμηςικϊςηςα πξσ ρσμίρςαμςαι ρε επςά 
πεοιτεοειακέπ διαδικαρίεπ πξσ καλϋπςξσμ πάμχ απϊ εκαςϊ υόοεπ και πάμχ απϊ είκξρι διμεοείπ διαδικαρίεπ. 
21  COM(2012) 286 final, 19.6.2012 
22 α καθήκξμςά ςηπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ επείγξσραπ αμάγκηπ για διαρτάλιρη ρσμεκςικξϋ και 
ρσμςξμιρμέμξσ ρςοαςηγικξϋ ρυεδιαρμξϋ ρε επίπεδξ ΔΔ και με διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ και ςοίςεπ υόοεπ, για ςημ 
αμςιμεςόπιρη ςξσ εμ λϊγχ θέμαςξπ με ρσμεκςικϊ ςοϊπξ. 
23 http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index. 
 
24   Ρϋμβαρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ ( CETS αοιθ. 197). 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index
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εμπξοίαπ ποξρόπχμ25. Ζ Ρϋμβαρη ςέθηκε ρε ιρυϋ ςημ 1η Τεβοξσαοίξσ 2008 και 

θεχοείςαι ϊςι απξςελεί ςξ σφηλϊςεοξ διεθμέπ ποϊςσπξ ρςξμ ςξμέα ςηπ καςαπξλέμηρηπ 

ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, καθϊςι ποξρεγγίζει ςξ ϊλξ ζήςημα χπ καςενξυήμ ζήςημα 

παοαβίαρηπ  αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ και αδίκημα καςά ςηπ ανιξποέπειαπ και 

ακεοαιϊςηςαπ ςξσ αμθοόπξσ, ποξρδίδξμςαπ ασνημέμη ποξρςαρία ρςα θϋμαςα. Ζ 

Ισποιακή Δημξκοαςία κϋοχρε ςη Ρϋμβαρη ςξ 2007.26   

 

25. Ζ Ρϋμβαρη  παοέυει έμα ξλξκληοχμέμξ ρσμεκςικϊ πλαίριξ πξσ καλϋπςει ςημ ποϊληφη, 

ςη ρσμεογαρία μεςανϋ διατϊοχμ παοαγϊμςχμ, ςημ παοξυή ρσμδοξμήπ ρςα θϋμαςα, 

καθόπ και ςημ σπξυοέχρη πξιμικξπξίηρηπ ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ. Ζ «διακίμηρη και 

εμπξοία αμθοώπχμ» ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 4 ςηπ Ρϋμβαρηπ, χπ: 

 

« α. η ρςοαςξλόγηρη, μεςατξοά, σπόθαλφη ή σπξδξυή ποξρώπχμ, πξσ γίμεςαι με απειλή 

ή άρκηρη βίαπ ή άλλχμ μξοτώμ εναμαγκαρμξύ, απαγχγήπ, απάςηπ ή καςάυοηρηπ 

ενξσρίαπ ή εκμεςάλλεσρηπ ιδιαίςεοα εσάλχςηπ θέρηπ, ή με ποξρτξοά ή ποόρληφη 

υοημάςχμ ή ποξμξμίχμ, με ρκξπό ςημ επίςεσνη ρσμαίμερηπ ασςώμ ςχμ ποξρώπχμ 

ρςημ εκμεςάλλεσρή ςξσπ από άλλξ ποόρχπξ για λόγξσπ εκμεςάλλεσρηπ. ςξμ όοξ 

εκμεςάλλεσρη πεοιλαμβάμεςαι ςξσλάυιρςξμ η εκμεςάλλεσρη ςηπ πξομείαπ άλλχμ, ή 

άλλεπ μξοτέπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ, η αμαγκαρςική εογαρία ή παοξυή 

σπηοεριώμ, η δξσλεία και ξι παοεμτεοείπ ποακςικέπ καθώπ και η αταίοερη 

ξογάμχμ 

β. Η ρσμαίμερη εμόπ θύμαςξπ ςηπ «διακίμηρηπ και εμπξοίαπ αμθοώπχμ» ρςημ εκ 

ποξθέρεχπ εκμεςάλλεσρη πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοάγοατξ (α) ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ 

δεμ θα λαμβάμεςαι σπόφη, ρςιπ πεοιπςώρειπ όπξσ έυει υοηριμξπξιηθεί ξπξιξδήπξςε 

από ςα μέρα πξσ ξοίζξμςαι ρςημ παοάγοατξ (α). 

γ. Η ρςοαςξλόγηρη, μεςατξοά, σπόθαλφη ή σπξδξυή εμόπ παιδιξύ με ρκξπό ςημ 

εκμεςάλλεσρη θεχοείςαι «διακίμηρη και εμπξοία αμθοώπχμ» ακόμη και εάμ ασςή 

δεμ πεοιλαμβάμει καμέμα από ςα μέρα πξσ ξοίζξμςαι ρςη παοάγοατξ (α) ςξσ 

παοόμςξπ άοθοξσ. 

δ. Ωπ «παιδί» ξοίζεςαι ξπξιξδήπξςε άςξμξ κάςχ ςχμ δεκαξκςώ εςώμ. 

ε. Ωπ «θύμα» ξοίζεςαι ξπξιξδήπξςε τσρικό ποόρχπξ σπόκειςαι ρε διακίμηρη και εμπξοία 

αμθοώπχμ όπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ παοόμ άοθοξ.» 

                                                           
25  - ρσρςάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ Σπξσογόμ ποξπ ςα κοάςη μέλη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ: Ρϋρςαρη Μξ. R (91) 11 
για ςη ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη, ςημ πξομξγοατία και ςημ πξομεία, καθόπ και ςημ ρχμαςεμπξοία παιδιόμ και 
μέχμ εμηλίκχμ, Ρϋρςαρη Μξ. R (97) 13 για ςξμ εκτξβιρμϊ μαοςϋοχμ και ςα δικαιόμαςα σπεοάρπιρηπ, Ρϋρςαρη Μξ. 
R (2000)11 για ςη δοάρη καςά ςηπ διακίμηρηπ και εμπξοίαπ αμθοόπχμ για ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη και Ρϋρςαρη 
Rec (2001) 16 για ςημ ποξρςαρία ςχμ παιδιόμ απϊ ςη ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη, Ρϋρςαρη Rec (2002) 5 για ςημ 
ποξρςαρία ςχμ γσμαικόμ απϊ ςη βία, 
 
ρσρςάρειπ ςηπ Ιξιμξβξσλεσςικήπ Ρσμέλεσρηπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ: Ρϋρςαρη 1325 (1997) για ςη διακίμηρη 
και εμπξοία γσμαικόμ και ςημ καςαμαγκαρςική πξομεία ρςα κοάςη μέλη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ, Ρϋρςαρη 
1450 (2000) για ςη βία καςά ςχμ γσμαικόμ ρςημ Δσοόπη, Ρϋρςαρη 1545 (2002) για ςημ εκρςοαςεία καςά ςηπ 
διακίμηρηπ και εμπξοίαπ γσμαικόμ, Ρϋρςαρη 1610 (2003) για ςη μεςαμάρςεσρη πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εμπξοία και 
διακίμηρη γσμαικόμ και ςημ πξομεία, Ρϋρςαρη 1611 (2003) για ςη διακίμηρη και εμπξοία ξογάμχμ ρςημ Δσοόπη, 
Ρϋρςαρη 1663 (2004) για ςημ Ξικξγεμειακή δξσλεία: καςαμαγκαρμϊπ, au pairs και μϋτεπ δι’ αλληλξγοατίαπ, 
26 Αο. 38(ΘΘΘ)/2007 
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26. Για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εταομξγήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ έυει δημιξσογηθεί Ξμάδα 

Δμπειοξγμχμϊμχμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ (GRETA), η ξπξία ποαγμαςξπξιεί 

πεοιξδικξϋπ ελέγυξσπ και επιρκέφειπ ρςιπ υόοεπ πξσ επικϋοχραμ ςη Ρϋμβαρη και 

ανιξλξγεί, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ρειοά παοαγϊμςχμ, και εκδίδει Δκθέρειπ 

αματξοικά με ςξ επίπεδξ ξσριαρςικήπ εταομξγήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

ρςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμει και ςιπ δικέπ ςηπ ρσρςάρειπ για βελςίχρη. Ρςημ 

αμςίρςξιυη Έκθερη ςηπ για ςημ Ιϋποξ27, επιρημάμθηκε ϊςι, παοά ςα θεςικά μέςοα 

πξσ λήτθηκαμ, η Ιϋποξπ παοξσριάζει «ρξβαοέπ ελλείφειπ ρε ό,ςι ατξοά ρςημ 

ποόληφη ςξσ ταιμξμέμξσ, ρςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρώπχμ, 

αλλά και ρςη δίχνη ςχμ εμπόοχμ». 

 

27. Ρϋμτχμα με ςημ Έκθερη, «σπάουξσμ αοκεςά κεμά  ρε βαρικέπ μξμξθεςικέπ 

διαςάνειπ, και για ςξ λόγξ ασςό η GRETA ειρηγείςαι ςημ διενξδική επαμενέςαρη ςξσ 

μξμξθεςικξύ πλαιρίξσ δεδξμέμηπ ςηπ πεοιξοιρμέμηπ εταομξγήπ ςξσ μόμξσ ρςημ 

ποάνη, ατξύ ρςημ Κύποξ δεμ σπήονε καμία καςαδικαρςική απόταρη για εμπξοία 

ποξρώπχμ».  

 

28. Ζ Έκθερη ςξμίζει «ρε ρυέρη με ςημ ποόληφη, όςι, ξι κσποιακέπ αουέπ δεμ έυξσμ 

μέυοι ρήμεοα λάβει μέςοα για ςημ απξθάοοσμρη ςηπ ζήςηρηπ για σπηοερίεπ από 

θύμαςα εμπξοίαπ ποξρώπχμ και ειρηγείςαι όπχπ παοθξύμ μέςοα απξθάοοσμρήπ 

ςηπ για ςιπ πιξ κξιμέπ μξοτέπ εμπξοίαπ ρςημ Κύποξ». 

 

29. Δπίρηπ, ρςημ Έκθερη ρημειόμεςαι η αμάγκη «ποξληπςικήπ έοεσμαπ ρε πιθαμέπ 

πεοιπςώρειπ εμπξοίαπ ποξρώπχμ ρε ςξμείπ όπχπ ςηπ διαρκέδαρηπ, ςξσοιρμξύ, 

γεχογίαπ και ξικιακήπ εογαρίαπ», εμό ρσρςήμεςαι ποξπ ςιπ κσποιακέπ αουέπ «η 

ρςεμή παοακξλξύθηρη ςηπ εταομξγήπ ςξσ μέξσ καθερςώςξπ θεχοήρεχμ ειρόδξσ 

για ‘εομημεσςέπ’(performing artists)».  

 

30. Ρε ρυέρη με ςξμ εμςξπιρμϊ και ςασςξπξίηρη θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, ρςημ  

Έκθερη επιρημαίμεςαι η αμάγκη εμςαςικξπξίηρηπ ςχμ ποξρπαθειόμ για παοξυή 

ενειδικεσμέμηπ και ρσρςημαςικήπ εκπαίδεσρηπ ρε επαγγελμαςίεπ πξσ έουξμςαι ρε 

επατή με πιθαμά θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ.  

 

31. Ρςημ Έκθερη αματέοεςαι επίρηπ  ϊςι, λϊγχ ςηπ έλλειφηπ καςαδικόμ για ςξ αδίκημα 

ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, θα ποέπει ξι κσποιακέπ αουέπ μα διεμεογήρξσμ μία 

εμδελευή ανιξλϊγηρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςξσ Μϊμξσ 87(Θ)2007 και ςξσπ 

λϊγξσπ για ςημ πεοιξοιρμέμη εταομξγή ςξσ ρςη δίχνη ςχμ ρχμαςεμπϊοχμ. 

                                                           
27 GRETA (2011) 8, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by Cyprus, Strasbourg 12 September 2011 
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32. Όρξμ ατξοά ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ, η Έκθερη ςηπ Ξμάδαπ GRETA, «θέςει ςιπ 

αμηρσυίεπ ςηπ για ςημ αμάγκη ποξρςαρίαπ ςηπ ιδιχςικήπ ζχήπ και ςηπ αρτάλειαπ 

ςχμ θσμάςχμ καςά ςιπ πξιμικέπ διαδικαρίεπ εμώ θεώοει, επίρηπ, όςι η παοαμξμή 

ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ ρςημ Κύποξ ποέπει μα διεσκξλσμθεί ώρςε μα μπξοξύμ μα 

καςαθέρξσμ ρςξ δικαρςήοιξ αλλά και μα εναρκήρξσμ ςξ δικαίχμα ςξσπ για 

απξζημίχρη».  

 

33. Δπίρηπ, «αμάμερα ρςα πιξ ρημαμςικά εσοήμαςα ςηπ έκθερηπ είμαι ξ ξοιρμόπ ςξσ 

θύμαςξπ εμπξοίαπ ποξρώπχμ ρςξ μξμξθεςικό μαπ πλαίριξ, ξ ξπξίξπ διατέοει από 

ασςόμ ςηπ ύμβαρηπ για ςη Δοάρη καςά ςηπ Εμπξοίαπ Ποξρώπχμ ςξσ σμβξσλίξσ 

ςηπ Εσοώπηπ. Ασςό  έυει χπ πιθαμό απξςέλερμα ςιπ αομηςικέπ επιπςώρειπ χπ ποξπ 

ςημ αμαγμώοιρη ςχμ θσμάςχμ και ςημ ποόρβαρη ςξσπ ρςα μέςοα ρςήοινηπ και 

ποξρςαρίαπ».  

 

34. ξ ρημαμςικϊςεοξ, χρςϊρξ, εϋοημα είμαι πχπ «η ύμβαρη είμαι βαριρμέμη ρςα 

αμθοώπιμα δικαιώμαςα με ςξ θύμα ρςξ επίκεμςοξ και ρύμτχμα με ςημ GRETA ασςό 

δεμ καθοετςίζεςαι, αλλά ξύςε εταομόζεςαι ρςξ κσποιακό ρύρςημα, για ασςό και 

ζηςά από ςημ κσποιακή κσβέομηρη όπχπ λάβει μέςοα για ςημ άμερη εταομξγή 

ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ». 

 

 

      -ε εθμικό επίπεδξ  

 

35. Για ρκξπξϋπ εμαομϊμιρηπ με ςξ εσοχπαψκϊ πλαίριξ28 και για καλϋςεοη εταομξγή 

μξμξθεριόμ πξσ ρσμδέξμςαι με ςιπ διεθμείπ σπξυοεόρειπ ςηπ Ιϋποξσ29, θερπίρςηκε 

ςξ 2007 ξ πεοί ςηπ Καςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ και ςηπ Δκμεςάλλεσρηπ 

Ποξρώπχμ και ςηπ Ποξρςαρίαπ ςχμ Θσμάςχμ Νόμξπ (Μ.87(Θ)/2007). Ρκξπϊπ ςηπ 

μξμξθερίαπ είμαι ατεμϊπ η πξιμικξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ αδικημάςχμ και ατεςέοξσ 

η λήφη μέςοχμ για ποξρςαρία και ρςήοινη ςχμ θσμάςχμ. Δπιπλέξμ, για ρκξπξϋπ 

                                                           
28 Απϊταρη πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 19ηπ Θξσλίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ 
αμθοόπχμ, Απϊταρη-πλαίριξ 2004/68/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 22απ Δεκεμβοίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 
ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ παιδιόμ και ςηπ παιδικήπ πξομξγοατίαπ, Ξδηγία 2004/81/ΔΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ρυεςικά 
με ςξμ ςίςλξ παοαμξμήπ  πξσ υξοηγείςαι ρςξσπ σπηκϊξσπ ςοίςχμ υχοόμ θϋμαςα εμπξοίαπ αμθοόπχμ ή ρσμέογειαπ 
ρςη λαθοξμεςαμάρςεσρη και ξι ξπξίξι ρσμεογάζξμςαι με ςιπ αομϊδιεπ αουέπ 
29 ςξσ Οεοί ςηπ Ρϋμβαρηπ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ καςά ςξσ Διεθμικξϋ Ξογαμχμέμξσ Δγκλήμαςξπ και Οοχςξκϊλλχμ 
(Ισοχςικξϋ) Μϊμξσ ςξσ 2003 και ιδιαίςεοα ςξσ Οοχςξκϊλλξσ για ςημ Οοϊληφη, Ιαςαρςξλή και ιμχοία ςηπ 
Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ, Θδιαίςεοα ςχμ Γσμαικόμ και Οαιδιόμ, ςξ ξπξίξ ρσμπληοόμει ςη Ρϋμβαρη ςχμ Ζμχμέμχμ 
Δθμόμ εμάμςια ρςξ Διεθμικϊ Ξογαμχμέμξ Έγκλημα, ςξσ πεοί  ςηπ Ρσμβάρεχπ πεοί Ιαςαρςξλήπ και Δναλείφεχπ ςηπ 
Ρχμαςεμπξοίαπ και ςηπ Οξομείαπ Άλλχμ (Ισοχςικξϋ) Μϊμξσ ςξσ 1983, ςξσ πεοί  ςξσ Οοξαιοεςικξϋ Οοχςξκϊλλξσ 
ρςη Ρϋμβαρη ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ για ςα Δικαιόμαςα ςξσ Οαιδιξϋ, για ςημ Οόληρη Οαιδιόμ, Οαιδική Οξομεία και 
Οαιδική Οξομξγοατία (Ισοχςικξϋ) Μϊμξσ ςξσ 2006 καθόπ και ςηπ Ρϋμβαρηπ ςξσ  Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ για ςημ 
Οάςανη ςηπ Δμπξοίαπ Αμθοόπχμ πξσ κσοόθηκε απϊ ςη Δημξκοαςία με ςξμ πεοί ςηπ Ρϋμβαρηπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 
Δσοόπηπ για ςη Δοάρη εμάμςια ρςημ Δμπξοία Αμθοόπχμ (Ισοχςικϊ) Μϊμξ ςξσ 2007. 
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αμςιμεςόπιρηπ ποξβλημάςχμ πξσ αμέκσφαμ καςά ςημ εταομξγή ςηπ 

ποξγεμέρςεοηπ μξμξθερίαπ30, ξ μέξπ Μϊμξπ ποξμξεί και για ςη δημιξσογία 

μηυαμιρμξύ ελέγυξσ ςηπ εταομξγήπ ςχμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ και ρςήοινηπ. 

 

36. Ξ Μϊμξπ καλϋπςει ςα αδικήμαςα ςηπ εμπξοίαπ εμήλικχμ ποξρόπχμ31 και 

παιδιόμ32, ςηπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ εμήλικχμ ποξρόπχμ33 και παιδιόμ34, 

ςηπ εκμεςάλλεσρηπ ρςημ εογαρία35 και ςηπ παιδικήπ πξομξγοατίαπ36, ξοίζει πξιμέπ 

ρςξσπ δοάρςεπ και αμαγμχοίζει δικαίχμα απξζημίχρηπ37 ρςα θϋμαςα, ϊυι μϊμξ απϊ 

ςξμ δοάρςη ςηπ εμπξοίαπ αλλά και απϊ ςξ ίδιξ ςξ Ιοάςξπ, σπϊ ποξωπξθέρειπ. 

Δπιποϊρθεςα, ποξμξείςαι ϊςι ςξ δικαρςήοιξ μπξοεί μα διαςάνει, ρε ξπξιξδήπξςε, 

μάλιρςα, ρςάδιξ ςηπ πξιμικήπ διαδικαρίαπ, ςημ ποξρχοιμή ή και μϊμιμη 

απαγϊοεσρη άρκηρηπ επαγγελμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ με ατξομή ςιπ ξπξίεπ 

διεποάυθη ςξ αδίκημα ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπξσ, ςξ ποξρχοιμϊ ή μϊμιμξ κλείριμξ 

σπξρςαςικόμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη διάποανη ςξσ αδικήμαςξπ και ςη 

δήμεσρη αμςικειμέμχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςξμ ίδιξ ρκξπϊ38.  

 

37. Ακξλξϋθχπ, αμαθέςει ρςημ Αρςσμξμία ςημ αομξδιϊςηςα αμαγμόοιρηπ ςχμ 

θσμάςχμ39 και ρςιπ Σπηοερίεπ Ιξιμχμικήπ Δσημεοίαπ (ρςξ ενήπ ΣΙΔ) ςημ 

σπξυοέχρη πληοξτϊοηρήπ ςξσπ για ϊλα ϊρα ατξοξϋμ ρςημ ποξρςαρία ςχμ 

ρσμτεοϊμςχμ ςξσπ χπ θϋμαςα40. Ζ εμημέοχρη ασςή, ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ, μπξοεί 

μα παοέυεςαι και απϊ ΛΙΞ, ετϊρξμ ασςϊ ποξβλέπεςαι ρε ποχςϊκξλλξ 

ρσμεογαρίαπ με ςιπ ΣΙΔ41. Όρξμ ατξοά ρςημ πξιμική εσθϋμη ςχμ ίδιχμ ςχμ 

θσμάςχμ για αδικήμαςα πξσ διέποαναμ πξσ ρυεςίζξμςαι άμερα με ςξ καθερςόπ 

ςξσπ χπ θϋμαςα, η μξμξθερία ςξσπ παοέυει ασνημέμη ποξρςαρία απϊ ςημ 

πξιμικξπξίηρη42. 

 

                                                           
30 Οεοί ςηπ Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ και Ρενξσαλικήπ Δκμεςάλλεσρηπ Αμηλίκχμ Μϊμξπ ςξσ 2000, 
Μ.3(Θ)/2000. 
31 Άοθοξ 5 (ξοίζεςαι ϊςι η εμπξοία εμηλίκχμ ποξρόπχμ είμαι κακξϋογημα και ςιμχοείςαι με πξιμή τσλάκιρηπ πξσ 
δεμ σπεοβαίμει ςα 15 έςη). 
32 Άοθοξ 6 (ξοίζεςαι ϊςι η εμπξοία παιδιόμ είμαι κακξϋογημα και ςιμχοείςαι με πξιμή τσλάκιρηπ πξσ δεμ 
σπεοβαίμει ςα 20 έςη). 
33 Άοθοξ 9 (ξοίζεςαι ϊςι η ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη εμηλίκχμ αςϊμχμ, επίρηπ, αμςιμεςχπίζεςαι χπ κακξϋογημα και 
ςιμχοείςαι με πξιμή τσλάκιρηπ πξσ δεμ σπεοβαίμει ςα 10 έςη) 
34 Άοθοξ 10  (ξοίζεςαι ϊςι η ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη παιδιόμ, επίρηπ, αμςιμεςχπίζεςαι χπ κακξϋογημα και 
ςιμχοείςαι με πξιμή τσλάκιρηπ πξσ δεμ σπεοβαίμει ςα 20 έςη) 
35 Άοθοξ 8 (ξοίζεςαι ϊςι η εκμεςάλλεσρη ρςημ εογαρία είμαι κακξϋογημα και σπϊκειςαι ρε τσλάκιρη πξσ δεμ 
σπεοβαίμει ςα ένι έςη και ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ποϊρχπξ είμαι αμήλικξ, ρε τσλάκιρη πξσ δεμ σπεοβαίμει  ςα δέκα 
έςη). 
36 Άοθοξ 11. 
37 Άοθοα 22 και 23. 
38 Άοθοξ 17. 
39 Άοθοξ 29(1). 
40 Άοθοξ 29(2). 
41 Άοθοξ 29(3). 
42 Άοθοξ 42 
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38. Ρϋμτχμα με ςξμ ιρυϋξμςα Μϊμξ, εμπξοία ποξρόπχμ μξείςαι η «ρςοαςξλόγηρη, 

μεςατξοά, μεςαβίβαρη, σπόθαλφη ή παοαλαβή ποξρώπξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ 

ςηπ αμςαλλαγήπ ή μεςαβίβαρηπ ςξσ ελέγυξσ επί ςξσ ποξρώπξσ, μέρχ απειλώμ ή 

υοήρηπ βίαπ ή άλλχμ μξοτώμ εναμαγκαρμξύ, απαγχγήπ, δόλξσ, εναπάςηρηπ, 

καςάυοηρηπ ενξσρίαπ ή εκμεςάλλεσρηπ ςηπ εσάλχςηπ θέρηπ ςξσ ή παοξυήπ ή 

λήφηπ πληοχμώμ ή χτελημάςχμ για εναρτάλιρη ςηπ ρσγκαςάθερηπ ςξσ 

ποξρώπξσ πξσ αρκεί έλεγυξ επί άλλξσ ποξρώπξσ με ρκξπό ςημ εκμεςάλλεσρη 

ασςξύ».  

 

39. Βάρει ςξσ ίδιξσ μϊμξσ, ςξ «θϋμα» ξοίζεςαι «χπ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ σπέρςη 

ζημιά, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ρχμαςικήπ και φσυικήπ βλάβηπ ή ξικξμξμικήπ 

απώλειαπ, πξσ ποξκαλείςαι απεσθείαπ από ςη διάποανη ςχμ αδικημάςχμ πξσ 

ποξβλέπξμςαι ρςξμ παοόμςα Νόμξ».   

 

40. Ρςξ θϋμα αμαγμχοίζεςαι δικαίχμα ποξρχοιμήπ άδειαπ διαμξμήπ, για ρκξπξϋπ 

πεοίρκεφηπ43, η ξπξία παοαυχοείςαι αςελόπ απϊ ςη Διεσθϋμςοια ςξσ μήμαςξπ 

Αουείξσ Οληθσρμξϋ και Λεςαμάρςεσρηπ (ρςξ ενήπ ΑΟΛ), μεςά ςξ πέοαπ ςηπ  

ξπξίαπ εκδίδεςαι άδεια διαμξμήπ μεγαλϋςεοηπ διάοκειαπ44, για ρκξπξϋπ 

διεσκϊλσμρηπ ςηπ έοεσμαπ ή ςηπ δικαρςικήπ διαδικαρίαπ και ετϊρξμ ςξ θϋμα έυει 

διακϊφει κάθε ρυέρη με ςξσπ σπϊπςξσπ για ςημ διάποανη ςχμ αδικημάςχμ και έυει 

επιδείνει ρατή βξϋληρη ρσμεογαρίαπ με ςιπ διχκςικέπ αουέπ. Ξι ποξωπξθέρειπ μη 

αμαμέχρηπ ή αμάκληρηπ ςηπ άδειαπ45 ξοίζξμςαι επίρηπ οηςόπ απϊ ςξ Μϊμξ.  

 

41. Για κάθε αμαγμχοιρμέμξ θϋμα, αμεναοςήςχπ ςηπ απϊταρήπ ςξσ μα είμαι ή ϊυι 

μάοςσοαπ καςηγξοίαπ εμαμςίξμ ςχμ εκμεςαλλεσςόμ ςξσ, ποξβλέπεςαι ποιμ ςημ 

έκδξρη και καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρχοιμήπ άδειαπ διαμξμήπ για 

πεοίρκεφη, δικαίχμα εμημέοχρηπ, ποόρβαρηπ ρςιπ διαδικαρίεπ υξοήγηρηπ 

δημξρίξσ βξηθήμαςξπ, ρε σπηοερίεπ σγείαπ, πεοίθαλφηπ και φσυξλξγικήπ 

ρςήοινηπ, αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ από ςημ Αρςσμξμία, ρε δχοεάμ σπηοερίεπ 

μεςάτοαρηπ και διεομημείαπ, ρε μξμική αοχγή, ρε ποξρςαρία ςχμ ποξρχπικώμ 

ςξσ δεδξμέμχμ και ρε ποόρβαρη ρε ποξγοάμμαςα πξσ ρςξυεύξσμ ρςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ κξιμχμικήπ ςξσ ζχήπ (π.υ. ποξγοάμμαςα βελςίχρηπ 

επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ/ ικαμξςήςχμ)46. Αομϊδια αουή για ςημ εταομξγή ςχμ 

πιξ πάμχ ή/ και ςξ ρσμςξμιρμϊ άλλχμ τξοέχμ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ εταομξγή 

ςξσπ είμαι ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ξι ΣΙΔ. Διδικϊςεοα χπ ποξπ ςξ ςελεσςαίξ, ξ 

μξμξθέςηπ ξοίζει ϊςι ποξγοάμμαςα κξιμχμικήπ απξκαςάρςαρηπ μπξοξϋμ μα 

                                                           
43 Άοθοξ 30(1). 
44 Άοθοξ 32(1). 
45 Άοθοξ 33. 
46 Άοθοξ 34. 
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ποξρτέοξμςαι και απϊ ΛΙΞ, μέρχ ποχςξκϊλλξσ ρσμεογαρίαπ ή άλλεπ ειδικέπ 

ρσμτχμίεπ με ςξ κοάςξπ. 

 

42. Ζ ίδοσρη και λειςξσογία Καςατσγίξσ για ςη διαμξμή ςχμ θσμάςχμ επίρηπ 

αμαςίθεςαι απϊ ςξ Μϊμξ ρςιπ ΣΙΔ, και παοάλληλα δίδεςαι η δσμαςϊςηςα αμάθερηπ 

ςηπ αομξδιϊςηςαπ ρε ΛΙΞ ή Αουή ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ βάρει ποχςξκϊλλξσ 

ρσμεογαρίαπ ή ειδικήπ ρσμτχμίαπ47. 

 

43. Ωπ ποξπ ςημ εογαριακή απξκαςάρςαρη ςχμ θσμάςχμ η μξμξθερία ποξμξεί 

ποϊρβαρη ρςημ αγξοά εογαρίαπ καςά ςξμ ίδιξ ςοϊπξ με ςξσπ Δσοχπαίξσπ πξλίςεπ, 

καθόπ και δικαίχμα ρε επαγγελμαςική καςάοςιρη και εκπαίδεσρη48. 

 

44. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ θϋμα απξταρίρει εμ ςέλει μα ρσμεογαρςεί με ςιπ αουέπ ρςξ 

πλαίριξ πξιμικήπ διαδικαρίαπ, θεχοείςαι μάοςσοαπ πξσ υοήζει βξήθειαπ καςά ςημ 

έμμξια ςξσ πεοί Οοξρςαρίαπ Λαοςϋοχμ Μϊμξσ ςξσ 200149. Ρε κάθε πεοίπςχρη, η 

αρτάλεια και ποξρςαρία ςξσ θϋμαςξπ και ςχμ ξικείχμ ςξσ απξςελεί αομξδιϊςηςα 

ςηπ Αρςσμξμίαπ.50  

 

45. Όρξμ ατξοά ρςξμ επαμαπαςοιρμό ςξσ θϋμαςξπ, ξ Μϊμξπ ξοίζει ϊςι είμαι 

ποξςιμηςέξ μα γίμεςαι εθελξμςικά, ρε έμα πεοίπξσ μήμα μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

δίκηπ, και ϊςι ποέπει μα γίμεςαι σπϊ ρσμθήκεπ αρτάλειαπ, ποξρςαρίαπ και 

ανιξποέπειαπ ςξσ θϋμαςξπ, μα μημ επηοεάζει ςξ δικαίχμα ςξσ για διεκδίκηρη 

απξζημιόρεχμ και μα γίμεςαι ρε ρσμεογαρία με ςη υόοα καςαγχγήπ ποξπ 

απξτσγή επαμαθσμαςξπξίηρηπ ςξσ51. 

 

46. Ρςξ ςελεσςαίξ μέοξπ ςξσ Μϊμξσ οσθμίζξμςαι ξι διξικηςικέπ δξμέπ πξσ καλξϋμςαι 

μα θέρξσμ ρε εταομξγή ςιπ πιξ πάμχ μξμξθεςικέπ ποϊμξιεπ. Αουικά πεοιγοάτεςαι 

ξ εθμικϊπ μηυαμιρμϊπ αματξοάπ ςχμ θσμάςχμ, δηλαδή η ρειοά ςχμ εμεογειόμ πξσ 

ακξλξσθξϋμ ςημ αματξοά ξπξιξσδήπξςε λειςξσογξϋ για πιθαμξλξγξϋμεμξ θϋμα52. 

Ακξλξϋθχπ αματέοξμςαι ξι βαρικέπ αουέπ πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςα ποχςόκξλλα 

ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ αουόμ ή μεςανϋ αουόμ και ΛΙΞ και ςχμ ξπξίχμ κξιμξί 

ρςϊυξι είμαι  η καςαπξλέμηρη ςχμ αδικημάςχμ μέρχ ςηπ ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ 

και ςηπ επιςσυξϋπ δίχνηπ ςχμ δοαρςόμ, ξ διαταμήπ και ρατήπ καθξοιρμϊπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςχμ ρσμεογαζϊμεμχμ μεοόμ και ςχμ διαδικαριόμ πξσ ποέπει μα 

ακξλξσθξϋμ, η ποξρςαρία ςχμ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ςξσ θϋμαςξπ και ξ 

                                                           
47 Άοθοξ 34 (3)(4) 
48 Άοθοξ 35. 
49 Άοθοξ 40. 
50 Άοθοξ 41. 
51 Άοθοξ 44. 
52 Άοθοξ 45. 
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ρεβαρμϊπ και η ανιξποεπήπ μεςαυείοιρη ςξσ θϋμαςξπ ρε ϊλα ςα ρςάδια ςηπ 

διαδικαρίαπ53. 

 

47. Λέρχ ςηπ μξμξθερίαπ εγκαθιδοϋεςαι, επίρηπ, Πξλσθεμαςική σμςξμιρςική 

Ομάδα54 (ρςξ ενήπ ΟΡΞ), ρςημ ξπξία αμαςίθεςαι η αμαθεόοηρη και ςοξπξπξίηρη 

ςξσ Ρυεδίξσ Δοάρηπ για ςημ Ιαςαπξλέμηρη ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ, η 

παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ και η ανιξλϊγηρή ςξσ, η λήφη μέςοχμ για ςημ 

απξςελερμαςικϊςεοη εταομξγή ςξσ εθμικξϋ μηυαμιρμξϋ αματξοάπ θσμάςχμ, η 

ρσλλξγή ρςξιυείχμ και ρςαςιρςικόμ πξσ ατξοξϋμ ρςα αδικήμαςα και ρςημ 

ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ, η ρϋμςανη εγυειοιδίχμ και εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ με 

καλέπ ποακςικέπ, η σπξβξλή ποξςάρεχμ για ςοξπξπξίηρη ςηπ μξμξθερίαπ, η 

διξογάμχρη ρεμιμαοίχμ και εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ για λειςξσογξϋπ ςχμ 

εμπλεκϊμεμχμ σπηοεριόμ και ΛΙΞ, η αμάληφη δοάρεχμ για εμημέοχρη και 

εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ εσοϋςεοξσ κξιμξϋ, η εςξιμαρία και ρσζήςηρη ποχςξκϊλλχμ 

ρσμεογαρίαπ και η παοακξλξϋθηρη ςχμ διεθμόμ ενελίνεχμ και ςξσ διεθμξϋπ 

δικαίξσ ρςξμ ςξμέα ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ55. Όρξμ ατξοά ρςημ εκπαίδεσρη και 

καςάοςιρη κοαςικόμ λειςξσογόμ και δικαρςόμ, ξ Μϊμξπ σπξυοεόμει  ςη 

Δημξκοαςία για παοαυόοηρη ςχμ αμαγκαίχμ ποξπ  ςξ ρκξπϊ ασςϊ  πϊοχμ56. 

 

48. Διδικϊςεοα ρςξμ ςξμέα ςηπ ποόληφηπ, αματέοεςαι ρςη μξμξθερία ϊςι η ΟΡΞ 

ξογαμόμει εκρςοαςείεπ εμημέοχρηπ, ατεμϊπ, για ςξ αδίκημα ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ καθεασςϊ, εκδίδξμςαπ και διαμέμξμςαπ εμημεοχςικά τσλλάδια ρε 

εσάλχςεπ ξμάδεπ, ρε γοατεία ενεσοέρεχπ εογαρίαπ, εκπαιδεϋξμςαπ ςα ΛΛΔ, και, 

ατεςέοξσ, για ςιπ ποξωπξθέρειπ και ςξσπ ϊοξσπ παοαυόοηρηπ αδειόμ διαμξμήπ ρε 

σπηκϊξσπ ςοίςχμ υχοόμ ρςημ Ιϋποξ, εμ γέμει57. ξ ΑΟΛ και ςξ Σπξσογείξ 

Δνχςεοικόμ έυξσμ, παοάλληλα, σπξυοέχρη παοαυόοηρηπ εμημεοχςικξϋ σλικξϋ 

ρε σπηκϊξσπ ςοίςχμ υχοόμ πξσ αιςξϋμςαι υξοήγηρηπ  θεόοηρηπ ειρϊδξσ/ άδειαπ 

διαμξμήπ ρςημ Ιϋποξ και αμήκξσμ ρε ξμάδα σφηλξϋ κιμδϋμξσ ή είμαι ιδιαίςεοα 

εσάλχςξι ρε ρυέρη με ςιπ ρσμθήκεπ διαμξμήπ ή/και απαρυϊληρηπ ςξσπ ρςη υόοα58. 

 

49. έλξπ, αμαγμχοίζξμςαπ ςξμ διαρσμξοιακϊ υαοακςήοα ςξσ εγκλήμαςξπ, και ςηπ 

αμαγκαιϊςηςαπ αμάλξγηπ αμςιμεςόπιρηπ, ξ Μϊμξπ ποξμξεί για ρϋμαφη διμεοώμ 

ρσμτχμιώμ με υόοεπ καςαγχγήπ θσμάςχμ ή άλλεπ υόοεπ σφηλξϋ κιμδϋμξσ, για 

καςαπξλέμηρη ςχμ αδικημάςχμ, για ποξρςαρία και κξιμχμική επαμέμςανη ςχμ 

θσμάςχμ, για αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ και για εμημέοχρη ςχμ θσμάςχμ ή ςχμ 

                                                           
53 Άοθοξ 46. 
54 Ξ Μϊμξπ Μ.13(Θ)2012 έυει ςοξπξπξιήρει ςη ρϋμθερη ςηπ Οξλσθεμαςικήπ Ρσμςξμιρςικήπ Ξμάδαπ καςά ςηπ Δμπξοίαπ 
Οοξρόπχμ ασνάμξμςαπ, αμάμερα ρε άλλα, ςξμ αοιθμϊ ςχμ ΛΙΞ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε ασςή απϊ δϋξ ρε ςέρρεοιπ 
55 Άοθοξ 47. 
56 Άοθοξ 50. 
57 Άοθοξ 51(2). 
58 Άοθοξ 51(1). 
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πιθαμόμ θσμάςχμ αματξοικά με ςξσπ εμδευϊμεμξσπ κιμδϋμξσπ καςά ςη 

μεςαμάρςεσρη59. 

 

50. Ρημειόμεςαι ϊςι καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ παοξϋραπ ξπξθέςηρηπ και  μέρα 

ρςα πλαίρια  μεςατξοάπ  ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ για ςημ 

ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία 

ςχμ θσμάςχμ ςηπ καθόπ και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ Απϊταρηπ-Ολαίριξ 

2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, εκκοεμεί εμόπιξμ ςηπ Μξμικήπ Σπηοερίαπ 

μξμξρυέδιξ πξσ καςαογεί ςξμ Μϊμξ 87(Θ)2007 και ειράγει μέξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ 

πξσ διέπει ςημ ποϊληφη, ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ και ςηπ εκμεςάλλεσρηπ 

ποξρόπχμ και ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ.  

 

51. Ρςξ σπϊ αματξοά μξμξρυέδιξ έυξσμ εμρχμαςχθεί ξι ρσρςάρειπ ςηπ Ξμάδαπ 

Δμπειοξγμχμϊμχμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ (GRETA) καθόπ και ξι ειρηγήρειπ 

ςχμ μελόμ ςηπ Οξλσθεμαςικήπ Ρσμςξμιρςικήπ Ξμάδαπ καςά ςηπ Δμπξοίαπ 

Οοξρόπχμ, ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπιρθξϋμ ξι  αδσμαμίεπ / ελλείφειπ ςηπ 

ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ και μα καςαρςεί πιξ απξςελερμαςική.   

 

       IV. ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 

52. Ρςα πλαίρια εταομξγήπ ςξσ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ, ρε επίπεδξ εθμικήπ πξλιςικήπ,  

έγιμαμ ξι ακϊλξσθεπ εμέογειεπ: 

 

 ξμ Μξέμβοιξ ςξσ 2007 λειςξϋογηρε ςξ Ιοαςικϊ Ιαςατϋγιξ Ησμάςχμ. Δίμαι ςξ 

μξμαδικϊ καςατϋγιξ πξσ λειςξσογεί επί ςξσ παοϊμςξπ για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, 

τιλξνεμεί απξκλειρςικά γσμαίκεπ θϋμαςα εμπξοίαπ για ρενξσαλική 

εκμεςάλλεσρη, είμαι υχοηςικϊςηςαπ 15 ποξρόπχμ. Δκεί τιλξνεμξϋμςαι ςα 

θϋμαςα ςιπ 4 ποόςεπ εβδξμάδεπ μεςά ςημ αμαγμόοιρή ςξσπ (υοϊμξπ 

πεοίρκεφηπ), εχρϊςξσ γίμξσμ εμέογειεπ για υξοήγηρη ξικξμξμικήπ βξήθειαπ και 

για ρςεγαρςική και εογαριακή απξκαςάρςαρή ςξσπ εκςϊπ ςξσ Ιαςατσγίξσ 

(ετϊρξμ απξταρίρξσμ μα ποξυχοήρξσμ δικαρςικά). Ζ λειςξσογία ςξσ 

οσθμίζεςαι με εγκϋκλιξ60. 

 

                                                           
59 Άοθοξ 52 
60 Δγκϋκλιξπ ημεοξμημίαπ 14/1/2008, με θέμα «Διαυείοιρη πεοιπςώρεχμ θσμάςχμ Εμπξοίαπ και ενξσαλικήπ 
εκμεςάλλεσρηπ πξσ τιλξνεμξύμςαι ρςξ Καςατύγιξ». 
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 ξ 2008 ρσρςάθηκε η Οξλσθεμαςική Ρσμςξμιρςική Ξμάδα (ΟΡΞ), η ξπξία 

απξςελείςαι απϊ ϊλεπ ςιπ εμπλεκϊμεμεπ σπηοερίεπ, Λη Ισβεομηςικέπ 

Ξογαμόρειπ (αουικά δϋξ και ρήμεοα ςέρρεοειπ, καςϊπιμ ρυεςικήπ οξπξπξίηρηπ 

ςηπ μξμξθερίαπ61) και ςηπ ξπξίαπ ποξεδοεϋει ξ Σπξσογϊπ  Δρχςεοικόμ62. 

Ρσγκαλείςαι μεοικέπ τξοέπ ςξ υοϊμξ για μα ρσζηςήρει και μα απξταρίρει επί 

ςχμ αομξδιξςήςχμ πξσ ςηπ αμαςέθηκαμ63.  

 

 ξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2008 απξταρίρςηκε η αμαθεόοηρη ςηπ πξλιςικήπ πξσ διέπει 

ςημ είρξδξ και απαρυϊληρη σπηκϊχμ ςοίςχμ υχοόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ 

καλλιςέυμη64. Ρσγκεκοιμέμα, απξταρίρςηκε η καςάογηρη ςχμ θεχοήρεχμ 

ειρϊδξσ με ςημ ιδιϊςηςα ςηπ «καλλιςέυμιδαπ», η σιξθέςηρη ασρςηοόμ και 

ξμξιϊμξοτχμ διαδικαριόμ για ςημ είρξδξ, παοαμξμή και απαρυϊληρη 

αλλξδαπόμ καλλιςευμόμ με ασςέπ πξσ ιρυϋξσμ για ϊλξσπ ςξσπ αλλξδαπξϋπ 

εογαζϊμεμξσπ, η αμαθεόοηρη ςχμ ρσμβξλαίχμ απαρυϊληρηπ ςξσπ και η 

αμαθεόοηρη ςηπ μξμξθερίαπ για ςα Θδιχςικά Γοατεία Δνεσοέρεχπ Δογαρίαπ.  

 

 Ζ αμαθεόοηρη ςηπ πξλιςικήπ είυε χπ απξςέλερμα ςη δοαμαςική μείχρη, ρε 

ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα, ςχμ μσυςεοιμόμ κέμςοχμ/«καμπαοέ» και καςά 

ρσμέπεια ςξσ αοιθμξϋ ςχμ εογαζϊμεμχμ χπ «καλλιςέυμιδεπ» ρςα εμ λϊγχ  

σπξρςαςικά.65 

 

 ξμ Αποίλιξ ςξσ 2010 εκπξμήθηκε Ρυέδιξ Δοάρηπ καςά ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ 

2010-2012, απξςελξϋμεμξ απϊ εμμέα Ιετάλαια, με ρσγκεκοιμέμξσπ ρςϊυξσπ και 

επιμέοξσπ δοάρειπ σλξπξίηρήπ ςξσπ, καθόπ και υοξμξδιαγοάμμαςα, αομϊδιεπ 

σπηοερίεπ εταομξγήπ και πηγέπ υοημαςξδϊςηρηπ ςχμ δοάρεχμ. Ξι ρςϊυξι 

ατξοξϋραμ ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ δοάρεχμ, απϊ ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ 

κξιμξϋ και ςημ ποϊληφη ςξσ ταιμξμέμξσ, ςξμ εμςξπιρμϊ και ςημ αμαγμόοιρη 

ςχμ θσμάςχμ, ςημ ποξρςαρία και ρςήοινη ςξσπ, μέυοι ςημ καςαρςξλή ςξσ 

εγκλήμαςξπ ρε ςξπικϊ και διεθμέπ επίπεδξ.  

Λέρχ ςξσ ποόςξσ κεταλαίξσ με ςίςλξ «Ρσμςξμιρμϊπ» δϊθηκε ποξςεοαιϊςηςα 

ρςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ εμπλεκϊμεμχμ 

σπηοεριόμ και ΛΙΞ. Λεςανϋ άλλχμ, ρςξ ρσγκεκοιμέμξ κετάλαιξ αμαςέθηκε 

                                                           
61 Ξ Μϊμξπ Μ.13(Θ)2012 έυει ςοξπξπξιήρει ςη ρϋμθερη ςηπ Οξλσθεμαςικήπ Ρσμςξμιρςικήπ Ξμάδαπ καςά ςηπ Δμπξοίαπ 

Οοξρόπχμ ασνάμξμςαπ, αμάμερα ρε άλλα, ςξμ αοιθμϊ ςχμ ΛΙΞ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε ασςή απϊ δϋξ ρε ςέρρεοιπ. 
62 Λέλη: Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ (Δθμικϊπ Ρσμςξμιρςήπ), Μξμική Σπηοερία, Σπξσογείξ Δικαιξρϋμηπ και Δημϊριαπ 
άνηπ, Σπξσογείξ Δνχςεοικόμ, Σπξσογείξ Οαιδείαπ και Οξλιςιρμξϋ, Σπξσογείξ Σγείαπ, Αρςσμξμία, μήμα 
Δογαρίαπ, Σπηοερίεπ Ιξιμχμικήπ Δσημεοίαπ, μήμα Αουείξσ Οληθσρμξϋ και Λεςαμάρςεσρηπ, Σπηοερία Αρϋλξσ, 
Δθμικϊπ Ληυαμιρμϊπ για ςα Δικαιόμαςα ςηπ Γσμαίκαπ, Λερξγειακϊ Θμρςιςξϋςξ Λελεςόμ Ιξιμχμικξϋ Τϋλξσ (MIGS), 
Ξογάμχρη ΡΘΓΛΑ, και ποϊρταςα η ΙΘΡΑ – Ιίμηρη για Θρϊςηςα Ρςήοινη Αμςιοαςριρμϊ και ςξ Cyprus STOP 
Trafficking. 
63 (Βλέπε παοάγοατξ 17). 
64 Απϊταρη Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ αο. 67.893, ημεοξμημίαπ 29/10/2008. 
65 Ρϋμτχμα με ςημ έκθερη ςηπ Greta, ξ αοιθμϊπ μειόθηκε απϊ 1200 ρε 330 μέυοι ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2010. 
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ρςημ ΟΡΞ, με ρσμςξμιρμϊ απϊ ςιπ ΣΙΔ, μα αμαθεχοήρει, για ποόςη τξοά απϊ ςξ 

2006, ςξ «Δγυειοίδιξ Διαςμημαςικήπ Ρσμεογαρίαπ»66. 

 

 ξ 2010 εκδϊθηκε, επίρηπ, ςξ «Εγυειοίδιξ Διαδικαρίαπ Αμαγμώοιρηπ Θσμάςχμ 

Εμπξοίαπ Ποξρώπχμ», απϊ ςξ Γοατείξ Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ 

Οοξρόπχμ ςηπ Αρςσμξμίαπ67, με ρςϊυξ ςημ εκπαίδεσρη και καθξδήγηρη ςχμ 

Αρςσμξμικόμ, ξπξιξσδήπξςε κλάδξσ ςξσ Ρόμαςξπ, πξσ έουξμςαι ρε ποόςη 

επατή με πιθαμά θϋμαςα, ξϋςχπ όρςε μα μπξοξϋμ μα αμαγμχοίζξσμ και μα 

καςαγοάτξσμ ρχρςά ςιπ εμδείνειπ για πιθαμέπ σπξθέρειπ εμπξοίαπ, αλλά και μα 

αμςιμεςχπίζξσμ με ςη δέξσρα ποξρξυή και εσαιρθηρία ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ 

θσμάςχμ και ςημ πιθαμή διρςακςικϊςηςά ςξσπ μα ρσμεογαρςξϋμ. ξ Δγυειοίδιξ 

βαρίρςηκε ρε διαδικαρίεπ αμαγμόοιρηπ ποξςειμϊμεμεπ απϊ διεθμείπ 

ξογαμιρμξϋπ68 και καθξδηγεί ςξσπ Αρςσμξμικξϋπ «ποόςηπ γοαμμήπ» για ςιπ 

άμερεπ εμέογειεπ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλξσμ μα ποξβξϋμ, για ςημ πιθαμή 

ρσμπεοιτξοά ςχμ θσμάςχμ, ςιπ ςευμικέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ξι διακιμηςέπ, ςιπ 

εμδείνειπ πξσ ποέπει μα λάβξσμ ρξβαοά σπϊφη, ςιπ αουέπ πξσ ποέπει μα 

διέπξσμ ςημ ποόςη ρσμέμςεσνη με ςα πιθαμά θϋμαςα. Γίμεςαι ειδική αματξοά ρε 

εμδείνειπ πξσ ατξοξϋμ ρε θϋμαςα ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ, ρε άλλεπ πξσ 

ατξοξϋμ ρε θϋμαςα εκμεςάλλεσρηπ ρςημ εογαρία, και επιποϊρθεςεπ εμδείνειπ 

για εκμεςάλλεσρη ρςξμ ςξμέα ςηπ ξικιακήπ εογαρίαπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη 

ςξμίζεςαι ϊςι ςξ έγκλημα είμαι πεοίπλξκξ και ϊςι ςα θϋμαςα πξλλέπ τξοέπ δεμ 

μξιάζξσμ χπ ςέςξια. 

 

 ξ 2012 σιξθεςήθηκε μέα μξμξθερία για ςη λειςξσογία ςχμ Θδιχςικόμ Γοατείχμ 

Δνεσοέρεχπ Δογαρίαπ (ΘΓΔΔ)69, με ςημ ξπξία ειρήυθηκαμ ποϊμξιεπ για 

πεοαιςέοχ έλεγυξ ςχμ ΘΓΔΔ και ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσπ, χπ ποξπ ςημ επάοκεια 

ςξσπ και ςημ ςήοηρη ϊλχμ ςχμ ρυεςικόμ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ ςξσπ 

μξμξθεριόμ, αλλά και ειδικϊςεοα για ςημ απξςοξπή ςηπ εμπλξκήπ ςξσπ ρε 

αδικήμαςα εμπξοίαπ και εκμεςάλλεσρηπ ποξρόπχμ70. 

                                                           
66 Δοάρη Θ.2 
67 α μέλη ςξσ Γοατείξσ αρυξλξϋμςαι μεςανϋ άλλχμ με ςη ρσλλξγή, επενεογαρία και ανιξπξίηρη πληοξτξοιόμ πξσ 
ατξοξϋμ ςημ εμπξοία ποξρόπχμ. Ρσμμεςέυξσμ ρε επιυειοήρειπ κι έυξσμ άμερη και ρσμευή επατή με ςα θϋμαςα, 
μέυοι ςημ ςελική εκδίκαρη ςηπ σπϊθερηπ. Οεοαιςέοχ διαςηοξϋμ βάρη δεδξμέμχμ και αουείξ με ρςαςιρςικά ρςξιυεία, 
λαμβάμξσμ μέοξπ ρε εκρςοαςείεπ εμημέοχρηπ ςξσ κξιμξϋ, εμό ρσμεογάζξμςαι με νέμεπ σπηοερίεπ και μη 
κσβεομηςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ ρε θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςημ εμπξοία ποξρόπχμ και/ή άλλα ρσματή θέμαςα. 
Διξογαμόμξσμ επίρηπ, ρε ρσμεογαρία με ςημ Αρςσμξμική Ακαδημία, εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια διατϊοχμ επιπέδχμ, 
ρςα πλαίρια ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ μελόμ ςηπ Αρςσμξμίαπ. 
68 Interpol, ILO (International Labour Office), ICMPD (International Center for Migration Policy Development), WHO 
(World Health Organization). 
69 Οεοί Θδιχςικόμ Γοατείχμ Δνεϋοερηπ Δογαρίαπ Μϊμξπ ςξσ 2012, Μ.126(Θ)/2012, ρςα πλαίρια σλξπξίηρηπ ρυεςικήπ 
απϊταρηπ ςξσ Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ με αο. 67.893, ημεοξμημίαπ 29/10/2008. 
70 Ρσγκεκοιμέμα, ξοίζεςαι ϊςι δεμ δίδεςαι άδεια λειςξσογίαπ ρε Γοατείξ ςξσ ξπξίξσ ξ σπεϋθσμξπ ή ρσμέςαιοξπ 
ασςξϋ έυξσμ καςαδικαρςεί για πξιμικά αδικήμαςα, πεοιλαμβαμξμέμχμ ϊρχμ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξμ πεοί ςηπ 
Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ και ςηπ Δκμεςάλλεσρηπ Οοξρόπχμ και ςηπ Οοξρςαρίαπ ςχμ Ησμάςχμ Μϊμξ (Άοθοξ 
6(1)(γ)).  
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 ξμ Αποίλιξ ςξσ 2013 εγκοίθηκε απϊ ςξ Σπξσογικϊ Ρσμβξϋλιξ ςξ μέξ Ρυέδιξ 

Δοάρηπ καςά ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ 2013-2015. Ρςξ μέξ Ρυέδιξ Δοάρηπ 

πεοιλαμβάμξμςαι και πάλι εμέογειεπ ρςιπ ξπξίεπ εμπλέκξμςαι ϊλξι ξι αομϊδιξι 

τξοείπ και ατξοξϋμ ρςη βελςίχρη ςξσ ρσμςξμιρμξϋ ςχμ σπηοεριόμ, ρςημ 

ποϊληφη ςξσ ταιμξμέμξσ, ρςξμ εμςξπιρμϊ και ςημ αμαγμόοιρη ςχμ θσμάςχμ, 

ρςημ ποξρςαρία και ρςήοινη ςξσπ, ρςημ καςαρςξλή και δίχνη ςξσ εγκλήμαςξπ, 

ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ διάτξοχμ λειςξσογόμ και άλλα. Ρςξ ςελεσςαίξ Ιετάλαιξ 

ποξμξείςαι εμδιάμερη και ρσμξλική ανιξλϊγηρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ Ρυεδίξσ, 

καθόπ και γεμικϊςεοα ςχμ εμεογειόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσμςξμιρςή και ςηπ ΟΡΞ. 

 

 Ρςξμ ςξμέα ςηπ εμημέοχρηπ ςχμ θσμάςχμ για ςα δικαιόμαςα ςχμ ποξρόπχμ 

πξσ έυξσμ αμαγμχοιρςεί απϊ ςημ Αρςσμξμία χπ θϋμαςα εμπξοίαπ, εςξιμάρςηκαμ 

απϊ ςιπ ΣΙΔ έμςσπα ρε 11 γλόρρεπ71, ςα ξπξία υξοηγξϋμςαι ρςα θϋμαςα απϊ ςξ 

Κειςξσογϊ Δσημεοίαπ καςά ςημ ποόςη επατή ςξσπ.  

 

 Ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ, και ρςα πλαίρια εταομξγήπ ρυεςικόμ απξτάρεχμ 

ςξσ Ρυεδίξσ Δοάρηπ 2010-2012, ποαγμαςξπξιήθηκε ρειοά εκπαιδεσςικόμ 

ημεοίδχμ, με εμπειοξγμόμξμεπ απϊ ςξ ενχςεοικϊ, για εκπαίδεσρη ςχμ 

δημϊριχμ λειςξσογόμ πξσ διαυειοίζξμςαι ςα δικαιόμαςα ςχμ θσμάςχμ, καθόπ 

και ςχμ δημϊριχμ καςηγϊοχμ πξσ υςίζξσμ μξμικά ςιπ σπξθέρειπ και ςχμ 

δικαρςόμ πξσ ςιπ εκδικάζξσμ.  

 

 Ρςξμ ςξμέα ςηπ ποϊληφηπ και ςηπ εσαιρθηςξπξίηρηπ ποαγμαςξπξιήθηκε 

παγκϋποια εκρςοαςεία εμημέοχρηπ ςξσ κξιμξϋ (2008)72, εκδηλόρειπ 

εσαιρθηςξπξίηρηπ ρςξ Οοξεδοικϊ Λέγαοξ και ρςημ Ολαςεία Ζοόχμ ρςη Κεμερϊ 

                                                                                                                                                                                           
Απαγξοεϋεςαι, επίρηπ, η εμαρυϊληρη ςξσ σπεϋθσμξσ λειςξσογίαπ ςξσ Γοατείξσ με παοάλληλεπ επαγγελμαςικέπ ή 
επιυειοημαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ςξμείπ πξσ εμπλάκηκαμ ρςξ παοελθϊμ με σπξθέρειπ εμπξοίαπ, π.υ. καμπαοέ, 
μσυςεοιμά κέμςοα, ποακςξοεία ρςξιυημάςχμ, γοατεία ρσμξικερίχμ, παμεπιρςημιακά ιδοϋμαςα κ.ά (Άοθοξ 20). 

Αμαςίθεςαι, ακϊμα, ρςα Γοατεία η εσθϋμη πληοξτϊοηρηπ, με ακοίβεια και πληοϊςηςα, ςξσ σπξφήτιξσ 
εογξδξςξϋμεμξσ για ςα απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα, ςξ αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ, ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ εογαριακήπ 
ρϋμβαρηπ και ςα δικαιόμαςά ςξσ χπ εογαζϊμεμξσ (Άοθοξ 17).  

Νεκαθαοίζεςαι, επίρηπ, ϊςι απαγξοεϋεςαι η υοέχρη ςχμ εογξδξςξσμέμχμ για ςιπ σπηοερίεπ ςχμ Γοατείχμ, για ςα 
ένξδα ςανιδιξϋ ςξσπ και ςα ςέλη έκδξρηπ ςχμ αδειόμ ειρϊδξσ και παοαμξμήπ, εμό διεσκοιμίζεςαι ϊςι δεμ 
επιςοέπεςαι η είρποανη ςχμ μιρθόμ ςξσ εογξδξςξϋμεμξσ απϊ ςα Γοατεία, ακϊμα και ϊςαμ σπάουει ρυεςική γοαπςή 
ρσγκαςάθερη ςξσ ιδίξσ (Άοθοξ 21).  

Για ρκξπξϋπ διαρτάλιρηπ ςχμ πιξ πάμχ, ξ Μϊμξπ ποξμξεί με λεπςξμέοεια ςιπ αομξδιϊςηςεπ και ςιπ ενξσρίεπ ςχμ 
Δπιθεχοηςόμ Δογαρίαπ (Άοθοα 22-28) και επιβάλλει πξιμέπ για λειςξσογία Γοατείχμ υχοίπ άδεια (Άοθοξ 29). 

71 Δλλημικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Πξσμάμικα, Οξλχμικά, αγκαλξγκ, Πχρικά, Κεςξμικά, Βξσλγαοικά, Ξσκοαμικά και 
Ιιμέζικα. 
72 Δεκέμβοιξπ ςξσ 2008-Αποίλιξπ ςξσ 2009 (γιγαμςξατίρεπ ρε ασςξκιμηςϊδοξμξσπ, διαμξμή τσλλαδίχμ ρε 
παμεπιρςήμια και κξλλέγια, αμάοςηρη ατιρόμ ρε δημϊριεπ σπηοερίεπ, διαμξμή ςηλεξπςικόμ ρπξς ρςξ ΠΘΙ) 
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(2010)73, η εςξιμαρία και διαμξμή ρςα αεοξδοϊμια κάοςαπ με βαρικέπ εμδείνειπ 

για ςημ εμπξοία και αοιθμϊ ςηλετόμξσ για άμερη επικξιμχμία (2011)74, η 

διξογάμχρη διακοαςικξϋ εογαρςηοίξσ με ρκξπϊ ςημ εμίρυσρη ςηπ διεθμικήπ 

ρσμεογαρίαπ75, η ποξκήοσνη διαγχμιρμξϋ για ςημ εςξιμαρία λξγϊςσπξσ και 

ατίραπ για ςημ ΟΡΞ76 και άλλεπ επί μέοξσπ δοάρειπ. 

 

 

 V. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΔ ΠΣΤΦΔ ΣΟΤ ΙΦΤΟΝΣΟ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

 

53. Απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ Μϊμξσ και ςξ εϋοξπ ςχμ θεμάςχμ πξσ καλϋπςξμςαι απϊ ςξ 

ρσμξλικϊ θερμικϊ πλαίριξ πξσ δημιξσογήθηκε διαταίμεςαι ϊςι η ρξβαοϊςηςα και η 

έμςαρη ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ και εκμεςάλλεσρηπ ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ 

έυει ςϋυει, καςά ςα ςελεσςαία υοϊμια, ςηπ δέξσραπ ποξρξυήπ και αμαγμόοιρηπ απϊ 

ςξσπ αομϊδιξσπ κοαςικξϋπ και κσβεομηςικξϋπ τξοείπ. ασςϊυοξμα, ϊμχπ, 

σπάουξσμ ρξβαοέπ εμδείνειπ ϊςι αμάμερα ρςξ μξμξθεςικϊ/ θερμικϊ πλαίριξ και 

ρςημ ποακςική εταομξγή ςξσ παοαςηοείςαι ρημαμςική απϊκλιρη.  

 

54. Ακξλξσθξϋμ ξι ρημαμςικϊςεοεπ διαπιρςόρειπ μξσ αματξοικά με ςα ποξβλήμαςα 

πξσ παοξσριάζξμςαι ρςξ ιρυϋξμ πλαίριξ και ρςημ εταομξγή ςξσ, και ξι ξπξίεπ 

ατξοξϋμ ρςιπ ενήπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ:  

 

 

      (α) Καςαπξλέμηρη ςξσ εγκλήμαςξπ και απξμξμή δικαιξρύμηπ  

 

55. Αμαλϋξμςαπ ςξ στιρςάμεμξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ ποξκϋπςει ϊςι ξ Μϊμξπ 87(Θ)2007 

απξςελεί μία ξλξκληοχμέμη βάρη ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ για ςημ ποϊληφη και 

καςαρςξλή ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ και ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ, η ξπξία 

εμρχμαςόμει ρςημ εθμική έμμξμη ςάνη ςα ϊρα σιξθεςξϋμςαι και ιρυϋξσμ ρε 

εσοχπαψκϊ και διεθμέπ επίπεδξ. Δμςξϋςξιπ, η διαταιμϊμεμη μέρα ρςξ κείμεμξ ςξσ 

Μϊμξσ αράτεια ρςξ καθξοιρςικήπ ρημαρίαπ ζήςημα ςηπ μξμικήπ τϋρηπ και ςχμ 

υαοακςηοιρςικόμ/ ρσρςαςικόμ ρςξιυείχμ  πξσ απαιςξϋμςαι μα ρσμςοέυξσμ για ςη 

ρςξιυειξθέςηρη ςχμ αδικημάςχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ σπϊ ενέςαρη Μϊμξ, 

ποξκαλεί ιδιαίςεοξ ποξβλημαςιρμϊ χπ ποξπ ςη λειςξσογική ςξσ 

απξςελερμαςικϊςηςα και χπ ποξπ ςη ρσμβαςϊςηςα ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ με ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ.  

                                                           
73 Ρςιπ 24 Αποιλίξσ και ρςιπ 18 Ξκςχβοίξσ, αμςίρςξιυα. 
74 Δςξιμάρςηκε απϊ ςημ ΛΙΞ Cyprus STOP Trafficking. 
75 8 και 9 Μξεμβοίξσ 2011, διξογαμόθηκε απϊ ςξ ΣΟΔΡ και απϊ ςξμ Ξογαμιρμϊ ICMPD. 
76 Ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ και Οξλιςιρμξϋ, απεσθσμϊςαμ Οαμεπιρςήμια/ Ιξλλέγια και ευμικέπ 
Ρυξλέπ. 
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56. Ρσγκεκοιμέμα, με ςξμ Μϊμξ ςξσ 2007, η εμπξοία ποξρόπχμ καθίρςαςαι αδίκημα 

ειδικξύ πξιμικξϋ μϊμξσ. α ςοία βαρικά και αλληλεναοςόμεμα ρςξιυεία πξσ 

ρσμθέςξσμ ςξ αδίκημα  είμαι: 

 

  Οοάνη: ρςοαςξλϊγηρη, μεςατξοά, μεςαβίβαρη, σπϊθαλφη ή παοαλαβή ποξρόπξσ 

  Λέρα: απειλή ή υοήρη βίαπ ή άλλεπ μξοτέπ εναμαγκαρμξϋ, απαγχγήπ, δϊλξσ, 

εναπάςηρηπ, καςάυοηρηπ ενξσρίαπ, ή εκμεςάλλεσρηπ ςηπ εσάλχςηπ θέρηπ ςξσ ή 

παοξυήπ ή λήφηπ πληοχμόμ ή χτελημάςχμ  για ςημ επίςεσνη ςηπ ρσγκαςάθερηπ 

ςξσ θϋμαςξπ πξσ απξρκξπεί ρςξμ έλεγυξ ςξσ απϊ ςξμ ασςξσογϊ.  

  Ρκξπϊπ: εκμεςάλλεσρη ςξσ θϋμαςξπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςξσλάυιρςξμ, ςηπ 

εκμεςάλλεσρηπ απϊ ςημ εκπϊομεσρη ή άλληπ μξοτήπ ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη, 

πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ πξομξγοατίαπ, ςηπ αμαγκαρςικήπ εογαρίαπ ή ςηπ 

αμαγκαρςικήπ παοξυήπ σπηοεριόμ, ςηπ δξσλείαπ ή ποακςικόμ πξσ είμαι 

παοεμτεοείπ με ςη δξσλεία, ςηπ σπξςέλειαπ ή ςηπ αταίοερηπ αμθοόπιμχμ 

ξογάμχμ.   

 

57. Για ςημ ρςξιυειξθέςηρη ςχμ αδικημάςχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ Μϊμξ, απαιςείςαι 

μα σπάουει αιςιόδηπ ρσμάτεια μεςανϋ ςχμ ςοιόμ ασςόμ ρσρςαςικόμ ρςξιυείχμ.   

 

58. Ρημαμςική πςσυή ςξσ ξοιρμξϋ είμαι η καςαμϊηρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ χπ μίαπ 

διαδικαρίαπ πξσ πεοιλαμβάμει μία αλληλξσυία διατξοεςικόμ ποάνεχμ και ϊυι μία 

ρσγκεκοιμέμη ποάνη ρε δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή. Ξι ποάνειπ  ασςέπ μπξοεί μα 

ςελξϋμςαι  ρςα ϊοια μίαπ υόοαπ αλλά και πέοα απϊ ασςά. Ρςημ πεοίπςχρη, 

παοαδείγμαςξπ υάοιμ,  ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ με ρκξπϊ ςημ εογαριακή 

εκμεςάλλεσρη, είμαι δσμαςϊμ ςα θϋμαςα μα ποξρλαμβάμξμςαι ρε μία υόοα και μα 

ξλξκληοόμεςαι η ποάνη ςηπ σπξδξυήπ και εκμεςάλλεσρηπ ςξσπ ρε μία άλλη. 

Αμενάοςηςα απϊ ςξ διαρσμξοιακϊ ρςξιυείξ, βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ ασςήπ ςηπ 

διαδικαρίαπ είμαι η ποόθερη εκμεςάλλεσρηπ ςξσ θϋμαςξπ.   

 

59. Ρε ρυέρη με ςξμ ξοιρμϊ ςηπ έμμξιαπ ςξσ «θϋμαςξπ» παοξσριάζξμςαι δσρκξλίεπ, 

καθϊςι  ρςξ Μϊμξ 87(Θ)2007 ξοίζεςαι ϊςι για μα αμαγμχοιρςεί κάπξιξπ χπ θϋμα 

εμπξοίαπ ποξρόπχμ ποέπει μα έυει σπξρςεί μϊμιμη βλάβη (sustained damage) ή 

ξικξμξμική απόλεια (financial loss), η ξπξία μα ποξκαλείςαι απεσθείαπ απϊ ςη 

διάποανη ςχμ αδικημάςχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ Μϊμξ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, δεμ 

απξδίδξμςαι ςα μξμικά υαοακςηοιρςικά και  η  εσοϋςεοη ποξρςαρία πξσ 

αμαγμχοίζεςαι και απξδίδεςαι ρςξμ αμςίρςξιυξ ξοιρμϊ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπξσ, 

αμςιρςξίυχπ, δίμεςαι η εσκαιοία μα αμαγμχοιρςεί κάπξιξπ χπ πιθαμϊ θϋμα 

κσκλχμάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, ποιμ ςϋυει εκμεςάλλεσρηπ.  

 



23 
 

60. Ζ σιξθέςηρη ςέςξιαπ ρσρςαλςικήπ εομημείαπ ρςξμ ξοιρμϊ ςξσ θϋμαςξπ δημιξσογεί 

ποϊρθεςεπ δσρκξλίεπ ρςη διαδικαρία ςασςξπξίηρηπ/ εμςξπιρμξϋ ςχμ θσμάςχμ. Ζ 

διαπίρςχρη ασςή επιρημάμθηκε και ρςημ έκθερη ςηπ GRETA77 και, ϊπχπ 

πληοξτξοξϋμαι, ρςξ πλαίριξ ςηπ επικείμεμηπ φήτιρηπ ςξσ μέξσ μξμξθεςικξϋ 

πλαιρίξσ, ποξχθείςαι, μεςανϋ άλλχμ, και η ςοξπξπξίηρη ςξσ ξοιρμξϋ ςξσ θϋμαςξπ 

καςά ςοϊπξ πξσ μα ρσμάδει με ασςϊμ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

 

61. Οοξβλήμαςα παοξσριάζξμςαι, επίρηπ, και εναιςίαπ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι πξλλά απϊ ςα 

αδικήμαςα πξσ καθξοίζξμςαι ρςξμ Μϊμξ, οσθμίζξμςαι ςασςϊυοξμα και απϊ ςξμ 

Οξιμικϊ Ιόδικα, με απξςέλερμα μα παοαςηοείςαι η ρσμπεοίληφη ρςα 

καςηγξοηςήοια πεοιρρϊςεοχμ ςξσ εμϊπ αδικημάςχμ ρε ρυέρη με ςημ ίδια ποάνη. 

Για παοάδειγμα, για ςξ αδίκημα ςηπ διατθξοάπ μεαοήπ γσμαίκαπ άμχ ςχμ 13 και 

κάςχ ςχμ 16 ρςξ άοθοξ 154 ςξσ πξιμικξϋ κόδικα ποξβλέπεςαι πξιμή τσλάκιρηπ 

μέυοι 3 υοϊμχμ78, εμό ρςξ Άοθοξ 10 ςξσ Μ. 87(Θ)/2007 για ςη ρενξσαλική 

εκμεςάλλεσρη παιδιόμ πξσ πεοιλαμβάμει και ςημ απϊπειοα ποξβλέπεςαι πξιμή 

τσλάκιρηπ μέυοι 20 υοϊμια. Αμςιλαμβάμξμαι ϊςι ρςϊυξπ καςά ςη ρϋμςανη ςξσ 

καςηγξοηςηοίξσ είμαι ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ ποάνεχμ και η πξιμική απανίχρη πξσ 

απξδίδεςαι ρε ασςέπ, με βάρη ςξσπ ιρυϋξμςεπ ρςη Δημξκοαςία μϊμξσπ. Ιαςά 

ρσμέπεια, μία ποάνη δϋμαςαι μα ποξρδιξοίζεςαι χπ αδίκημα ρε πεοιρρϊςεοξσπ απϊ 

έμα μϊμξσπ. Ζ πληθόοα, χρςϊρξ, διατξοεςικόμ πξιμικόμ μξμξθεριόμ και η 

αμαπαοαγχγή εμϊπ ασρςηοξϋ τξομαλιρμξϋ και μξμικιρμξϋ δημιξσογεί 

ποξβλήμαςα δσρλειςξσογίαπ και εμ ςέλει αμαπξςελερμαςικήπ  εταομξγήπ ςχμ 

μϊμχμ και πεοιξοιρμϊ ςηπ εμβέλειαπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ.   

 

62. έλξπ, ξ  Μϊμξπ  87(Θ)2007, είμαι ξσδέςεοξπ  χπ ποξπ ςξ τϋλξ και δεμ λαμβάμει 

σπϊφη ςιπ ρυέρειπ ενξσρίαπ αμάμερα ρςα δϋξ τϋλα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εμπξοία 

γσμαικόμ. Ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα ϊλεπ ξι πξλιςικέπ και ςα μέςοα για ςημ 

καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ μα μημ πεοιλαμβάμξσμ ςη διάρςαρη ςξσ 

τϋλξσ χπ παοάγξμςα πξσ επιςάρρει ςημ διατξοεςική μεςαυείοιρη μεςανϋ ςχμ δϋξ 

τϋλχμ ρε σπξθέρειπ εμπξοίαπ, και ρσμεπόπ, μα μημ καςξοθόμξσμ μα 

αμςιμεςχπίρξσμ ςα βαθϋςεοα αίςια ςηπ εμπξοίαπ γσμαικόμ και ςιπ ιδιαίςεοεπ 

αμάγκεπ ςχμ γσμαικόμ πξσ πέτςξσμ θϋμαςα εμπξοίαπ. Ζ αμάγκη αμαγμόοιρηπ 

ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ αμά τϋλξ επιρημαίμεςαι και ρςημ Ξδηγία 2011/36/ΔΔ ϊπξσ 

αματέοεςαι ϊςι για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη αμςιμεςόπιρη ςξσ ταιμξμέμξσ θα 

ποέπει η ρσμδοξμή και ςα μέςοα ρςήοινηπ, ϊπξσ είμαι δσμαςϊμ, μα ρυεδιάζξμςαι  με 

βάρη ςξ τϋλξ.  

 

                                                           
77 GRETA (2011) 8,  ρελ. 16 
78 Ιετ.154 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ. 145(Θ)2002 



24 
 

63. Οέοαμ απϊ ςιπ αμακϋπςξσρεπ εομημεσςικέπ δσρυέοειεπ ρςξ στιρςάμεμξ μξμξθεςικϊ 

πλαίριξ, ξι δσρκξλίεπ/αδσμαμίεπ/ελλείφειπ πξσ ποξκϋπςξσμ ατξοξϋμ κσοίχπ ρςξμ 

ςοϊπξ εταομξγήπ  ςξσ.     

 

64. Ιαςαουάπ, ςξ βαρικϊςεοξ ποϊβλημα ςξ ξπξίξ επηοεάζει ςημ απξςελερμαςικϊςηςα 

ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ξι αομϊδιεπ σπηοερίεπ αμςιμεςχπίζξσμ ςα πεοιρςαςικά 

εμπξοίαπ ποξρόπχμ ατξοά ρςημ έλλειφη ρσρςημαςικήπ εκπαίδεσρηπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσπ ρε ρυέρη με ςξμ εμςξπιρμϊ και ςημ αμαγμόοιρη ςχμ θσμάςχμ. 

 

65. Ρϋμτχμα με ςξμ Μϊμξ ςξσ 2007, η Αρςσμξμία έυει καςά απξκλειρςικϊςηςα ςξμ 

κσοίαουξ οϊλξ ρςη διεοεϋμηρη ϊλχμ ςχμ αδικημάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

παοαβάρειπ ςχμ ποξμξιόμ ςξσ σπϊ αματξοά Μϊμξσ και ρςημ ποξόθηρη ςχμ 

σπξθέρεχμ ασςόμ για εκδίκαρη απϊ ςα αομϊδια Δικαρςήοια. Ρςξ «Εγυειοίδιξ 

Διαδικαρίαπ Αμαγμώοιρηπ Θσμάςχμ Εμπξοίαπ», ςξ ξπξίξ εκπξμήθηκε ςξ 2010, με 

ρκξπϊ ςημ καςάοςιρη και σπξβξήθηρη ςξσ έογξσ ςχμ Αρςσμξμικόμ «ποόςηπ 

γοαμμήπ», γίμεςαι λεπςξμεοήπ αματξοά ρςη ρπξσδαιϊςηςα ςηπ διαδικαρίαπ 

αμαγμόοιρηπ, ρςιπ άμερεπ εμέογειεπ ρςιπ ξπξίεπ ξι Αρςσμξμικξί ξτείλξσμ μα 

ποξβξϋμ, ρςα υαοακςηοιρςικά και ρςημ πιθαμή ρσμπεοιτξοά ςχμ θσμάςχμ, ρςιπ 

ςευμικέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ξι διακιμηςέπ, ρςιπ εμδείνειπ πξσ ποέπει μα λάβξσμ 

ρξβαοά σπϊφη, ρςιπ αουέπ πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςημ ποόςη ρσμέμςεσνη με ςα 

πιθαμά θϋμαςα, ρςιπ ειδικέπ ποξκλήρειπ ςχμ Αρςσμξμικόμ ρςα ρημεία ειρϊδξσ ρςη 

υόοα. Οαοά ςημ εκςεμή και εναιοεςικά αμαλσςική αματξοά ρε ϊλα ςα πιξ πάμχ 

ρςξ Δγυειοιδίξ, και παοά ςη διεμέογεια ρυεςικόμ εκπαιδεσςικόμ ρεμιμαοίχμ για 

επιμϊοτχρη ςχμ Αρςσμξμικόμ, ξ μικοϊπ, ρυεςικά, αοιθμϊπ σπξθέρεχμ πξσ έυξσμ 

καςαυχοιρςεί ρςη βάρη ςξσ Μϊμξσ 87(Θ)2007, απξςελεί ρατή έμδεινη ϊςι 

ενακξλξσθεί μα σπάουει αδσμαμία εμςξπιρμξύ και αμαγμώοιρηπ ςχμ θσμάςχμ 

απϊ ςα διάτξοα μήμαςα ςηπ Αρςσμξμίαπ. Ζ δσρκξλία εμιρυϋεςαι απϊ ςημ ρσμευή 

εμαλλαγή ςχμ μξοτόμ πξσ λαμβάμει η εμπξοία ποξρόπχμ, ϊπχπ είμαι ξι 

καςαμαγκαρςικξί γάμξι ή η «ειραγχγή μσμτόμ» (wife importing)79 ή ξι παοάμξμεπ 

σιξθερίεπ. Ιαθίρςαςαι, επξμέμχπ, αμαγκαία η ρσμευήπ επαγοϋπμηρη, εμημέοχρη 

και εσαιρθηςξπξίηρη και επικαιοξπξίηρη ςηπ δοάρηπ ςχμ αρςσμξμικόμ για ςξμ 

έγκαιοξ εμςξπιρμϊ ςχμ μέχμ μξοτόμ ςξσ εγκλήμαςξπ, αλλά και για πλήοη 

καςαμϊηρη ϊλχμ ςχμ εμμξιόμ/ ρςξιυείχμ πξσ ατξοξϋμ ρςξ ρχρςϊ ςοϊπξ 

διεοεϋμηρηπ ςχμ σπξθέρεχμ και ρςη ρσλλξγή ςηπ απαοαίςηςηπ για πξιμική δίχνη 

μαοςσοίαπ, ξϋςχπ όρςε μα ρςξιυειξθεςείςαι η σπϊθερη εμόπιξμ αομϊδιξσ 

                                                           

79 Μέα μξοτή εμπξοίαπ ποξρόπχμ ϊπξσ γσμαίκεπ κσοίχπ απϊ εσοχπαψκέπ υόοεπ έουξμςαι ρςημ Ιϋποξ κάςχ απϊ 
φεϋςικεπ σπξρυέρειπ για μια καλϋςεοη ζχή, χρςϊρξ ξι διακιμηςέπ ςιπ ποξξοίζξσμ για γάμξσπ με σπηκϊξσπ ςοίςχμ 
υχοόμ, όρςε ασςξί μα απξκςήρξσμ ςξ καθερςόπ ςξσ Δσοχπαίξσ πξλίςη.  Δίςε ρςη διάοκεια ςηπ μεςατξοάπ ςξσπ 
ρςημ Ιϋποξ, είςε ϊςαμ τθάρξσμ ρςημ Ιϋποξ, ξι γσμαίκεπ ασςέπ εναμαγκάζξμςαι, με ςη υοήρη βίαπ και απειλόμ -
πξλλέπ τξοέπ ςξσπ ποξρτέοξμςαι και υοήμαςα- μα δευθξϋμ μα παμςοεσςξϋμ. 
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Δικαρςηοίξσ. Ζ έλλειφη ενειδικεσμέμηπ καςάοςιρηπ, εμημέοχρηπ και 

εσαιρθηςξπξίηρηπ μεςανϋ ςχμ αρςσμξμικόμ πξσ καλξϋμςαι μα υειοιρςξϋμ 

πεοιρςαςικά με πιθαμά θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ επηοεάζει άμερα ςημ 

εμπιρςξρϋμη ςχμ θσμάςχμ ποξπ ςημ Αρςσμξμία, γεγξμϊπ πξσ με ςη ρειοά ςξσ 

επηοεάζει ςημ ικαμϊςηςα ςηπ Αρςσμξμίαπ μα ρσλλένει ικαμξπξιηςικϊ μαοςσοικϊ 

σλικϊ, ιδιαίςεοα ϊςαμ ςξ θϋμα είμαι ξ μξμαδικϊπ μάοςσοαπ ςξσ πεοιρςαςικξϋ 

εμπξοίαπ, ϊπχπ ρσμβαίμει ρσμήθχπ.        

 

66. Ρϋμτχμα με ςα αοιθμηςικά δεδξμέμα ςξσ Γοατείξσ Ιαςαπξλέμηρηπ Δμπξοίαπ 

Οοξρόπχμ ρςξ Αουηγείξ Αρςσμξμίαπ,80 

 Ιαςά ςξ έςξπ 2009, η Αρςσμξμία διεοεϋμηρε (34) σπξθέρειπ, ϊπξσ αμαγμχοίρςηκαμ (113) άςξμα 
χπ θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ.  

 Ιαςά ςξ έςξπ 2010, η Αρςσμξμία διεοεϋμηρε (35) σπξθέρειπ, ϊπξσ αμαγμχοίρςηκαμ (52) άςξμα 
χπ θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ.  

 Ιαςά ςξ έςξπ 2011, η Αρςσμξμία διεοεϋμηρε (26) σπξθέρειπ, ϊπξσ αμαγμχοίρςηκαμ (40) άςξμα 
χπ θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ. 

 Ιαςά ςξ έςξπ 2012, η Αρςσμξμία διεοεϋμηρε (44) σπξθέρειπ, ϊπξσ αμαγμχοίρςηκαμ (37) άςξμα 
χπ θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ. 

67. Ηα ποέπει μα διεσκοιμιρςεί ϊςι η  αμαγμόοιρη ποξρόπχμ χπ θσμάςχμ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ δεμ ρσμεπάγεςαι ασςϊμαςα άρκηρη πξιμικήπ δίχνηπ και ρςξιυειξθέςηρη 

σπϊθερηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, είςε επειδή ατξοά ρε μξοτή εμπξοίαπ πξσ δεμ 

καλϋπςεςαι απϊ ςξ στιρςάμεμξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ, είςε επειδή, με βάρη ςξ 

ρσλλευθέμ μαοςσοικϊ σλικϊ, δεμ πληοξϋμςαι ςα απαιςξϋμεμα ρσρςαςικά ρςξιυεία 

ςξσ αδικήμαςξπ, είςε επειδή ςξ έγκλημα διαποάυθηκε ρε πεοιξυέπ πξσ δεμ 

ελέγυξμςαι απϊ ςημ Ισποιακή Δημξκοαςία81.  

 

68. Οαοάλληλα, η έλλειφη εμπιρςξρϋμηπ ςχμ θσμάςχμ ποξπ ςιπ αουέπ και ιδίχπ ρε 

ρυέρη με ςημ ικαμϊςηςα και ςη διάθερή ςξσπ μα παοέμβξσμ, μα ςξσπ 

ποξρςαςεϋρξσμ και μα ςξσπ ρςηοίνξσμ απξςελερμαςικά, έυει χπ απξςέλερμα, είςε 

ςημ μη σπξβξλή καςαγγελίαπ, είςε ςη δσρκξλία ρσμεογαρίαπ με ςιπ διχκςικέπ 

αουέπ. ξ ποϊρταςξ παοάδειγμα ςηπ απέλαρηπ γσμαίκαπ  πξσ αμαγμχοίρςηκε απϊ 

ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςηπ Δημξκοαςίαπ χπ θϋμα εμπξοίαπ ποξρόπχμ και ήςαμ η 

κϋοια μάοςσοαπ ρε δίκη καςά ςημ ξπξία καςαδικάρςηκε ξ εογξδϊςηπ ςηπ, 

απξδεικμϋει πεοίςοαμα ςημ απξσρία ρσμςξμιρμξϋ και ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ 

εμπλεκϊμεμχμ σπηοεριόμ, καθόπ και ςημ έλλειφη ποαγμαςικήπ πξλιςικήπ 

βξϋληρηπ για ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία ςχμ αμαγμχοιρμέμχμ θσμάςχμ, 

ξδηγόμςαπ ςα ρε εκ μέξσ θσμαςξπξίηρή ςξσπ.  

 

                                                           
80http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/D84D9F4E636C4A24C22578A90026E8C9?Open Document  
81 Ιαςευϊμεμα ή Βοεςςαμικέπ Βάρειπ. 

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/D84D9F4E636C4A24C22578A90026E8C9?Open%20Document
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69. Δπιποϊρθεςα, ρςξ άοθοξ 40 ςξσ Μϊμξσ 87(Θ)2007, εμό ποξμξείςαι ϊςι ςξ θϋμα πξσ  

απξταρίζει μα ρσμεογαρςεί με ςιπ διχκςικέπ αουέπ έυει δικαίχμα εμημέοχρηπ 

αματξοικά με ςη ρσμέυεια πξσ δϊθηκε απϊ ςιπ διχκςικέπ αουέπ ρςημ καςαγγελία 

ςξσ και -ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ πξιμικήπ δίχνηπ- για ςα ρςξιυεία πξσ ςξσ 

επιςοέπξσμ μα πληοξτξοηθεί ςημ ενέλινη ςηπ πξιμικήπ διαδικαρίαπ, καθόπ και για 

ςημ απϊταρη πξσ ενέδχρε ςξ Δικαρςήοιξ, έυει αματεοθεί82 ϊςι πξλλά  θϋμαςα 

αγμξξϋμ ασςϊ ςξ δικαίχμα, και δεμ εμημεοόμξμςαι επαοκόπ και έγκαιοα απϊ ςημ 

Ιαςηγξοξϋρα Αουή ρε ρυέρη με  ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ καςάθερήπ ςξσπ εμόπιξμ 

ςξσ Δικαρςηοίξσ.  

 

70. Οοξβλήμαςα ποξκϋπςξσμ, επίρηπ, ρςξμ ςξμέα ςηπ δικαιξρϋμηπ, καθϊςι ξι 

πεοιρρϊςεοεπ σπξθέρειπ δεμ καςαλήγξσμ ρε καςαδίκεπ με βάρη ςξμ πεοί ςηπ 

Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ και ςηπ Δκμεςάλλεσρηπ Οοξρόπχμ και ςηπ 

Οοξρςαρίαπ ςχμ Ησμάςχμ Μϊμξ, αλλά με βάρη ςξμ Οξιμικϊ Ιόδικα. Ρσγκεκοιμέμα, 

με βάρη ςα αοιθμηςικά ρςξιυεία πξσ ςηοεί ςξ Γοατείξ Ιαςαπξλέμηρηπ Δμπξοίαπ 

Οοξρόπχμ (ΓΙΔΟ) σπήοναμ 11 καςαδίκεπ ςξ 2012, ϊυι ρςη βάρη ςξσ πεοί 

Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ Μϊμξσ, αλλά ρςη βάρη άλλχμ ρσματόμ αδικημάςχμ 

ρςα ξπξία η πξιμή πξσ ποξβλέπεςαι είμαι καςαταμόπ μικοϊςεοη απϊ ασςήμ πξσ 

ποξβλέπεςαι εάμ ξ δοάρςηπ καςαδικαζϊςαμ για εμπξοία ποξρόπχμ. Ρυεςικϊπ 

αμαλσςικϊπ πίμακαπ ςχμ σπξθέρεχμ για ςιπ ξπξίεπ καςαυχοήθηκε πξιμική δίχνη, 

ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ςξ αδίκημα καθόπ και η πξιμή πξσ επιβλήθηκε, 

παοαςίθεςαι χπ Παοάοςημα 2.  

 

71. Ζ παοαςηοξϋμεμη καθσρςέοηρη ρςημ εκδίκαρη ςχμ σπξθέρεχμ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ ρσμιρςά έμα ακϊμα ρξβαοϊ ποϊβλημα ρςημ απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ. 

Ξι  υοξμξβϊοεπ διαδικαρίεπ έυξσμ δσρμεμείπ επιπςόρειπ ρςημ επιςσυή έκβαρη ςχμ 

σπξθέρεχμ καθϊςι ςα θϋμαςα, ςα ξπξία απξςελξϋμ ςξσπ βαρικξϋπ μάοςσοεπ, 

καλξϋμςαι μα παοαμείμξσμ ρςημ Ιϋποξ για μεγάλα υοξμικά διαρςήμαςα, σπϊ έμα 

καθερςόπ αβεβαιϊςηςαπ και αμαρτάλειαπ, με ρσμέπεια πξλλέπ τξοέπ μα μημ 

αμςέυξσμ και μα τεϋγξσμ, ξδηγόμςαπ ςημ σπϊθερη ρςημ απϊοοιφη ςηπ απϊ ςξ 

Δικαρςήοιξ και ρςημ απαλλαγή ςχμ καςηγξοξσμέμχμ83.  

 

72. Δπιποϊρθεςα, η παοέλεσρη ρσυμά μεγάλξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ  μέυοι ςημ 

έκδξρη ςελερίδικηπ δικαρςικήπ κοίρηπ σπξβαθμίζει ςημ πξιϊςηςα ςξσ παοαγϊμεμξσ 

δικαιξδξςικξϋ έογξσ, ατξϋ η ϊλη διαδικαρία ποξρλαμβάμει κας’ αμάγκη ςα 

υαοακςηοιρςικά ςηπ «διεκπεοαίχρηπ» και ϊυι ςηπ «κοίρεχπ». Απϊ ςημ άλλη 

πλεσοά, η βοαδϋςηςα ςηπ πξιμικήπ διαδικαρίαπ ρημαίμει και παοάςαρη ςηπ 

                                                           
82 GRETA (2011) 8, ρελ.39, par.204 
83 Αο. σπξθ. 248/2009, Δημξκοαςία v. Θχάμμηπ Οιοιπίςρηπ και Γιόογξπ Ράββα, 30/3/2011, αο. σπξθ. 139/2010, 
Δημξκοαςία v. Θχάμμηπ Οιοιπίςρηπ, 5/10/2011 
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ςαλαιπχοίαπ ςϊρξ ςξσ θϋμαςξπ ϊρξ και ςξσ, εμδευξμέμχπ αθόξσ, 

καςηγξοξσμέμξσ, ςξσ ξπξίξσ η θέρη ποέπει μα νεκαθαοίρει ϊρξ ςξ δσμαςϊμ 

ρσμςξμϊςεοα. 

 

73. Ρημαμςική, επίρηπ, δσρκξλία ρςημ επιςσυή δίχνη ςχμ ρχμαςεμπϊοχμ απξςελεί, 

ρϋμτχμα με ςημ Αρςσμξμία και ςη Μξμική Σπηοερία84, η ρςάρη ςχμ Δπαουιακόμ 

Δικαρςόμ, μα ανιξλξγξϋμ ςημ μαοςσοία ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ χπ μη 

ανιϊπιρςη, ρε πεοίπςχρη μη ποξρκϊμιρηπ εμιρυσςικήπ μαοςσοίαπ. Δμ ξλίγξιπ, 

πξλλέπ σπξθέρειπ ξδηγξϋμςαι ρε αθχόρειπ ςχμ καςηγξοξσμέμχμ ρςη βάρη ςχμ 

αμςικοξσϊμεμχμ  μαοςσοιόμ και κας’ επέκςαρη ρςημ ανιξλξγξϋμεμη αμανιξπιρςία 

ςχμ θσμάςχμ χπ μάοςσοεπ.  

 

74. Δμ καςακλείδι, διαταίμεςαι ϊςι ξ υαμηλϊπ αοιθμϊπ καςαγγελιόμ καθόπ και η 

απξσρία καςαδικόμ ρςη βάρη ςξσ Μϊμξσ 87(Θ)2007 είμαι άμερα ρσμδεδεμέμα με ςιπ 

ελλείφειπ ρςξ σπξρςηοικςικϊ ρϋρςημα ςχμ θσμάςχμ, ςξ ξπξίξ δεμ δοα επαοκόπ 

όρςε μα εμθαοοϋμει ςα θϋμαςα μα ποξυχοήρξσμ ρε καςαγγελίεπ και μα ςιπ 

ξλξκληοόρξσμ. Λεςέπειςα, η ίδια η πξιμική διαδικαρία μπξοεί μα απξςελέρει 

ςοξμεοή δξκιμαρία λϊγχ ρσμευόμ αμαβξλόμ και καθσρςεοήρεχμ, ξι ξπξίεπ 

ποξκαλξϋμ δικαιξλξγημέμη αμηρσυία ρςα θϋμαςα ςϊρξ για ςημ αρτάλεια ςχμ ιδίχμ 

και ςχμ μελόμ ςχμ ξικξγεμειόμ ςξσπ, ϊρξ και για ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ 

ϊλξσ ρσρςήμαςξπ. Απξθαοοσμςικϊπ παοάγξμςαπ είμαι, επίρηπ, ςξ ϋφξπ και η τϋρη 

ςχμ πξιμόμ πξσ επιβάλλξμςαι ρςξσπ θϋςεπ, ϊπχπ για ςξ αδίκημα ςηπ μαρςοξπείαπ.  

 

75. Ρϋμτχμα με ςξ Οαοάοςημα 2,  η πλειξφητία ςχμ πξιμόμ πξσ επιβλήθηκαμ ήςαμ 

δίμημη ή ςοίμημη τσλάκιρη με ςοιεςή αμαρςξλή, τσλάκιρη 2, 3, 5 μημόμ με 

αμόςαςη πξιμή ςη τσλάκιρη 7 μημόμ και ποϊρςιμα απϊ 400 – 500 εσοό. Δίμαι 

ποξταμέπ, ϊςι ςέςξιξσ είδξσπ πξιμέπ δεμ λειςξσογξϋμ απξςοεπςικά για ςξσπ θϋςεπ 

και δεμ έυξσμ ποξληπςική λειςξσογία ρε εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ επίπεδξ. 

Δπιποξρθέςχπ, αμ λάβξσμε σπϊφη ςημ ποξρςαρία ςξσ θϋμαςξπ, η ξπξία απξςελεί 

κεμςοικϊ ρημείξ ςηπ κσποιακήπ μξμξθερίαπ ρυεςικά με ςημ εμπξοία ποξρόπχμ, ξι 

πξιμέπ πξσ επιβάλλξμςαι δεμ μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ επαοκείπ για ςη διαρτάλιρη 

ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ θϋμαςξπ απϊ ςξσπ άμερξσπ  και ρσμευείπ κιμδϋμξσπ πξσ 

διαςοέυξσμ απϊ ςξμ θϋςη. 

 

76. Ζ διαρτάλιρη διαοκξϋπ και ενειδικεσμέμηπ σπξρςήοινηπ και ποξρςαρίαπ ρςα 

θϋμαςα είμαι ζχςικήπ ρημαρίαπ για ςημ αϋνηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ποξρόπχμ πξσ θα 

είμαι διαςεθειμέμα μα σπξρςηοίνξσμ ςημ άρκηρη πξιμικόμ διόνεχμ και μα 

καςαθέρξσμ εμόπιξμ ςξσ δικαρςηοίξσ. Δπιπλέξμ, η αρςσμξμία, η Μξμική Σπηοερία 

και ςα δικαρςήοια ξτείλξσμ μα καςαμξήρξσμ ςη δσμαμική ςξσ αδικήμαςξπ ςηπ 

                                                           
84 GRETA(2011) 8, ρελ.38, par.199 
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εμπξοίαπ ποξρόπχμ, όρςε μα εκςιμήρξσμ ςιπ ιδιαίςεοεπ δσρκξλίεπ πξσ 

αμςιμεςχπίζξσμ ςα θϋμαςα ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαγγελία πεοιρςαςικόμ, πϊρξ 

μάλλξμ ρςημ σπξρςήοινη εοεσμόμ και διόνεχμ. Διϊςι, εμ ςέλει, ϊρξ ξλξκληοχμέμξ  

και αμ είμαι ςξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ, εάμ ςα θϋμαςα δεμ πιρςεϋξσμ ϊςι ςξ ρϋρςημα 

πξιμικήπ δικαιξρϋμηπ παοέυει επαοκή και μακοξυοϊμια λϋρη ρςη δξκιμαρία πξσ 

πεομξϋμ, δεμ θα σπάουει ιρυσοϊ κίμηςοξ για μα μπξσμ ρε μια ςέςξια διαδικαρία. 

 

 

      (β) ςήοινη και ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ 

 

77. Ζ έοεσμα ςξσ Γοατείξσ μξσ καςέδεινε ϊςι παοξσριάζξμςαι ποξβλήμαςα, 

καθσρςεοήρειπ και αγκσλόρειπ ρςημ παοξυή ςηπ ρςήοινηπ πξσ ποξμξείςαι ρςη 

μξμξθερία για ςα θϋμαςα εμπξοίαπ, ϊρξμ ατξοά ρςα ακϊλξσθα: 

 

- Κειςξσογία Ιοαςικξϋ Ιαςατσγίξσ85 

 

78. ξ Ιοαςικϊ Ιαςατϋγιξ απξςελεί ςξμ ποόςξ και μξμαδικϊ ρςημ Ιϋποξ υόοξ 

τιλξνεμίαπ ςχμ γσμαικόμ-θσμάςχμ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ, μεςά ςημ 

απξμάκοσμρη ςξσπ απϊ ςξσπ διακιμηςέπ και ςα κσκλόμαςα εμπξοίαπ. Δίμαι ξ υόοξπ 

ρςξμ ξπξίξ καλξϋμςαι μα πεοάρξσμ ξοιρμέμξ υοϊμξ, μα αμαοοόρξσμ, ϊρξ γίμεςαι, 

απϊ ςιπ ςοασμαςικέπ εμπειοίεπ ςιπ ξπξίεπ σπέρςηραμ και μα απξταρίρξσμ καςά 

πϊρξ θα ρσμεογαρςξϋμ με ςιπ αουέπ για ςη δίχνη ςχμ εμπϊοχμ. Για ξοιρμέμεπ, δε, 

απϊ ασςέπ, απξςελεί ςξ υόοξ τιλξνεμίαπ ςξσπ για πξλϋ μεγαλϋςεοξ διάρςημα, 

ϊςαμ κοίμεςαι καςά πεοίπςχρη ϊςι η διαβίχρη ςξσπ εκςϊπ ασςξϋ ςιπ θέςει ρε 

εναιοεςικά ρξβαοϊ κίμδσμξ. 

 

79. Ωπ εκ ςξϋςξσ, είμαι απϊλσςα αμαγκαίξ ξι διαδικαρίεπ πξσ ατξοξϋμ ρςη λειςξσογία 

ςξσ Ιαςατσγίξσ μα ρςξυεϋξσμ ρςημ άμερη αμακξϋτιρη ςχμ θσμάςχμ και ρςημ 

καλλιέογεια κλίμαςξπ εμπιρςξρϋμηπ και αρτάλειαπ. Δνίρξσ ρημαμςικϊ είμαι ςξ 

Ιαςατϋγιξ μα ρςελευόμεςαι απϊ άςξμα πξσ έυξσμ εκπαιδεσςεί καςαλλήλχπ για μα 

αμςιλαμβάμξμςαι ςημ ιδιαιςεοϊςηςα ςηπ καςάρςαρηπ ρςημ ξπξία βοίρκξμςαι ςα 

θϋμαςα και μα υειοίζξμςαι με ςη δέξσρα εσαιρθηρία και απξςελερμαςικϊςηςα ςα 

ζηςήμαςα πξσ αμακϋπςξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ τιλξνεμίαπ. 

 

                                                           
85 Κειςξϋογηρε ςξμ Μξέμβοιξ ςξσ 2007. Οοξηγξσμέμχπ η ρςέγαρη ςχμ αμαγμχοιρμέμχμ θσμάςχμ διεσθεςξϋμςαμ ρε 
κοαςικέπ Ρςέγεπ Ζλικιχμέμχμ ή ρε ιδιχςικϊ καςατϋγιξ πξσ λειςξσογξϋρε ρςη Κεμερϊ, σπϊ ςη διαυείοιρη 
ρσγκεκοιμέμηπ ΛΙΞ, με μεοική ξικξμξμική ρςήοινη απϊ ςξ κοάςξπ. 
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80. Ο ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ Κοαςικξύ Καςατσγίξσ με απαρυϊληρε καςά καιοξϋπ 

ρςα πλαίρια διεοεϋμηρηπ ρειοάπ ρυεςικόμ παοαπϊμχμ πξσ μξσ σπξβλήθηκαμ απϊ 

ςξ έςξπ έμαονηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ μέυοι ρήμεοα. Ρςα πλαίρια διεοεϋμηρηπ ςχμ 

πιξ ποϊρταςχμ καςαγγελιόμ πξσ μξσ σπξβλήθηκαμ, και ατξοξϋραμ ρςημ επιβξλή 

κσοόρεχμ ρςα θϋμαςα πξσ παοξσριάζξσμ «αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά», 

ποαγμαςξπξίηρα αποξειδξπξίηςη  επιςϊπξσ επίρκεφη ρςξ Ιαςατϋγιξ86, ϊπξσ 

επιθεόοηρα ςξ υόοξ, ρσζήςηρα με κάπξιεπ απϊ ςιπ τιλξνεμξϋμεμεπ και 

διεμήογηρα ρσμεμςεϋνειπ με ςημ Θδοσμαςική Κειςξσογϊ Βάοδιαπ, ςη  Διεσθϋμςοια 

ςξσ Ιαςατσγίξσ και ςημ Δπϊπςοια ςχμ Ιοαςικόμ Θδοσμάςχμ Κεσκχρίαπ. 

 

81. Όπχπ διαπίρςχρα απϊ ςξ ρϋμξλξ ςηπ έοεσμαπ, η λειςξσογία ςξσ Ιαςατσγίξσ 

διέπεςαι με εγκϋκλιξ ςηπ Διεϋθσμρηπ87. Ρε ασςήμ αματέοξμςαι, μεςανϋ άλλχμ, ξι 

«Καμξμιρμξί σμπεοιτξοάπ» ςχμ θσμάςχμ, ξι ξπξίξι απξςσπόμξμςαι με ςξσπ 

γεμικξϋπ ϊοξσπ «ανιξποεπήπ ρσμπεοιτξοά και εμδσμαρία» και «ρεβαρμϊπ ρςξσπ 

άλλξσπ». Αματέοεςαι ακϊμα, ϊςι απαγξοεϋεςαι η υοήρη αλκξξλξϋυχμ πξςόμ και 

άλλχμ ξσριόμ και ϊςι, ρε πεοίπςχρη «ποξβλήμαςξπ» ή «ρϋγκοξσρηπ», δϋμαςαι μα 

καλείςαι η αομϊδια Κειςξσογϊπ Δσημεοίαπ  μα παοέμβει. Όπχπ πληοξτξοήθηκα, η 

μεξειρεουϊμεμη τιλξνεμξϋμεμη ρςξ Ιαςατϋγιξ εμημεοόμεςαι ποξτξοικά για ςξσπ 

εμ λϊγχ Ιαμξμιρμξϋπ, απϊ ςη Κειςξσογϊ Δσημεοίαπ, με ςη βξήθεια μεςατοαρςή 

ϊςαμ κοίμεςαι απαοαίςηςξ, και σπξγοάτει ρυεςική «Ρσμτχμία»88, διαςσπχμέμη 

ρςημ ελλημική γλόρρα, ρςημ ξπξία ρσγκαςαςίθεςαι για ςη διακξπή ςηπ τιλξνεμίαπ 

ςηπ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξσπ παοαβιάρει. 

 

82. Ιαςά ςημ επίρκεφη μξσ ρςξ Ιαςατϋγιξ μξσ αματέοθηκε ϊςι ξι «κσοόρειπ» πξσ 

επιβάλλξμςαι ρε πεοίπςχρη παοαβίαρηπ ςχμ Ιαμξμιρμόμ δεμ ποξμξξϋμςαι 

ξπξσδήπξςε γοαπςόπ, αλλά επιβάλλξμςαι καςά πεοίπςχρη καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ 

με ςη Κειςξσογϊ Δσημεοίαπ  και ατξοξϋμ ρε ρςέοηρη ενϊδχμ ή ρε καθσρςέοηρη 

παοαυόοηρηπ ςξσ εβδξμαδιαίξσ πξρξϋ ποξρχπικόμ ενϊδχμ89. Ρε μία πεοίπςχρη 

πξσ μξσ καςαγγέλθηκε90, καςά ςημ ξπξία ςξ θϋμα -μεςά απϊ αοκεςέπ 

παοαςηοήρειπ για ςημ εμτάμιρη και ςη ρσμπεοιτξοά ςηπ- άρκηρε βία έμαμςι άλληπ 

εμξίκξσ, απξταρίρςηκε απϊ ςξ Ιαςατϋγιξ ξ ςεομαςιρμϊπ  ςηπ «Ρσμτχμίαπ» και η 

διακξπή ςηπ τιλξνεμίαπ ςηπ. Ρε ρσγκεκοιμέμη ρυεςική εοόςηρή μξσ, μξσ 

αματέοθηκε ϊςι η ρσγκεκοιμέμη τιλξνεμξϋμεμη «δεμ είυε ζηςήρει» καςά ςημ 

                                                           
86 Ρςιπ 10 Ρεπςεμβοίξσ 2013. 
87 Ζμεοξμημίαπ 14/1/2008, με θέμα «Διαυείοιρη πεοιπςόρεχμ Ησμάςχμ Δμπξοίαπ και Ρενξσαλικήπ Δκμεςάλλεσρηπ 
πξσ τιλξνεμξϋμςαι ρςξ Ιαςατϋγιξ». 
88 Ρσγκεκοιμέμα, ρςξ έγγοατξ αματέοεςαι: «σμτχμώ με ςξσπ καμξμιρμξύπ λειςξσογίαπ ςξσ Καςατσγίξσ και 
δερμεύξμαι μα ςξσπ ςηοώ και γεμικόςεοα μα ρσμεογάζξμαι με ςξ ποξρχπικό και ςξ Λειςξσογό Εσημεοίαπ ςχμ 
Τπηοεριώμ Κξιμχμικήπ Εσημεοίαπ. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δέυξμαι όςι ςξ Ποόγοαμμα έυει ςξ δικαίχμα μα διακόφει 
ςη ρσμμεςξυή μξσ ρε ασςό, καθώπ και όλεπ ςιπ διεσκξλύμρειπ πξσ μπξοώ μα πάοχ από ασςό». 
89 Οαοαυχοείςαι ςξ πξρϊ ςχμ €17 εβδξμαδιαίχπ, ρε μεςοηςά. 
90 Α/Ο 1808/2013. 
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ςεςοάμημη παοαμξμή ςηπ εκεί μα μεςατεοθεί ρε φσυξλϊγξ. Ιαςά ςξ διάρςημα 

εκείμξ η παοαπξμξϋμεμη ήςαμ, επιποϊρθεςα, έγκσξπ. 

 

83. Όπχπ διαπίρςχρα, ρςξ Ιαςατϋγιξ εογάζξμςαι ρςξ παοϊμ ρςάδιξ η Διεσθϋμςοια ςξσ 

Ιαςατσγίξσ, πέμςε (5) Θδοσμαςικξί Κειςξσογξί (ΘΚ) διατϊοχμ ακαδημαψκόμ 

ποξρϊμςχμ, ρε βάοδιεπ91, και σπξρςηοικςικϊ ποξρχπικϊ για ςημ κάλσφη ςχμ 

βαρικόμ αμαγκόμ διαςοξτήπ και σγιειμήπ. ξμ υόοξ επιρκέπςεςαι η αομϊδια 

Κειςξσογϊπ Δσημεοίαπ κσοίχπ ϊςαμ γίμεςαι ειρδξυή/ αμαυόοηρη θϋμαςξπ ή ϊςαμ 

ποξκϋπςει αμάγκη. ξμ υόοξ δεμ επιρκέπςεςαι φσυξλϊγξπ ξϋςε ρε ςακςική ξϋςε ρε 

έκςακςη βάρη. Ρςήοινη απϊ επαγγελμαςία φσυξλϊγξ ή φσυξθεοαπεσςή παοέυεςαι 

ρςα Ιέμςοα Φσυικήπ Σγείαπ εκςϊπ Ιαςατσγίξσ, ετϊρξμ ςξ ζηςήρει ςξ θϋμα και 

διεσθεςηθεί ρυεςικϊ οαμςεβξϋ. Ξι μεςακιμήρειπ ςχμ θσμάςχμ εκςϊπ Ιαςατσγίξσ για 

λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ σγεία ή ςημ πξιμική σπϊθερη ςχμ θσμάςχμ 

διεμεογξϋμςαι απϊ ςη ΚΔ και ςημ Αρςσμξμία, εμό για άλλξσπ ρκξπξϋπ, απϊ ςιπ 

εθελϊμςοιεπ ρσγκεκοιμέμηπ ΛΙΞ92.  

 

84. Ιαςά ςη ρσμξμιλία μξσ με ςιπ εογαζϊμεμεπ ρςξ Ιαςατϋγιξ, πληοξτξοήθηκα ϊςι η 

εογαρία ςξσπ εκεί νεκίμηρε μεςά απϊ ςημ παοακξλξϋθηρη εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ 

μξμξήμεοχμ ρεμιμαοίχμ ρε ρυέρη με ςημ εμπξοία ποξρόπχμ. Υχοίπ μα θέλχ μα 

αμτιρβηςήρχ ςιπ ποξθέρειπ ή ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ ποξρχπικξϋ για ςημ 

λειςξσογία κοαςικόμ ιδοσμάςχμ άλλξσ ςϋπξσ, δεμ έυχ εμςξϋςξιπ πειρςεί ϊςι ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ Ιαςατϋγιξ διαθέςει ςημ ενειδικεσμέμη γμόρη ή 

ακϊμα και ςημ απαιςξϋμεμη εμπειοία ή  εσαιρθηρία πξσ απαιςείςαι για ςξ υειοιρμϊ 

θσμάςχμ εμπξοίαπ και ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ. Οϊρξ μάλλξμ για ανιξλϊγηρη 

ςηπ φσυξλξγικήπ ςξσπ καςάρςαρηπ και για μα κοιθεί καςά πϊρξ η ξπξιαδήπξςε 

«αμάομξρςη» ή «αμςικξιμχμική» ρσμπεοιτξοά πξσ εμδευξμέμχπ παοξσριάζξσμ 

απξςελεί έμδεινη ςχμ έμςξμα ςοασμαςικόμ εμπειοιόμ ςξσπ. Δεμ απξκλείεςαι, 

ακϊμα, εναιςίαπ ςξσ αρατξϋπ πλαιρίξσ Ιαμξμιρμόμ και κσοόρεχμ πξσ 

εταομϊζξμςαι, ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ θσμάςχμ μα παοειρτοέξσμ 

ποξκαςαλήφειπ για ςημ εμπξοία γσμαικόμ ή ποξρχπικέπ αμςιλήφειπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ πεοί ηθικήπ και εσποέπειαπ. 

 

85. Γεμικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ρςη λειςξσογία ςξσ Ιαςατσγίξσ, διαπίρςχρα ϊςι καςά ςη 

τιλξνεμία ςξσπ ςα θϋμαςα μπξοξϋμ μεμ μα αρυξληθξϋμ με δημιξσογικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ93, δεμ ςξσπ δίμεςαι, χρςϊρξ, η εσκαιοία μα εκπαιδεσςξϋμ ή μα 

καςαοςιρςξϋμ ρε κάςι πξσ θα μπξοξϋρε μα απξβεί χτέλιμξ ρςξ άμερξ μέλλξμ για 

ρκξπξϋπ επαγγελμαςικήπ απξκαςάρςαρηπ (π.υ. ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ, 

                                                           
91 2 ςξ ποχί, 2 ςξ απϊγεσμα, 1 καςά ςη διάοκεια ςηπ μϋυςαπ. 
92 Cyprus STOP Trafficking. 
93 έυμη, puzzle. 
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γοαμμαςειακά, άλλεπ ςευμικέπ δενιϊςηςεπ). Δεμ έυχ, επίρηπ, αμςιλητθεί καςά πϊρξ 

γίμεςαι ξπξιαδήπξςε ποξρπάθεια ποξεςξιμαρίαπ ςχμ θσμάςχμ για ςημ μεςάβαρη 

ρςξ επϊμεμξ ρςάδιξ και γετϋοχρηπ ςξσ υάρμαςξπ αμάμερα ρςη ρσμευή επιςήοηρη 

και τοξμςίδα ςξσ Ιαςατσγίξσ και ρςημ αμενάοςηςη ζχή εκςϊπ ςξσ υόοξσ. 

 

86. Δπιπλέξμ, ϊπχπ διαπίρςχρα καςά ςη διεοεϋμηρη άλληπ καςαγγελίαπ πξσ μξσ 

σπξβλήθηκε94, και ϊπχπ επιβεβαίχρα καςά ςημ επίρκεφή μξσ ρςξ υόοξ, ρςξ 

Ιαςατϋγιξ δεμ επιςοέπεςαι η τιλξνεμία γσμαικόμ θσμάςχμ με ςα παιδιά ςξσπ, ξϋςε 

ακϊμα κι αμ είμαι βοέτη πξσ θηλάζξσμ. Οαοϊλξ πξσ ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη 

πξσ διεοεϋμηρα επιςοάπηκε, εμ ςέλει, ρςξ θϋμα μα τιλξνεμηθεί με ςξ παιδί ςηπ, 

μεςά απϊ έμςξμεπ παοαρςάρειπ απϊ ΛΙΞ πξσ ςημ εκποξρχπξϋρε, παοαμέμει ςξ 

γεγξμϊπ ϊςι ξ υόοξπ θεχοείςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή «ακαςάλληλξπ» για 

τιλξνεμία παιδιόμ και καςά καμϊμα δεμ επιςοέπεςαι. Ασςϊ πξσ παοαγμχοίζεςαι, 

χρςϊρξ, είμαι ϊςι ξ απξυχοιρμϊπ εμϊπ ήδη εσάλχςξσ θϋμαςξπ απϊ ςξ παιδί ςξσ 

επιδειμόμει ςημ ήδη εναιοεςικά ςοασμαςική καςάρςαρη ρςημ ξπξία βοίρκεςαι, 

μειόμει ςιπ πιθαμϊςηςεπ ρσμεογαρίαπ ςξσ με ςιπ αουέπ και παοαβιάζει, 

επιποϊρθεςα, ςα δικαιόμαςα ςξσ ίδιξσ ςξσ παιδιξϋ μα βοίρκεςαι με ςη μηςέοα ςξσ. 

 

87. Δίμαι ρημαμςικϊ μα ςξμιρςεί ϊςι ρςημ απξσρία ρσγκεκοιμέμξσ καμξμιρςικξϋ 

πλαιρίξσ για ςη λειςξσογία καςατσγίχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ, δεμ σπάουει ακϊμα η 

δσμαςϊςηςα αδειξδϊςηρηπ άλλξσ σπξρςαςικξϋ για ασςϊ ςξ ρκξπϊ. Ωρςϊρξ, ρε 

ςελικϊ ρςάδιξ βοίρκεςαι η εςξιμαρία Ιαμξμιρμόμ95 πξσ θέςξσμ ςιπ ποξωπξθέρειπ 

για ςη λειςξσογία καςατσγίχμ, γεγξμϊπ πξσ δϋμαςαι μα ξδηγήρει ρςη λειςξσογία 

επιπλέξμ καςατσγίχμ, εμδευξμέμχπ σπϊ ςη διαυείοιρη ιδιχςικόμ ή μη 

κσβεομηςικόμ τξοέχμ.   

88. Ρςξ Οοξρυέδιξ ςχμ εμ λϊγχ Ιαμξμιρμόμ πεοιλαμβάμξμςαι ποϊμξιεπ για 

ερχςεοικξϋπ καμξμιρμξϋπ, για απαγϊοεσρη ςιμχοιόμ, για σπξβξλή παοαπϊμχμ ρε 

ρυέρη με ςιπ παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, για ςα ποξρϊμςα και ςιπ ειδικϊςηςεπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ και άλλα. Διεσκοιμίζεςαι, χρςϊρξ, ϊςι «δεμ εταομόζξμςαι ρε 

ξπξιξδήπξςε Καςατύγιξ, Ίδοσμα ή Τπξρςαςικό ςξ ξπξίξ ρσμςηοείςαι από ςη 

Δημξκοαςία». 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Α/Ο 690/2013. 
95 Οεοί ςηπ Κειςξσογίαπ Ιαςατσγίχμ για ςημ Οοξρςαρία ςχμ Ησμάςχμ ςηπ Δμπξοίαπ και Δκμεςάλλεσρηπ Ιαμξμιρμξί, 
δσμάμει ςξσ Άοθοξσ 53 ςξσ Μ. 87(Θ)/2007. Ρςξ Οοξρυέδιξ ςχμ Ιαμξμιρμόμ σπάουξσμ ποϊμξιεπ για Δρχςεοικξϋπ 
Ιαμξμιρμξϋπ, για απαγϊοεσρη ςιμχοιόμ, για σπξβξλή παοαπϊμχμ ρε ρυέρη με ςιπ παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ 
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- Φσυξλξγική ρςήοινη 

 

89. Όπχπ ποξαματέοθηκε, η ρςήοινη ςχμ θσμάςχμ απϊ επαγγελμαςία φσυξλϊγξ καςά 

ςη διάοκεια ςηπ παοαμξμήπ ςξσπ ρςξ Ιαςατϋγιξ, εναοςάςαι απϊ ςα ίδια ςα θϋμαςα 

και απαιςεί, ατεμϊπ, ςη διεσθέςηρη οαμςεβξϋ και, ατεςέοξσ, ςη μεςατξοά ςξσπ 

ρςα Ιέμςοα Φσυικήπ Σγείαπ. Δεμ ποξμξείςαι, επίρηπ, η φσυξλξγική σπξρςήοινη μα 

παοέυεςαι εναουήπ ρςη δική ςξσπ μηςοική γλόρρα και επατίεςαι ρςξμ φσυξλϊγξ 

εάμ θα ζηςήρει ςη ρσμδοξμή μεςατοαρςή, ετϊρξμ ςξ κοίμει αμαγκαίξ. 

 

90. Ζ διεσθέςηρη ασςή δεμ ανιξπξιείςαι απϊ ςα θϋμαςα, ατξϋ, ϊπχπ μξσ έυει 

αματεοθεί απϊ ςα ίδια ςα θϋμαςα και απϊ εογαζϊμεμεπ ςξσ Ιαςατσγίξσ, ξι ίδιεπ 

θεχοξϋμ ϊςι η επίρκεφη ρε φσυξλϊγξ ςιπ «ρςιγμαςίζει» εμόπιξμ ςχμ άλλχμ 

εμξίκχμ και ςημ απξτεϋγξσμ. Ιαςά δεϋςεοξμ, δεμ μξσ έυει διεσκοιμιρςεί καςά 

πϊρξ ξ/η φσυξλϊγξπ ςξσ Ιέμςοξσ Φσυικήπ Σγείαπ έυει ξπξιαδήπξςε ενειδίκεσρη 

χπ ποξπ ςξ υειοιρμϊ ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ και εκμεςάλλεσρηπ, γεγξμϊπ πξσ θα 

καθϊοιζε, εμδευξμέμχπ, και ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ εγυειοήμαςξπ. 

 

91. Ρε κάθε πεοίπςχρη, αδσμαςό μα αμςιλητςό πόπ είμαι δσμαςϊ ςα θϋμαςα εμπξοίαπ 

πξσ καλξϋμςαι, ρε ποόςξ ρςάδιξ, μα απξταρίρξσμ καςά πϊρξ θα καςαθέρξσμ 

εμαμςίξμ ςχμ διακιμηςόμ ςξσπ, οιρκάοξμςαπ ςημ ρχμαςική ςξσπ  ακεοαιϊςηςα  και 

παοαςείμξμςαπ ςημ δοαμαςική καςάρςαρη ρςημ ξπξία βοίρκξμςαι, μα μημ έυξσμ 

ρσμευή και άμερα διαθέριμη φσυξλξγική ρςήοινη. Οοϊκειςαι για ποϊρχπα πξσ 

ςελξϋραμ, εμδευξμέμχπ για μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα, ρε καθερςόπ εκτξβιρμξϋ, 

εγκλειρμξϋ ή πεοιξοιρμξϋ ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσπ και άρκηρηπ βίαπ. Για ςημ 

αμάκςηρη ςηπ εμπιρςξρϋμηπ ςξσ θϋμαςξπ, ςημ εναρτάλιρη ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ με 

ςιπ διχκςικέπ αουέπ και ςημ εμίρυσρη ςξσ για ρκξπξϋπ μαοςσοίαπ ρςξ δικαρςήοιξ, 

απαιςείςαι η ρςήοινη ςξσ, με ρσμέπεια, απϊ ενειδικεσμέμξ φσυξλϊγξ. ξ εναιοεςικά 

υαμηλϊ πξρξρςϊ ποξρόπχμ πξσ ποξυχοξϋμ ρςη δικαρςική διαδικαρία και ςξ 

ακϊμα πιξ υαμηλϊ πξρξρςϊ ανιϊπιρςχμ μαοςσοιόμ και καςαδικόμ ςχμ 

κσκλχμάςχμ, απξςελεί, ρατόπ, μια έμδεινη ϊςι ςξ ρϋρςημα ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ 

είμαι αμεπαοκέπ. 

 

92. Ακϊμα, ϊμχπ, και εάμ η ρσμεογαρία με ςιπ διχκςικέπ αουέπ δεμ επιςϋυει, η 

φσυξλξγική ρςήοινη και μια ποόςη ρειοά θεοαπεσςικόμ ρσμεδοιάρεχμ με 

επαγγελμαςία φσυξλϊγξ απαιςείςαι για ςημ εμδσμάμχρη ςξσ θϋμαςξπ ποιμ απϊ ςξμ 

επαμαπαςοιρμϊ ςξσ, και εμδευξμέμχπ μα καςαρςεί καθξοιρςική ρςημ απξτσγή 

μεςακϋλιρηπ ςξσ θϋμαςξπ ρςα κσκλόμαςα εμπξοίαπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη, η 

ποξρπάθεια καςαπξλέμηρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ εμιρυϋεςαι. 
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- Υξοήγηρη αδειόμ παοαμξμήπ 

 

93. Ιαςά ςημ έοεσμα για ςξ εσοϋςεοξ τάρμα ςχμ δοάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρςαρία 

ςχμ αμαγμχοιρμέμχμ θσμάςχμ, διέκοιμα, καςαουάπ, ϊςι ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ 

παοαςηοξϋμςαι αμαιςιξλϊγηςεπ καθσρςεοήρειπ ρςημ έκδξρη ςχμ αδειώμ παοαμξμήπ 

ςξσπ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ δσρυεοαίμει ςημ ποϊρβαρή ςξσπ ρςημ κξιμχμική ποϊμξια, ςημ 

ιαςοξταομακεσςική πεοίθαλφη, ςημ φσυξλξγική ρςήοινη, ςημ εογαρία. Ρε ξοιρμέμεπ, 

δε, πεοιπςόρειπ, παοαςηοξϋμςαι καθσρςεοήρειπ ή απξοοίφειπ αιςημάςχμ αμαμέχρηπ 

ςχμ αδειόμ, παοά ςημ διαβίβαρη ςχμ αιςημάςχμ απϊ ςξ ίδιξ ςξ αομϊδιξ Γοατείξ ςηπ 

Αρςσμξμίαπ (ΓΙΔΟ) και ςημ επίρημη διαβεβαίχρη ςηπ αμαγκαιϊςηςαπ παοαμξμήπ ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ.   

 

94. Ρε ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη96 διαπιρςόθηκε καςά ςημ έοεσμα ςξσ Γοατείξσ μξσ ϊςι ςξ 

ΑΟΛ καθσρςεοξϋρε πέοαμ ςχμ 6 μημόμ μα εκδόρει άδεια παοαμξμήπ ρε θϋμα, παοά 

ςιπ αλλεπάλληλεπ διαβεβαιόρειπ ςξσ ΓΙΔΟ ϊςι «αμαγμχοίρςηκε χπ θύμα εμπξοίαπ και 

έυει επιδείνει ρατή βξύληρη για ρσμεογαρία με ςιπ Αουέπ» και ϊςι «η διαμξμή ςηπ… ρςη 

Δημξκοαςία κοίμεςαι απαοαίςηςη», καθόπ και γοαπςή εμημέοχρη απϊ ςιπ ΣΙΔ ϊςι «έυει 

τέοει ςξ θύμα ρε πξλύ δύρκξλη ξικξμξμική καςάρςαρη λόγχ ςηπ αδσμαμίαπ ςηπ μα 

αμςεπενέλθει ξικξμξμικά ρςιπ αμάγκεπ ςηπ και ςη μη πληοξτόοηρη ςηπ καςά πόρξ θα 

έυει ςη δσμαςόςηςα μα παοαμείμει ρςημ Κύποξ, κάςι πξσ ςηπ ποξκαλεί έμςξμη αμηρσυία 

και αβεβαιόςηςα». 

 

95. Οέοαμ ςχμ επιμέοξσπ καθσρςεοήρεχμ –ξι ξπξίεπ, ρϋμτχμα με ςελεσςαία 

πληοξτϊοηρη πξσ είυα, έυξσμ πεοιξοιρςεί ρε ξοιρμέμεπ μϊμξ πεοιπςόρειπ- έυχ 

παοαςηοήρει ϊςι η ρσμξλική αμςιμεςόπιρη ςχμ αιςημάςχμ για έκδξρη ή/και αμαμέχρη 

ςχμ αδειόμ παοαμξμήπ ςχμ θσμάςχμ απϊ ςξ ΑΟΛ γίμεςαι καςά ςοϊπξ πξσ 

παοαπέμπει ρε άρκηρη μεςαμαρςεσςικξϋ ελέγυξσ, και ϊυι ρε ποξρςαρία θσμάςχμ και 

βαρικόμ μαοςϋοχμ ρξβαοξϋ εγκλήμαςξπ.  

 

96. Ρϋμτχμα με ςιπ θέρειπ ςξσ ΑΟΛ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςεθεί εμόπιξμ ςηπ ΟΡΞ97, ςξ θέμα 

ςχμ αδειόμ παοαμξμήπ απξςελεί απξκλειρςικά αομξδιϊςηςα ςηπ Διεσθϋμςοιαπ ςξσ 

μήμαςξπ, και  «ξ Νόμξπ είμαι επαοκώπ ρατήπ για μα μπξοεί μα απξταρίζει [η 

Διεσθϋμςοια] καςά πόρξ θα παοαςαθεί η άδεια διαμξμήπ μερξύρηπ ςηπ πξιμικήπ 

διαδικαρίαπ, ετόρξμ ξ μάοςσοαπ έυει ξλξκληοώρει ςημ καςάθερή ςξσ ή καςά πόρξ θα 

παοαςαθεί η άδεια και για πόρξ υοξμικό διάρςημα». Βαριζϊμεμξ ρςξμ υαμηλϊ αοιθμϊ 

καςαδικόμ, ςξ μήμα επερήμαμε, ακϊμα, ϊςι εμδέυεςαι η αμαγμόοιρη θσμάςχμ μα 

                                                           
96 Α/Ο 1918/2011. 
97 Ρϋρκεφη ημεοξμημίαπ 10.5.2012. 
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γίμεςαι καςαυοηρςικά και ςημ αμςιπαοέβαλε με ςημ σπξβξλή αιςήρεχμ αρϋλξσ απϊ 

μεςαμάρςεπ πξσ επιθσμξϋμ μα παοαςείμξσμ ςημ παοαμξμή ςξσπ ρςημ Ιϋποξ. 

 

97. Ηεχοό ϊςι η σπεοαπλξϋρςεσρη ασςή έμαμςι ςηπ παοαμξμήπ ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ 

ρςημ Ιϋποξ, πέοαμ ςξσ ϊςι διακιμδσμεϋει ρςημ ποάνη ςημ απϊλασρη ςχμ δικαιχμάςχμ 

ςξσπ, και κας’ επέκςαρη ςημ επιςσυία ςχμ δικαρςικόμ διαδικαριόμ πξσ βαρίζξμςαι 

ρςημ μαοςσοία ςξσπ, καςαδεικμϋει, πέοα απϊ κάθε αμτιβξλία, ϊςι η αμςιμεςόπιρη ςξσ 

ζηςήμαςξπ απϊ ςξ ΑΟΛ επικεμςοόμεςαι ρςξμ έλεγυξ ςξσ μεςαμαρςεσςικξϋ καθερςόςξπ 

ςχμ θσμάςχμ, και ϊυι ρςημ ποξρςαρία ςξσπ. 

 

- Οαοξυή ξικξμξμικήπ ρςήοινηπ 

 

98. Ρςξμ ςξμέα ςηπ κξιμχμικήπ ποϊμξιαπ, διαπιρςόθηκε ϊςι για ςα θϋμαςα εμπξοίαπ 

ακξλξσθξϋμςαι ξι ίδιεπ διαδικαρίεπ πξσ ατξοξύμ ρε όλξσπ ςξσπ λήπςεπ δημξρίξσ 

βξηθήμαςξπ. Ξι ρσμήθειπ γοατειξκοαςικέπ καθσρςεοήρειπ, η ποξρήλχρη ρςημ 

εταομξγή ςξσ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ για ςα δημϊρια βξηθήμαςα και η ρσμεπαγϊμεμη 

αμελαρςικϊςηςα ςχμ διαδικαριόμ πξσ ακξλξσθξϋμςαι, παοαβλέπξσμ ςημ ιδιαιςεοϊςηςα 

ςηπ καςάρςαρηπ και ςημ εναιοεςικά εσάλχςη θέρη ρςημ ξπξία βοίρκξμςαι ςα ποϊρχπα 

ασςά. Θδιαίςεοα καςά ςημ αμαυόοηρη ςξσπ απϊ ςξ Ιαςατϋγιξ, μπξοεί μα αμαμέμξσμ 

ξικξμξμική ρςήοινη για εβδξμάδεπ. Ιαθόπ, επίρηπ, ςσγυάμξσμ παοακξλξϋθηρηπ απϊ 

Κειςξσογξϋπ Δσημεοίαπ ςχμ ξπικόμ Γοατείχμ ςηπ πεοιξυήπ πξσ διαμέμξσμ, ρε 

πεοίπςχρη μεςακϊμιρηπ ςξσπ, δημιξσογξϋμςαι πεοαιςέοχ καθσρςεοήρειπ ρςημ παοξυή 

ςξσ βξηθήμαςξπ, εμό απαιςείςαι μέα ενξικείχρη και αμάπςσνη ρυέρηπ εμπιρςξρϋμηπ με 

ςη μέα ΚΔ.  

 

99. Διδικϊςεοα, ξι εμέογειεπ ςξσ Κειςξσογξϋ Δσημεοίαπ πεοιξοίζξμςαι ρςημ ενέςαρη και 

ποξόθηρη ςχμ αιςημάςχμ ςξσ θϋμαςξπ, κσοίχπ ξικξμξμικήπ τϋρεχπ, παοά ρςη 

διαπιρςχμέμη αμάγκη για 24χοη αμςαπϊκοιρη ρε ϊρα αμακϋπςξσμ ρςημ 

καθημεοιμϊςηςά ςξσ, και ςα ξπξία αμαλαμβάμξσμ ΛΙΞ και εθελξμςέπ (ρσμξδεία ρςξ 

δικαρςήοιξ καςά ςη διάοκεια ςχμ ακοξάρεχμ, ενεϋοερη ρπιςιξϋ, εογαρίαπ, 

μεςακιμήρειπ αμάμερα ρε δημϊριεπ σπηοερίεπ, αρθέμεια, απειλέπ, γεμικϊςεοη ρςήοινη).  

 

100. Ζ γεμική διαπίρςχρη είμαι ϊςι παοξσριάζξμςαι δσρκξλίεπ επικξιμχμίαπ ςχμ θσμάςχμ 

και ςχμ εκποξρόπχμ ςξσπ με ςξσπ ΚΔ, ιδιαίςεοα εκςϊπ χοαοίξσ απαρυϊληρηπ ςηπ 

δημϊριαπ σπηοερίαπ, ξπϊςε ςα θϋμαςα ή ξι ΛΙΞ πξσ ςα εκποξρχπξϋμ έουξμςαι ρε 

επικξιμχμία με on-call λειςξσογξϋπ, πξσ ρςεοξϋμςαι ενειδίκεσρηπ.  

 

101. Οοξβλημαςική, είμαι, επίρηπ, η διαρϋμδερη ςηπ κάοςαπ μξρηλείαπ πξσ εκδίδεςαι για ςα 

θϋμαςα εμπξοίαπ, για ρκξπξϋπ ποϊρβαρηπ ρςα δημϊρια ιαςοικά ιδοϋμαςα, με ςημ 
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ιδιϊςηςά ςξσπ χπ λήπςεπ δημξρίξσ βξηθήμαςξπ, καθόπ η ςσυϊμ διακξπή ςξσ 

βξηθήμαςξπ ξδηγεί ςα θϋμαςα ρε πεοιπέςειεπ ϊρξμ ατξοά και ρςημ 

ιαςοξταομακεσςική ςξσπ πεοίθαλφη. 

 

- Δογαριακή απξκαςάρςαρη 

 

102. α αμαγμχοιρμέμα θϋμαςα εμπξοίαπ, ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία, έυξσμ ποϊρβαρη 

ρςημ αγξοά εογαρίαπ ϊπχπ ξι Δσοχπαίξι και Ιϋποιξι πξλίςεπ98. Όπχπ διαπίρςχρα 

καςά ςημ έοεσμα μξσ, ϊμχπ, η ποόρβαρη ασςή παοξσριάζει δσρκξλίεπ. Ρε 

πεοιπςόρειπ πξσ καςαγγέλθηκαμ και διεοεσμήθηκαμ απϊ ςξ Γοατείξ μξσ διατάμηκε 

ϊςι η έοεσμα πξσ γίμεςαι για ςξπξθέςηρη ςχμ θσμάςχμ ρε ρσγκεκοιμέμξσπ υόοξσπ 

εογαρίαπ πεοιξοίζεςαι ρε ςσυϊμ εμπλξκή ή ρϋμδερή ςχμ υόοχμ ασςόμ με κσκλόμαςα 

εμπξοίαπ/ εκμεςάλλεσρηπ. Οέοαμ ςξϋςξσ, ςξ θϋμα παοαπέμπεςαι για εογαρία υχοίπ 

ποξρςαρία ςηπ ςασςϊςηςαπ ςξσ και δεμ διεμεογείςαι πεοιξδικϊπ έλεγυξπ ςξσ υόοξσ και 

ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ, ξϋςε σπάουει άμερη αμςαπϊκοιρη ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ 

ςξσ θϋμαςξπ για παοαβίαρη ςχμ ϊοχμ απαρυϊληρηπ ςξσ99. Δημιξσογξϋμςαι, έςρι, ξι 

ρσμθήκεπ για εμδευϊμεμη μέα εκμεςάλλεσρη ςξσ θϋμαςξπ. Ρε πεοίπςχρη, δε, απόλειαπ 

ςηπ εογαρίαπ, παοαςηοείςαι μα μημ αμαμεόμεςαι ξϋςε η άδεια παοαμξμήπ ςξσ θϋμαςξπ, 

με ϊλεπ ςιπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ πξσ επιτέοει ασςϊ.  

 

103. Όρξμ ατξοά ρςημ επιλξγή ςξσ υόοξσ απαρυϊληρηπ, έυει αματεοθεί ϊςι ρσυμά ςα 

θϋμαςα παοαπέμπξμςαι ρε ξικιακή εογαρία πξσ απαιςεί ςη διαβίχρη εμςόπ ςξσ υόοξσ 

εογαρίαπ, υχοίπ μα λαμβάμεςαι σπϊφη ϊςι ξι εμπειοίεπ πξσ έυξσμ βιόρει έυξσμ 

τσριξλξγικά δημιξσογήρει ρε ασςέπ αιρθήμαςα τϊβξσ και άομηρηπ μποξρςά ρςξ 

εμδευϊμεμξ μα εογαρςξϋμ ρε υόοξσπ πξσ είμαι αθέαςεπ, πεοιξοιρμέμεπ και εσάλχςεπ. 

Ζ δε άομηρη ςξσπ μα ςξπξθεςηθξϋμ ρε ασςέπ ςιπ θέρειπ εογαρίαπ εκλαμβάμεςαι χπ 

«εκξϋρια αμεογία» και δημιξσογείςαι ποϊβλημα με ςη υξοήγηρη δημξρίξσ 

βξηθήμαςξπ100. Ατϊςξσ, έγιμε αμςιληπςϊ ϊςι ςξ «εκβιαρςικϊ» ασςϊ ρυήμα δεμ ήςαμ 

καςάλληλξ για θϋμαςα εμπξοίαπ, η ςακςική πξσ ακξλξσθξϋμςαμ απϊ ςιπ ΣΙΔ έςσυε 

ποξραομξγήπ και διεσθεςήθηκε η απαρυϊληρη θσμάςχμ ρε ξικιακή εογαρία με 

διαβίχρη εκςόπ ςξσ υόοξσ εογαρίαπ και κάλσφη ςξσ εμξικίξσ, καθόπ και 

ρσμπληοχμαςικξϋ δημξρίξσ βξηθήμαςξπ101, απϊ ςξ κοάςξπ. Ωρςϊρξ, ϊπχπ μξσ 

καςαγγέλθηκε ποϊρταςα, ρε μεςαγεμέρςεοξ ρςάδιξ ξι ΣΙΔ απξτάριραμ ϊςι η πιξ πάμχ 

διεσθέςηρη ρσγκοξϋεςαι με ςημ εταομξγή ςηπ μξμξθερίαπ πξσ διέπει ςη υξοήγηρη 

                                                           
98 Άοθοξ 35(α) ςξσ Μϊμξσ Μ.87(Θ)/2007 
99 Βλέπε Οαοάοςημα 1, Α/Ο 2560/2012  
100 Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 3(10) ςξσ πεοί Δημξρίχμ Βξηθημάςχμ και Σπηοεριόμ Μϊμξσ ςξσ 2006, …δημόριξ βξήθημα 
δεμ παοέυεςαι …(β) για ξπξιαδήπξςε πεοίξδξ καςά ςημ ξπξία ξ αιςηςήπ εκξύρια παοαμέμει άμεογξπ ή εκξύρια 
σπξαπαρυξλείςαι… 
101 €126 για μα ρσμπληοόμεςαι ξ μιρθϊπ ςηπ ξικιακήπ εογαρίαπ (€326) μέυοι ςξ πξρϊ πξσ δίδεςαι ρςξσ λήπςεπ ΔΒ. 
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δημξρίχμ βξηθημάςχμ102, και ειδικϊςεοα ςημ παοαυόοηρη «ρσμπληοχμαςικξϋ 

δημξρίξσ βξηθήμαςξπ» και ςεομαςίρςηκε. Ωπ απξςέλερμα, ρϋμτχμα με ϊρα μξσ 

αματέοθηκαμ, κάπξια απϊ ςα ρσγκεκοιμέμα θϋμαςα αμαγκάρςηκαμ μα απξδευθξϋμ ςημ 

ρσμέυιρη ςηπ εογαρίαπ εμςϊπ ςηπ ξικίαπ -με ϊ,ςι ασςϊ ρσμεπάγεςαι για ςημ φσυξλξγική 

ςξσπ καςάρςαρη- εμό άλλα έμειμαμ άμεογα, καθόπ ξι εογξδϊςεπ αομήθηκαμ μα 

πληοόρξσμ ςα εμξίκια ή μα ςξσπ παοέυξσμ διαμξμή με άλλξ ςοϊπξ. Ρε άλλη 

πεοίπςχρη πξσ μξσ καςαγγέλθηκε, θϋμα πξσ εογάζεςαι ρε άλλξ είδξπ εογαρίαπ 

λαμβάμξμςαπ €200 μημιαίχπ, καλείςαι με ςα υοήμαςα ασςά μα επιβιόρει, εναιςίαπ ςηπ 

απϊταρηπ για διακξπή ςξσ ρσμπληοχμαςικξϋ βξηθήμαςξπ ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ. 

 

- Δπαμαπαςοιρμϊπ 

 

104. Ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία103, ξ επαμαπαςοιρμϊπ ςχμ θσμάςχμ εμδείκμσςαι μα γίμεςαι 

εθελξμςικά, εμό ρε κάθε πεοίπςχρη, θα ποέπει, μεςανϋ άλλχμ, μα γίμεςαι σπϊ 

ρσμθήκεπ αρτάλειαπ, ποξρςαρίαπ και ανιξποέπειαπ ςξσ θϋμαςξπ και ρε ρσμεογαρία με 

ςη υόοα καςαγχγήπ ςξσ θϋμαςξπ, όρςε μα απξτεσυθεί επαμαθσμαςξπξίηρή ςξσ. Ρςημ 

ποάνη, χρςϊρξ, είμαι αμτίβξλξ καςά πϊρξ η απξμάκοσμρη ςχμ θσμάςχμ απϊ ςημ 

Ιϋποξ γίμεςαι με ποόςιρςξ γμόμξμα ςημ κάλσφη ςχμ πιξ πάμχ ποξωπξθέρεχμ. 

 

105. Ρε μία πεοίπςχρη104 πξσ ςέθηκε σπϊφη μξσ, γσμαίκα θϋμα εμπξοίαπ απϊ ςη Βξσλγαοία 

για ρκξπξϋπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ, απξμακοϋμθηκε μεςά ρσμξδείαπ απϊ ςημ 

Ιϋποξ ϊςαμ η δίκη εμαμςίξμ ςχμ διακιμηςόμ ςηπ διακϊπηκε. Λεοικξϋπ μήμεπ αογϊςεοα, 

η γσμαίκα ασςή επέρςοεφε, σπϊ άγμχρςεπ ρσμθήκεπ. Ιαςήγγειλε εκ μέξσ κακξπξίηρη 

ςηπ, η ξπξία δεμ ρςξιυειξθεςήθηκε. Ξι αουέπ ποξυόοηραμ ρε απέλαρή ςηπ, παοϊλξ 

πξσ ρσγκεκοιμέμη ΛΙΞ βοιρκϊςαμ ρε διαδικαρία διεσθέςηρηπ ςηπ παοαλαβήπ και 

ρςήοινηπ ςηπ απϊ αμςίρςξιυξ τξοέα ρςη Βξσλγαοία. Ρημειόμεςαι ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ποϊρχπξ έπαρυε απϊ ελατοάπ μξοτήπ μξηςική ρςέοηρη. 

 

106. Υαοακςηοιρςικϊ, επίρηπ, σπήονε ςξ ποϊρταςξ παοάδειγμα105 θϋμαςξπ εμπξοίαπ για 

ρκξπξϋπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ απϊ ςημ Ξσκοαμία, ςξ ξπξίξ απελάθηκε καςϊπιμ 

έκδξρηπ ρυεςικξϋ διαςάγμαςξπ, λϊγχ παοάμξμηπ παοαμξμήπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη γσμαίκα 

απξςέλερε ςξ βαρικϊ μάοςσοα καςηγξοίαπ εμαμςίξμ μέλξσπ κσκλόμαςξπ εμπξοίαπ, με 

απξςέλερμα ςημ καςαδίκη ςξσ. Έμα πεοίπξσ υοϊμξ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ δίκηπ, 

και εμό η ίδια αμέμεμε απάμςηρη ρε αίςημά ςηπ για υξοήγηρη άδειαπ παοαμξμήπ και 

εογαρίαπ, εκδϊθηκε εμαμςίξμ ςηπ διάςαγμα απέλαρηπ. Οαοά ςξ ϊςι, μϊλιπ 

πληοξτξοήθηκα για ςημ επικείμεμη απέλαρη, ποξέβηκα ρε παοέμβαρη για αμαρςξλή 

ςηπ, εμςξϋςξιπ ασςή ποαγμαςξπξιήθηκε. Ιαςϊπιμ, ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ 

                                                           
102 Οεοί Δημξρίχμ Βξηθημάςχμ και Σπηοεριόμ Μϊμξπ ςξσ 2006. 
103 Άοθοξ 44 ςξσ Μ.87(Θ)/2007. 
104 Α/Ο 77/2011. 
105 Α/Ο 1282/2013. 
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αμακάλερε ςημ απϊταρη και αταίοερε ςα ρςξιυεία ςηπ απϊ ςξμ καςάλξγξ 

απαγξοεσμέμχμ ποξρόπχμ. 

 

107. Ρςα πλαίρια ςηπ διεοεϋμηρηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ παοαπϊμξσ, μξσ αματέοθηκε ςοίςξ 

παοάδειγμα γσμαίκαπ απϊ ςημ Θμδία, αμαγμχοιρμέμξσ θϋμαςξπ εμπξοίαπ, η ξπξία καςά 

ςημ άτινη ρςη υόοα ςηπ παοαλήτθηκε απϊ ςοία άςξμα μέλη κσκλόμαςξπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ, με απξςέλερμα ςημ επαμαθσμαςξπξίηρή ςηπ. 

 

108. Ασςϊ πξσ ποέπει μα γίμεςαι αμςιληπςϊ ρε κάθε πεοίπςχρη είμαι ϊςι η ιδιϊςηςα ςξσ 

θϋμαςξπ δεμ παϋει μα στίρςαςαι μεςά ςημ πεοάςχρη ςηπ δίκηπ. Δπίρηπ, δεμ ποέπει μα 

παοαγμχοίζεςαι ϊςι ςα κσκλόμαςα πξσ διαποάςςξσμ ςξ έγκλημα ςηπ εμπξοίαπ 

αμθοόπχμ είμαι καλά δικςσχμέμα, και ϊςι εμδευϊμεμη αμαγκαρςική απξμάκοσμρη 

εμϊπ θϋμαςξπ πξσ σπήονε βαρικϊπ μάοςσοαπ ρε δίκη μέλξσπ ςξσ κσκλόμαςξπ, υχοίπ 

ςη ρχρςή ποξεςξιμαρία και αρτάλεια, ελλξυεϋει ρξβαοξϋπ κιμδϋμξσπ για ςημ 

ακεοαιϊςηςα, ακϊμα και για ςη ζχή ςξσ.  

 

109. Οέοαμ ςξϋςξσ, ςα θϋμαςα εμπξοίαπ πξσ απξταρίζξσμ, με πξλλή δσρκξλία και τϊβξ, 

μα ρσμεογαρςξϋμ με ςιπ αουέπ για δίχνη ςχμ ποξρόπχμ πξσ ςξσπ εκμεςαλλεϋςηκαμ, 

ποξρδξκξϋμ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ρςη βελςίχρη ςχμ ρσμθηκόμ ςηπ ζχήπ ςξσπ. Ζ 

επιρςοξτή ςξσπ ρςη υόοα καςαγχγήπ ςξσπ, υχοίπ απξζημίχρη για ςα ϊρα σπέρςηραμ 

και υχοίπ μα έυξσμ εναρταλίρει ςξσλάυιρςξ κάπξια υοήμαςα απϊ ςημ εογαρία ςξσπ 

ρςημ Ιϋποξ, ςιπ θέςει ρε δσρυεοέρςεοη θέρη απϊ ασςήμ ρςημ ξπξία βοίρκξμςαμ ϊςαμ 

αμαυόοηραμ εναουήπ απϊ ςη υόοα ςξσπ, ασνάμξμςαπ ξσριαρςικά ςξμ κίμδσμξ για 

εμδευϊμεμη επαμαθσμαςξπξίηρη ςξσπ. Δπιπλέξμ, ποξκαλεί ρςιπ ίδιεπ –αλλά και ρε 

κάθε θϋμα πξσ βοίρκεςαι ρε δίλημμα- ςημ πεπξίθηρη ϊςι η επιλξγή ςξσπ μα 

ρσμεογαρςξϋμ με ςιπ κσποιακέπ αουέπ ήςαμ λαμθαρμέμη και επιζήμια για ςιπ ίδιεπ. 

Ρσμεπεία ςχμ πιξ πάμχ, διακσβεϋξμςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ ξι ποξρπάθειεπ ςηπ 

Αρςσμξμίαπ για εναρτάλιρη μαοςσοιόμ και ασνάμεςαι η πιθαμϊςηςα ςξ έγκλημα και ξι 

ποαγμαςικέπ διαρςάρειπ ςξσ μα παοαμέμξσμ ρςημ ατάμεια. 

 

 

 (γ) σμςξμιρμόπ ςχμ εμπλεκόμεμχμ τξοέχμ και εκπαίδεσρη ςχμ δημόριχμ 

λειςξσογώμ  

 

 

110. Ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ εμεογειόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπλέκξμςαι, ρε ϊλα ςα επίπεδα, με 

ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, απξςελεί κλειδί για ςημ απξςελερμαςική 

καςαπξλέμηρη ςξσ εγκλήμαςξπ και άμβλσμρηπ ςχμ ρσμεπειόμ ςξσ. Ιαςά ςα ποόςα 

υοϊμια εταομξγήπ ςξσ ιρυϋξμςξπ μξμξθεςικξϋ και θερμικξϋ πλαιρίξσ διαπιρςόθηκε ϊςι 
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πξλλά κχλϋμαςα, καθσρςεοήρειπ και αγκσλόρειπ ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ δοάρεχμ 

ξτείλξμςαμ ρςξμ ελλιπή ρσμςξμιρμϊ αμάμερα ρςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ. Ζ 

βαοϋςηςα πξσ απξδίδεςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ παοάγξμςα διαταίμεςαι απϊ ςξ ϊςι ςξ 

ειδικϊ ασςϊ θέμα απαρυϊληρε ποιμ απϊ 3 υοϊμια ρειοά ρσμεδοιόμ ςηπ 

Ιξιμξβξσλεσςικήπ Δπιςοξπήπ Δγκλημαςικϊςηςαπ106, καθόπ, επίρηπ, και απϊ ςξ ϊςι  

απξςελεί ποξςεοαιϊςηςα και ρςα δϋξ μέυοι ρήμεοα εκπξμηθέμςα ςοιεςή Ρυέδια Δοάρηπ 

ςηπ ΟΡΞ107. 

 

111. Όπχπ έυχ διαπιρςόρει καςά ςη μελέςη ςξσ θέμαςξπ, η λειςξσογία ςηπ ΟΡΞ και η 

δικςϋχρη ςχμ ποξρόπχμ πξσ υειοίζξμςαι, άμερα ή έμμερα, θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ 

εμπξοία ποξρόπχμ, έυει βελςιόρει ρε κάπξιξ βαθμϊ ςημ εικϊμα πξσ παοξσρίαζε ποιμ 

απϊ μεοικά υοϊμια η ρσμξλική αμςιμεςόπιρη ςξσ ζηςήμαςξπ. Οαοαςηοό, εμςξϋςξιπ, 

κσοίχπ μέρα απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ καςαγγελιόμ πξσ ενακξλξσθό μα λαμβάμχ, ϊςι 

ξ υειοιρμϊπ ςχμ θεμάςχμ πξσ ατξοξϋμ ρςα θϋμαςα εμπξοίαπ ενακξλξσθεί μα είμαι εμ 

πξλλξίπ απξρπαρμαςικϊπ και μα δημιξσογεί ρξβαοά εμπϊδια ρςημ απξςελερμαςική 

εταομξγή ςηπ μξμξθερίαπ και ςξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ, ιδίχπ ρςξμ ςξμέα ςηπ 

ποξρςαρίαπ και ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ. 

 

112. Όπχπ έυει διαταμεί και ρςα ποξηγξϋμεμα Ιετάλαια ςηπ ξπξθέςηρηπ, χπ απξςέλερμα 

ςηπ ελλιπξϋπ ρσμεμμϊηρηπ αμάμερα ρςα αομϊδια μήμαςα και ςηπ μξμϊπλεσοηπ 

αμςιμεςόπιρηπ απϊ ςξ κάθε μήμα, κας’ αομξδιϊςηςα, ςχμ αιςημάςχμ πξσ 

σπξβάλλξμςαι απϊ ςα θϋμαςα ή ςξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ, η απϊλασρη ςχμ 

δικαιχμάςχμ πξσ παοέυξμςαι ρςα αμαγμχοιρμέμα θϋμαςα καθίρςαςαι δϋρκξλη και 

εμίξςε αδϋμαςη.   

 

113. Ρε μια ποξρπάθεια καλϋςεοξσ ρσμςξμιρμξϋ και διαρατήμιρηπ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςηπ 

κάθε σπηοερίαπ, είυε δημιξσογηθεί απϊ ςιπ ΣΙΔ, ςξ 2006, βάρει ςξσ ποξηγξϋμεμξσ 

Μϊμξσ για ςημ Δμπξοία Οοξρόπχμ108, «Εγυειοίδιξ Διαςμημαςικώμ Διαδικαριώμ για ςξ 

Χειοιρμό πεοιπςώρεχμ Εμπξοίαπ και ενξσαλικήπ Εκμεςάλλεσρηπ εμήλικχμ 

ποξρώπχμ». Οαοϊλξ πξσ απξταρίρςηκε εδό και υοϊμια η μελέςη και αμαθεόοηρη 

ςξσ, ρςη βάρη ςξσ μέξσ Μϊμξσ, απϊ ςιπ ΣΙΔ, ασςή δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε. Για 

ρκξπξϋπ δέρμεσρηπ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ξλξκλήοχρηπ ςηπ αμαθεόοηρηπ ςξσ 

                                                           
106 Ρσμεδοίεπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςξ διάρςημα μεςανϋ Θξσμίξσ 2010 και Λαοςίξσ 2011, με θέμα «ξ 
ρσμςξμιρμόπ ςχμ αομόδιχμ κοαςικώμ σπηοεριώμ και ςχμ εθελξμςικώμ ξογαμώρεχμ ρςημ ποξρπάθεια γα ποόληφη 
και πάςανη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ εμπξοίαπ αμθοώπχμ και ρςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ρσμεπειώμ για ςα θύμαςα». Ξι 
ρσμεδοίεπ έγιμαμ ρςημ παοξσρία και με ςιπ παοεμβάρειπ ςχμ κοαςικόμ τξοέχμ και ςχμ ΛΙΞ πξσ αρυξλξϋμςαι με ςξ 
θέμα, καθόπ και λειςξσογξϋ ςξσ Γοατείξσ μξσ. 
107 Ιαι ρςα δϋξ Ρυέδια Δοάρηπ ςξ Ιετάλαιξ I έυει θέμα ςξμ «σμςξμιρμό»  και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμεπ δοάρειπ 
για βελςίχρη ςηπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςα διάτξοα δημϊρια ςμήμαςα, για εμίρυσρη ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ 
κοαςικόμ τξοέχμ με ςιπ ΛΙΞ, για βελςίχρη ςηπ διαςμημαςικήπ ρσμεογαρίαπ και για αμαβάθμιρη ςηπ λειςξσογίαπ 
ςηπ ΟΡΞ. 
108 Οεοί ςηπ Ιαςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ και πεοί Ρενξσαλικήπ Δκμεςάλλεσρηπ Αμηλίκχμ Μϊμξπ ςξσ 
2000 (Μϊμξπ 3(Θ)2000). 
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εγυειοιδίξσ, απξταρίρςηκε ςξ 2012 απϊ ςημ ΟΡΞ η αμάθερη ςηπ δοάρηπ ρε ΛΙΞ, μέλξπ 

ςηπ Οξλσθεμαςικήπ, και έκςξςε βοίρκεςαι ρε εκκοεμϊςηςα. 

 

114. Οέοαμ ςηπ διαςμημαςικήπ ρσμεογαρίαπ, έυχ διαπιρςόρει, παοάλληλα, ϊςι εμςϊπ ςχμ 

ίδιχμ ςχμ κοαςικόμ τξοέχμ παοαςηοείςαι υάρμα ρςημ ποξρέγγιρη ςχμ θσμάςχμ και 

ςχμ αιςημάςχμ ςξσπ, αμάμερα ρςα διάτξοα επίπεδα ιεοαουίαπ και ρςξσπ λειςξσογξϋπ. 

Αμαγμχοίζξμςαπ ϊςι καςά ςα ςελεσςαία υοϊμια έυξσμ γίμει αοκεςέπ ποξρπάθειεπ 

εκπαίδεσρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςχμ σπηοεριόμ ρςα θέμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ, απϊ 

ερχςεοικξϋπ και ενχςεοικξϋπ εκπαιδεσςέπ, δεμ μπξοό μα μημ ρημειόρχ ϊςι ρςημ 

εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ δεμ εταομϊζξμςαι πάμςα ξι αουέπ πξσ ποέπει μα 

διέπξσμ ςξμ υειοιρμϊ ςχμ ειδικόμ ασςόμ σπξθέρεχμ. Ζ δε ρημαρία ςηπ ςήοηρηπ μιαπ 

καςάλληληπ και ρσμεπξϋπ ρςάρηπ ποξπ ςα θϋμαςα ασνάμεςαι ρςξσπ δημϊριξσπ 

λειςξσογξϋπ «ποόςηπ γοαμμήπ», είςε είμαι αρςσμξμικξί πξσ καλξϋμςαι μα εμςξπίρξσμ 

ςα θϋμαςα και μα λάβξσμ ςιπ ποόςεπ καςαθέρειπ, είςε είμαι λειςξσογξί ςξσ μήμαςξπ 

Δογαρίαπ πξσ παοαπέμπξσμ ςα αμαγμχοιρμέμα θϋμαςα ρε θέρειπ απαρυϊληρηπ, είςε 

Κειςξσογξϋπ Δσημεοίαπ  πξσ σπξβάλλξσμ ειρηγήρειπ για ξικξμξμική ρςήοινη ςχμ 

θσμάςχμ.  

 

115. Ιαι βεβαίχπ, ςξ θέμα δεμ ατξοά μϊμξ ρςξσπ δημϊριξσπ λειςξσογξϋπ πξσ υειοίζξμςαι 

ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςα ήδη αμαγμχοιρμέμα θϋμαςα. Δνίρξσ, αμ ϊυι πεοιρρϊςεοξ 

ρημαμςικϊ, είμαι μα ασνηθεί μέρα απϊ ςημ εκπαίδεσρη και ςημ εμπέδχρη ςηπ 

ρξβαοϊςηςαπ ςξσ εγκλήμαςξπ η ικαμόςηςα ςχμ λειςξσογώμ πξσ εογάζξμςαι ρε 

ξλϊκληοη ςη δημϊρια σπηοερία μα αμαγμχοίζξσμ ςιπ εμδείνειπ πξσ δύμαςαι μα 

απξςελξύμ εμπξοία και εκμεςάλλεσρη ποξρώπχμ και μα παοαπέμπξσμ ςιπ 

πεοιπςώρειπ ρςξ ΓΙΔΟ για πεοαιςέοχ ενέςαρη, ϊπχπ είμαι και η μξμική σπξυοέχρή 

ςξσπ109. Ασςϊ ιρυϋει ιδιαίςεοα ρςιπ σπηοερίεπ πξσ έουξμςαι ρε άμερη και ρσυμή επατή 

με εσάλχςεπ ξμάδεπ ςξσ πληθσρμξϋ, ϊπχπ ςξ ΑΟΛ, ςξ Δ, ςξ ΔΡ, ξι Σπηοερίεπ 

Σγείαπ και ςξ μήμα Τσλακόμ.  

 

116. Απϊ ςημ εμαρυϊληρη μξσ με ςξ θέμα έυχ διαπιρςόρει ϊςι ασςϊ δεμ ρσμβαίμει ρε 

ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ. Ξι πλείρςεπ ςχμ σπξθέρεχμ πξσ τςάμξσμ ρςξ ΓΙΔΟ ποξέουξμςαι 

απϊ ξογαμχμέμεπ επιδοξμέπ ςηπ Αρςσμξμίαπ, απϊ ΛΙΞ και απϊ ςα ίδια ςα θϋμαςα. 

 

117. Υαοακςηοιρςικά ςηπ αμαλγηρίαπ ςχμ δημϊριχμ μημάςχμ είμαι ςα παοαδείγμαςα ςξσ 

μήμαςξπ Δογαριακόμ Ρυέρεχμ και ςξσ ΑΟΛ, ςα ξπξία ενεςάζξσμ, ρε δϋξ ρςάδια, 

καςαγγελίεπ αλλξδαπόμ εογαζξμέμχμ για παοαβιάρειπ ςχμ ϊοχμ απαρυϊληρηπ ςξσπ 

απϊ ςξσπ εογξδϊςεπ και δεμ έυξσμ μέυοι ρήμεοα, ϊπχπ πληοξτξοήθηκα απϊ ςξ ΓΙΔΟ, 

                                                           
109 Άοθοξ 45(1) ςξσ Μϊμξσ: Οπξιξρδήπξςε λειςξσογόπ ξπξιαρδήπξςε εμπλεκόμεμηπ σπηοερίαπ καςά ςημ εμάρκηρη 
ςχμ καθηκόμςχμ ςξσ, κοίμει όςι έμα ποόρχπξ πιθαμόμ μα είμαι θύμα ή σπήονε θύμα, έυει σπξυοέχρη άμερηπ 
παοαπξμπήπ ςξσ εμ λόγχ ποξρώπξσ ρςιπ Τπηοερίεπ Κξιμχμικήπ Εσημεοίαπ , ξι ξπξίεπ ςξ εμημεοώμξσμ για ςα 
δικαιώμαςα και ςιπ δσμαςόςηςεπ πξσ έυει δσμάμει ςξσ παοόμςξπ Νόμξσ. 
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παοαπέμφει καμία πεοίπςχρη πιθαμξϋ θϋμαςξπ εκμεςάλλεσρηπ. Δεδξμέμχμ ςχμ 

ρσμθηκόμ ρςιπ ξπξίεπ εογάζξμςαι αοκεςξί πξλίςεπ ςοίςχμ υχοόμ και Δσοχπαίξι 

πξλίςεπ ρςημ Ιϋποξ -ιδίχπ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ ξικιακήπ εογαρίαπ, ςηπ γεχογίαπ/ 

κςημξςοξτίαπ και ςηπ ξικξδξμικήπ βιξμηυαμίαπ- και έυξμςαπ σπϊφη ϊςι έυξσμ ήδη ρε 

ασςξϋπ ςξσπ ςξμείπ αμαγμχοιρςεί θϋμαςα απϊ ςημ Αρςσμξμία, θεχοό εναιοεςικά 

ποξβλημαςική ςημ πλήοη απξσρία παοαπξμπόμ σπξθέρεχμ απϊ ςα δημϊρια ςμήμαςα 

πξσ οσθμίζξσμ ςα ζηςήμαςα παοαμξμήπ ή/ και εογαρίαπ ςξσπ ρςημ Ιϋποξ. Για ςξ θέμα 

ασςϊ έυχ εκςεμέρςεοα ςξπξθεςηθεί ρςα πλαίρια ςηπ ποϊρταςηπ ξπξθέςηρήπ μξσ για 

ςξ καθερςόπ ςχμ ξικιακόμ εογαζξμέμχμ ρςημ Ιϋποξ110. 

 

 

 (δ) Ανιξπξίηρη ςχμ ΜΚΟ 

 

 

118. Ζ αδσμαμία ρσμςξμιρμξϋ αμάμερα ρςιπ δημϊριεπ σπηοερίεπ, αλλά και η διαπιρςχμέμη 

αμεπάοκεια ςξσπ μα εμεογξϋμ απξςελερμαςικά ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ δοάρεχμ πξσ 

ατξοξϋμ ρςημ ποϊληφη και καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, και ρςήοινηπ ςχμ 

θσμάςχμ, μπξοεί μα αμβλσμθεί ρημαμςικά μέρα απϊ ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ΛΙΞ. 

 

119. Σπάουξσμ πξλλξί λϊγξι για μα γίμει ασςϊ. Ξι ΛΙΞ μπξοξϋμ μα παίνξσμ καθξοιρςικϊ 

οϊλξ ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ θσμάςχμ, καθόπ απξςελξϋμ ςημ «ποόςη γοαμμή» 

επικξιμχμίαπ με ςιπ εσάλχςεπ ξμάδεπ, μα ποξρτέοξσμ ρςα θϋμαςα μξμική ή/ και 

φσυξ-κξιμχμική ρςήοινη και μα ρσμςείμξσμ ρςημ ποξρπάθεια έμςανηπ και 

απξκαςάρςαρηπ ςξσπ. Δπιπλέξμ, εναιςίαπ ςηπ αμερϊςηςάπ ςξσπ με ςα θϋμαςα και ςηπ 

ρυέρηπ εμπιρςξρϋμηπ πξσ αμαπςϋρρξσμ, μπξοξϋμ μα βξηθήρξσμ εμεογά ρςη 

ρσμεογαρία ςχμ θσμάςχμ με ςιπ αουέπ. Ακϊμα, η εμπειοία και η ςευμξγμχρία πξσ 

διαθέςξσμ αοκεςά ΛΙΞ υοηριμεϋει ρςη ρσλλξγή πληοξτξοιόμ, ςη διεμέογεια εοεσμόμ 

και ςημ ξογάμχρη εκρςοαςειόμ εμημέοχρηπ και εσαιρθηςξπξίηρηπ. έλξπ, η 

αμεναοςηρία ςξσπ απϊ ςιπ κοαςικέπ αουέπ ςιπ καθιρςξϋμ πξλϋςιμξ παοαςηοηςή και 

ανιξλξγηςή ςχμ εταομξζϊμεμχμ πξλιςικόμ. 

 

120. Ήδη, ρε αοκεςέπ Δσοχπαψκέπ υόοεπ και ρςιπ ΖΟΑ, ξι ΛΙΞ απξςελξϋμ ςξμ πιξ πξλϋςιμξ 

«ρϋμμαυξ» ςχμ κοαςικόμ αουόμ ρςξμ ςξμέα ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ εμπξοίαπ και ςηπ 

ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ, καθόπ έυει διαπιρςχθεί ϊςι η εμεογή εμπλξκή ςξσπ ασνάμει, 

ςϊρξ αοιθμηςικά ϊρξ και ξσριαρςικά, ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ξλϊκληοξσ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ. Ρςη βάρη ασςήπ ςηπ διαπίρςχρηπ, ξι 

κοαςικέπ αουέπ ςχμ υχοόμ ασςόμ ποξυόοηραμ, ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ, ρε 

                                                           
110 ξπξθέςηρη ημεοξμημίαπ 2 Θξσλίξσ 2013, και ειδικϊςεοα ςξ κετάλαιξ IV.8, με ςίςλξ «Η αδσμαμία εμςξπιρμξύ 
ποακςικώμ εκμεςάλλεσρηπ πξσ ρσμιρςξύμ δσμηςικά εμπξοία ποξρώπχμ για ρκξπξύπ εογαριακήπ εκμεςάλλεσρηπ» 
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ρσρςημαςική δικςϋχρη με ςιπ ΛΙΞ ή/και ρε θερμξθέςηρη ςξσ οϊλξσ ςξσπ ρςημ 

«αλσρίδα» εμεογειόμ πξσ απαιςξϋμςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ υειοιρμξϋ ςχμ 

πεοιπςόρεχμ πξσ αμακϋπςξσμ. 

 

121. Όπχπ διαπίρςχρα καςά ςημ έοεσμά μξσ, ρςημ Ιϋποξ δεμ σπάουει αμςίρςξιυη επίρημη 

αμαγμόοιρη ςξσ οϊλξσ ςχμ ΛΙΞ. Δμςξϋςξιπ, τάμηκε ϊςι ξι ΛΙΞ πξσ αρυξλξϋμςαι με 

ςημ ρςήοινη θσμάςχμ εμπξοίαπ, αλλά και μεςαμαρςόμ γεμικϊςεοα, πέοαμ ςξσ μξμικά 

αμαγμχοιρμέμξσ οϊλξσ ςξσπ ρςημ αουική παοαπξμπή ςχμ εμδευϊμεμχμ θσμάςχμ ρςιπ 

κοαςικέπ αουέπ111 και ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςημ ΟΡΞ, αμαλαμβάμξσμ ρςημ ποάνη και 

αοκεςά άλλα καθήκξμςα, κσοίχπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ, 

«αμςικαθιρςόμςαπ» καςά βάρη αομξδιϊςηςεπ ςχμ ΣΙΔ (π.υ. μεςατξοά ςχμ θσμάςχμ, 

ξικξμξμική και άλλη ρςήοινη για ςξ διάρςημα πξσ μερξλαβεί απϊ ςημ αμαγμόοιρη 

μέυοι ςη υξοήγηρη ξικξμξμικήπ ρςήοινηπ απϊ ςξ κοάςξπ, παοαυόοηρη ρςέγηπ και 

άλλα). Ξι εμέογειεπ ασςέπ, ϊμχπ, γίμξμςαι άςσπα, αοοϋθμιρςα και ρε εθελξμςική βάρη. 

Αμ και σπάουει έμποακςη ρσμεογαρία και «παοαπξμπή» πεοιπςόρεχμ θσμάςχμ ρςιπ 

ΛΙΞ, κσοίχπ απϊ ςξ ΓΙΔΟ και απϊ ςξ Ιαςατϋγιξ, εμςξϋςξιπ ασςή δεμ έυει απξκςήρει 

θερμική σπϊρςαρη και δεμ ξοιξθεςείςαι με ξπξιξσρδήπξςε καμϊμεπ ή αμάληφη 

εσθϋμηπ. 

 

122. Ρςημ ιρυϋξσρα Μξμξθερία ήδη σπάουει ποϊμξια για «ποχςϊκξλλα ρσμεογαρίαπ» ςχμ 

ΛΙΞ με ςιπ  αομϊδιεπ αουέπ, είςε για ποξγοάμμαςα απξκαςάρςαρηπ ςηπ κξιμχμικήπ 

ζχήπ ςχμ θσμάςχμ(π.υ. ποξγοάμμαςα βελςίχρηπ ςχμ επαγγελμαςικόμ ςξσπ 

δενιξςήςχμ)112 είςε για λειςξσογία Ιαςατσγίξσ για ςη διαμξμή ςχμ θσμάςχμ113. Ρςη 

Μξμξθερία πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ξι βαρικέπ αουέπ114 πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςα 

ποχςϊκξλλα ασςά, ξι ξπξίεπ, μεςανϋ άλλχμ, πεοιλαμβάμξσμ ςξμ διαταμή και ρατή 

καθξοιρμό ςχμ σπξυοεώρεχμ ςχμ ρσμεογαζξμέμχμ και ςιπ διαταμείπ και ρατείπ 

διαδικαρίεπ πξσ ποέπει μα ακξλξσθξύμςαι από ςα μέοη πξσ ρσμεογάζξμςαι. Ρϋμτχμα 

με ςξμ Μϊμξ, η εςξιμαρία και η ρσζήςηρη ςχμ ποχςξκϊλλχμ ρσμεογαρίαπ απξςελεί 

μέοξπ ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ ΟΡΞ115. Ρςημ ποάνη, ςημ εςξιμαρία και ρϋμαφη ςχμ 

ποχςξκϊλλχμ αμέλαβαμ ξι ΣΙΔ, αλλά ξσδέπξςε ςημ ξλξκλήοχραμ. Λε ρκξπϊ ςημ 

δέρμεσρη ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη, η εςξιμαρία και ρϋμαφη ςχμ ποχςξκϊλλχμ 

πεοιλήτθηκε και ρςξ Ρυέδιξ Δοάρηπ 2010-2012116, με σπεϋθσμξ ρσμςξμιρςή ςιπ ΣΙΔ, 

αλλά και πάλι δεμ ξλξκληοόθηκε. 

 

                                                           
111 Άοθοξ 29 (1) ςξσ Μϊμξσ. 
112 Άοθοξ 34(1)(θ) ςξσ Μϊμξσ. 
113 Άοθοξ 34(3) ςξσ Μϊμξσ. 
114 Άοθοξ 46 ςξσ Μϊμξσ. 
115 Άοθοξ 47(2)(θ) ςξσ Μϊμξσ. 
116 Ρςϊυξπ 2, Δοάρη IV.5 
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123. Οέοαμ ςχμ αδικαιξλϊγηςχμ καθσρςεοήρεχμ ρςη θερμική οϋθμιρη ςξσ οϊλξσ ςξσπ, 

παοαςήοηρα, ακϊμα, ϊςι ξοιρμέμεπ κοαςικέπ αουέπ αμςιμεςχπίζξσμ ςιπ ΛΙΞ με έμα 

γεμικϊςεοξ πμεϋμα καυσπξφίαπ ή αδιατξοίαπ (δεμ απαμςξϋμ ρσυμά ςιπ επιρςξλέπ ςξσπ 

και δεμ ςξσπ παοέυξσμ πάμςα ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ υοειάζξμςαι για μα επιςελέρξσμ ςξ 

έογξ ςξσπ π.υ. ςηλέτχμα και ξμϊμαςα λειςξσογόμ πξσ υειοίζξμςαι ςιπ σπξθέρειπ), εμό 

δεμ έυχ πειρθεί ϊςι λαμβάμξμςαι επαοκόπ σπϊφη ξι ειρηγήρειπ ςξσπ, ιδιαίςεοα για 

εσοϋςεοα θέμαςα πξλιςικήπ. 

 

124. ημ ίδια όοα, επιρημαίμχ ϊςι ξπξιαδήπξςε ποξρπάθεια οϋθμιρηπ ςηπ εμπλξκήπ ςχμ 

ΛΙΞ ρςξ ρϋρςημα καςαπξλέμηρηπ και ποϊληφηπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ και ρςήοινηπ 

ςχμ θσμάςχμ, θα ποέπει μα γίμει με ςέςξιξ ςοϊπξ πξσ μα διαρταλίζει ςημ αμεναοςηρία 

ςξσπ –αμεναοςήςχπ ςηπ υοημαςξδϊςηρήπ ςξσπ- και ςημ πξλϋςιμη και επξικξδξμηςική 

κοιςική ςξσπ για ςα ποάγμαςα.  

 

 

 VΙ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

125. Έυξμςαπ χπ ατεςηοιακϊ ρημείξ αματξοάπ ςημ απϊταρη ςξσ Δσοχπαψκξϋ Δικαρςηοίξσ 

Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ρςη γμχρςή σπϊθερη Rantsev117, ϊπξσ η Ιϋποξπ 

καςαδικάρςηκε για παοαβίαρη ςξσ άοθοξσ 4 ςηπ Δσοχπαψκήπ Ρϋμβαρηπ Αμθοχπίμχμ 

Δικαιχμάςχμ, εναιςίαπ ςηπ παοάλειφήπ ςηπ μα λάβει μέςοα για πάςανη ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ γεμικά αλλά και ειδικά για ςημ πεοίπςχρη ςηπ Rantsev, η Ιϋποξπ αμέπςσνε 

ςημ ςελεσςαία δεκαεςία έμα ρατόπ βελςιχμέμξ μξμξθεςικϊ και θερμικϊ πλαίριξ για ςημ 

καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ.   

 

126. έρρεοα ρυεδϊμ υοϊμια μεςά ςημ έκδξρη ςηπ ρημαμςικήπ ασςήπ απϊταρηπ και σπϊ ςξ 

τόπ ςϊρξ ςχμ θερμικόμ και καμξμιρςικόμ μέςοχμ πξσ έυξσμ έκςξςε λητθεί για 

αμςιμεςόπιρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ ϊρξ και ςηπ εμπειοίαπ πξσ έυει ρσρρχοεσςεί, 

διαμξοτόμξμςαι ρήμεοα ξι αμαγκαίεπ ρσμθήκεπ για μια πεοιρρϊςεοξ φϋυοαιμη 

απξςίμηρη ςχμ επιλξγόμ και απξτάρεχμ πξσ λήτθηκαμ. Ιεμςοική θέρη ρςημ 

αμςιμεςόπιρη ςξσ trafficking είυαμ, μέυοι ρήμεοα, ξι  κλιμακξϋμεμεπ και εκςεςαμέμεπ 

παοεμβάρειπ ρςξ υόοξ ςξσ πξιμικξϋ δικαίξσ. Έςρι, με γμόμξμα ςημ εμρχμάςχρη 

οσθμίρεχμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ και ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ,  θερπίρςηκαμ 

μέεπ διακεκοιμέμεπ μξοτέπ εγκλημάςχμ πξσ ρσμδέξμςαμ με ςημ εμπξοία ποξρόπχμ, 

σιξθεςήθηκε μια πξλϋπλεσοη κάλσφη ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ και μια ασνημέμη 

κλίμακα επιβξλήπ κσοόρεχμ με ασρςηοξπξίηρη ςχμ πξιμόμ καςά ςχμ δοαρςόμ. Ζ 

                                                           
117 Αο. Αιςήρεχπ: . 25965/04, ΤΠΟΘΕΗ  RANTSEV ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΡΩΙΑ, 07 Θαμξσαοίξσ 2010 
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ρημαρία ςηπ σιξθέςηρηπ ςηπ ρυεςικήπ μξμξθερίαπ και ςχμ θερμικόμ μέςοχμ πξσ 

ακξλξϋθηραμ δεμ μπξοεί μα σπξςιμηθεί. 

 

127. Όπχπ διατάμηκε, ϊμχπ, απϊ ςημ έοεσμα ςξσ Γοατείξσ μξσ, η σιξθέςηρη ςξσ 

πξλϋπλεσοξσ μξμικξϋ πλαιρίξσ πξσ οσθμίζει πλέξμ ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ, δεμ ξδήγηρε ρςημ απξςελερμαςική και επαοκή εταομξγή ςξσ. 

Ιαι ςξϋςξ επειδή  η κσοίαουη μξξςοξπία ρςημ Ιϋποξ έμαμςι ςηπ αμςιμεςόπιρηπ ςξσ 

ποξβλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, ϊυι μϊμξ ρςξ εσοϋ κξιμϊ, αλλά δσρςσυόπ και 

ρε μεοίδα δημϊριχμ σπηοεριόμ πξσ καλξϋμςαι μα ςξ υειοιρςξϋμ, ενακξλξσθεί μα 

υαοακςηοίζεςαι απϊ έλλειφη ρσμξυήπ και μα ελαϋμεςαι αλλά και μα πεοιρςοέτεςαι 

γϋοχ απϊ ξοιρμέμεπ ρςεοεξςσπικέπ αμςιλήφειπ, δξγμαςιρμξϋπ και ποξκαςαλήφειπ χπ 

ποξπ ςημ πξομική βιξμηυαμία, ςη ρσμαίμερη ςχμ θσμάςχμ, ςημ εκμεςάλλεσρη ςηπ 

εογαρίαπ και ςημ παοάμξμη μεςαμάρςεσρη. Δπιποϊρθεςα, δεμ έυει εμπεδχθεί ρε 

ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ η αμςίληφη ϊςι για ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ 

απαιςείςαι έμα πλαίριξ καμϊμχμ και αουόμ πξσ μα ρςξυεϋει ρςημ απξςελερμαςική 

καςαπξλέμηρη ςξσ trafficking και ρςημ παοάλληλη  λήφη επαοκόμ μέςοχμ για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ. 

 

128. Λε βάρη ςημ εμπειοία πξσ έυει απξκςηθεί και ςιπ ποξβλημαςικέπ διξικηςικέπ ποακςικέπ 

πξσ ακξλξσθξϋμςαι, μπξοεί εϋλξγα μα ρσμαυθεί ςξ ρσμπέοαρμα ϊςι   παοξσριάζξμςαι 

δσρκξλίεπ ρςξ επίπεδξ ςηπ απξςελερμαςικήπ  εταομξγήπ ςξσ στιρςάμεμξσ 

καμξμιρςικξϋ  πλαιρίξσ καςαπξλέμηρηπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ και ποξρςαρίαπ ςχμ 

θσμάςχμ. Ρε ςξϋςξ ρσμηγξοξϋμ  ςα εσοήμαςα και ξι παοαςηοήρειπ  εσοχπαψκόμ  

ξογαμιρμόμ118,  αλλά και η ιδιαίςεοα πεοιξοιρμέμη μξμξλξγία ςχμ κσποιακόμ 

δικαρςηοίχμ, ατξϋ  ένι και πλέξμ υοϊμια μεςά ςημ σιξθέςηρη ςχμ εγυόοιξσ θερμικξϋ 

πλαιρίξσ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ δεμ είμαι εϋκξλη και ασςξμϊηςη η 

εταομξγή ςξσ και η σπαγχγή σπξθέρεχμ εμπξοίαπ ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ μξμξςσπικέπ 

μξοτέπ ςξσ εγκλήμαςξπ. 

 

129. Δεμ παοαγμχοίζχ ϊςι  σπάουξσμ, ποάγμαςι, εομημεσςικά ποξβλήμαςα ρςημ εταομξγή 

ςηπ ξικείαπ μξμξθερίαπ, ςα ξπξία ενηγξϋμ ρε έμα βαθμϊ ςξ παοάδξνξ γεγξμϊπ ϊςι ασςή 

δεμ έυει εταομξρςεί ρε εκςεςαμέμη βάρη. Δεμ μξσ διατεϋγει, επίρηπ, ϊςι σπάουξσμ 

ρυεςικά λίγεπ δικαρςικέπ απξτάρειπ αματξοικά με ςημ εμπξοία αμθοόπχμ και ακϊμα 

λιγϊςεοεπ καςαδίκεπ δοαρςόμ καθόπ και  ϊςι ποάνειπ ρυεςιζϊμεμεπ με ςημ εμπξοία 

ποξρόπχμ αμςιμεςχπίζξμςαι πξιμικά με άλλεπ ρσματείπ οσθμίρειπ ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα. Λξλαςαϋςα, δεμ θα ποέπει μα διατεϋγξσμ δϋξ ρημαμςικά ρςξιυεία ϊρξμ 

ατξοά ρςημ πξιμική μεςαυείοιρη ςχμ σπξθέρεχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ: Οοόςξμ, ϊςι με 

ςημ ςσπξπξίηρη ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ ρςημ στιρςάμεμη μξμξθερία δεμ 

καλϋπςεςαι μϊμξ ξ ρςεμϊπ απανιξλξγικϊπ πσοήμαπ ςηπ εμπξοίαπ πξσ ςιμχοείςαι 

                                                           
118 Έκθερη GRETA (2011) 8 
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ασρςηοϊςεοα ρε ρϋγκοιρη με άλλα ρσματή αδικήμαςα και, δεϋςεοξμ, ϊςι για ςημ 

πλήοχρη ςηπ μξμξςσπικήπ μξοτήπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εγκλημάςχμ δεμ απαιςείςαι 

καμ απϊπειοα σλξπξίηρηπ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ, αλλά αοκεί μϊμξ η καςάταρη ςξσ 

ρκξπξϋ σλξπξίηρηπ ςξσπ.   

 

130. Ρςημ Ιϋποξ ςξ ταιμϊμεμξ ςξσ trafficking είμαι ςασςιρμέμξ με ςη μεςαμάρςεσρη, 

ειδικϊςεοα ςη γσμαικεία μεςαμάρςεσρη. Δπειδή μάλιρςα η τϋρη και η έκςαρη ςξσ 

ποξβλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ είρξδξ και εογαρία 

ρςημ Ιϋποξ μεςαμαρςόμ απϊ ςοίςεπ υόοεπ, αλλά και απϊ ςημ Δσοόπη, είμαι ποξταμέπ  

ϊςι η απξσρία ξλξκληοχμέμηπ μεςαμαρςεσςικήπ πξλιςικήπ σπξρκάπςει ςημ 

απξςελερμαςικϊςηςα εταομξγήπ και ςημ καμξμιρςική ανία ςξσ στιρςάμεμξσ 

μξμξθεςικξϋ και καμξμιρςικξϋ πλαιρίξσ καςαπξλέμηρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ. Ζ διαπίρςχρη ασςή εμιρυϋεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η εμπειοία ςηπ Ιϋποξσ 

καςαδεικμϋει ϊςι ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, εμό είμαι άοοηκςα 

ρσμδεδεμέμξ με ςα γεμικϊςεοα ζηςήμαςα μεςαμάρςεσρηπ, αμςιμεςχπίζεςαι, εμ πξλλξίπ, 

χπ ζήςημα απξκλειρςικά ρσμδεδεμέμξ με ςημ παοαβίαρη ςηπ μεςαμαρςεσςικήπ 

μξμξθερίαπ και ςημ παοάμξμη μεςαμάρςεσρη.  

 

131. Ηα ποέπει, χρςϊρξ, μα διεσκοιμιρςεί ϊςι ςα δϋξ Οοχςϊκξλλα ςηπ Ρϋμβαρηπ ςχμ 

Ζμχμέμχμ Δθμόμ Δμάμςια ρςξ Σπεοεθμικϊ Ξογαμχμέμξ Έγκλημα, ςξ έμα εμάμςια 

ρςη Διακίμηρη Οοξρόπχμ με Ρκξπϊ ςημ Ξικξμξμική-Ρενξσαλική ςξσπ Δκμεςάλλεσρη 

και ςξ άλλξ εμάμςια ρςη Καθοεμπξοία Λεςαμαρςόμ, απαγξοεϋξσμ διεθμικά 

εγκλήμαςα πξσ διατέοξσμ ξσριαρςικά μεςανϋ ςξσπ χπ ποξπ ςημ εςεοϊςηςα ςχμ 

εμμϊμχμ αγαθόμ πξσ ποξρβάλλξμςαι. Ζ λαθοεμπξοία μεςαμαρςόμ, ατξοά ςξ 

παοάμξμξ πέοαρμα ρσμϊοχμ, πξσ ρημαίμει ϊςι είμαι παοαβίαρη πξσ γίμεςαι 

εμάμςια ρςξ κοάςξπ. Απϊ ςημ άλλη, η παοάμξμη διακίμηρη ποξρόπχμ με ρκξπϊ ςημ 

ξικξμξμική-ρενξσαλική ςξσπ εκμεςάλλεσρη ατξοά ςημ παοαβίαρη ςχμ δικαιχμάςχμ 

ςξσ αςϊμξσ πξσ διακιμείςαι. Ρσμεπόπ, η διακίμηρη ποξρόπχμ με ρκξπϊ ςημ 

ξικξμξμική-ρενξσαλική ςξσπ εκμεςάλλεσρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ 

ρυεςικξϋ Οοχςξκϊλλξσ ςξσ Οαλέομξ, αμαγμχοίζεςαι απϊ ςξ διεθμέπ δίκαιξ χπ 

ρξβαοή παοαβίαρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ αμθοόπξσ και χπ ρϋγυοξμη μξοτή 

δξσλείαπ, και ϊυι χπ ζήςημα ασρςηοά μεςαμαρςεσςικήπ τϋρεχπ.  

 

132. Ασςϊ πξσ ποέπει μα εμπεδχθεί ρε επαοκή βαθμϊ είμαι ϊςι ςξ ρςξιυείξ πξσ νευχοίζει 

ςη διεθμική ρχμαςεμπξοία απϊ άλλεπ μξοτέπ μεςαμάρςεσρηπ είμαι ξ 

καςαμαγκαρμϊπ ή η εναπάςηρη ςχμ θσμάςχμ απϊ ςξσπ ρχμαςέμπξοξσπ και η ποϊθερη 

ςξσ ρχμαςέμπξοξσ μα εκμεςαλλεσςεί ςξ/ςη μεςαμάρςη/-ςοια και μεςά ςημ επίςεσνη ςηπ 

ειρϊδξσ ρε μια άλλη υόοα, ρςξ πλαίριξ μιαπ μακοϊυοξμηπ εκμεςαλλεσςικήπ και 

καςαμαγκαρςικήπ ρυέρηπ, ρε αμςίθερη με ςη ρυέρη ςξσ λαθοεμπϊοξσ με ςξσπ 

μεςαμάρςεπ, η ξπξία ρσμήθχπ ςελειόμει απϊ ςη ρςιγμή πξσ επιςσγυάμεςαι η παοάμξμη 
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είρξδξπ ρε έμα κοάςξπ. Ασςϊ, βεβαίχπ, δεμ απξκλείει ςξ λαθοεμπϊοιξ μεςαμαρςόμ μα 

ρσμδέεςαι άμερα ή και μα ςασςίζεςαι με ςημ εμπξοία ποξρόπχμ εμό μπξοεί μα 

μεςαςοαπεί εϋκξλα ρε παοάμξμη διακίμηρη αςϊμχμ με ρκξπϊ ςημ εογαριακή ή 

ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη. Ιαι ςξϋςξ, επειδή, η αμςιμεςόπιρη ςηπ διεθμικήπ 

ρχμαςεμπξοίαπ χπ παοάμξμη διακίμηρη ςχμ θσμάςχμ/λαθοξμεςαμάρςεσρη, επιςοέπει 

ρςα κοάςη μα βλέπξσμ ςξ θέμα απϊ ςημ ρκξπιά ςηπ εθμικήπ αρτάλειαπ και μα 

σιξθεςξϋμ ασρςηοϊςεοεπ απαγξοεσςικέπ και καςαρςαλςικέπ μεςαμαρςεσςικέπ πξλιςικέπ 

πξσ θέςξσμ ςξσπ/ςιπ μεςαμάρςεπ/-ςοιεπ ρε μια καςάρςαρη πξσ είμαι είςε αποξρςάςεσςoι 

είςε μεοικόπ ποξρςαςεσϊμεμξι απϊ ςξ μϊμξ119. Αμςίθεςα, η αμςιμεςόπιρη ςηπ διεθμικήπ 

ρχμαςεμπξοίαπ χπ ποϊβλημα παοαβίαρηπ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, πξσ ρςημ 

ποαγμαςικϊςηςα είμαι, θα αμάγκαζε ςα κοάςη μα αμαλάβξσμ ςιπ εσθϋμεπ ςξσπ  και 

μα παοάρυξσμ ξσριαρςική αοχγή και απξζημίχρη ρςα θϋμαςα. 

 

133. Ρςιπ πιξ πάμχ επιρημάμρειπ θα ποέπει μα ποξρςεθξϋμ και ξι ποξβλημαςικέπ πςσυέπ ςηπ 

ποξρςαρίαπ ςχμ θσμάςχμ, δξθέμςξπ ϊςι ςξ στιρςάμεμξ θερμικϊ πλαίριξ και ξι 

διξικηςικέπ ποακςικέπ αμςιμεςχπίζξσμ ςα θϋμαςα πεοιρρϊςεοξ χπ  μέρξμ για μα 

διχυθξϋμ ξι διακιμηςέπ και ξι έμπξοξι και λιγϊςεοξ  χπ ποϊρχπα ςχμ ξπξίχμ έυξσμ 

καςαπαςηθεί ςα δικαιόμαςα ςξσπ. Δπιπλέξμ διάυσςη είμαι μια επιτσλακςική και 

αμήυαμη ρςάρη έμαμςι ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ καθόπ και μια δσρςξκία ρςη υξοήγηρη 

ποξρςαρίαπ και ςχμ λξιπόμ δικαιχμάςχμ πξσ ασςά δικαιξϋμςαι. Ανίζει ρςξ ρημείξ 

ασςϊ μα ςξμιρςεί ϊςι ευέγγσξ για ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ, αλλά 

και για ςημ πάςανη ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ, είμαι μα ςεθξϋμ ςα αμθοόπιμα 

δικαιόμαςα ρςξ επίκεμςοξ κάθε ρςοαςηγικήπ και ποακςικήπ και μα  αμςιμεςχπίζξμςαι 

ςα θϋμαςα εμπξοίαπ ποξρόπχμ, μεςά ςξμ εμςξπιρμϊ ςξσπ, καςά ςη διάοκεια, ακϊμα 

και μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ δικαρςικήπ διαδικαρίαπ, χπ άςξμα πξσ ποξρβλήθηκαμ 

ςα δικαιόμαςα ςξσπ και ρσμέδοαμαμ ςιπ αουέπ ρςημ πάςανη ςηπ εγκλημαςικήπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ. Λε ςημ έμμξια ασςή δεμ θα ποέπει, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ δικαρςικήπ 

διαδικαρίαπ μα αμςιμεςχπίζξμςαι χπ παοαβάςεπ ςηπ μεςαμαρςεσςικήπ μξμξθερίαπ και 

μα απελαϋμξμςαι. 

 

134. Ρϋμτχμα με ςξ διεθμέπ δίκαιξ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, η σπξυοέχρη ςχμ 

κοαςόμ δεμ εναμςλείςαι μ ϊ μ ξ  ρςημ μη παοαβίαρη ςχμ αμθοόπιμχμ δικαιχμάςχμ  

ςχμ πξλιςόμ ςξσπ. Δπεκςείμεςαι, επιπλέξμ, ρςη λήφη θεςικόμ μέςοχμ για ςημ 

απϊλασρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ απϊ ϊλα ςα άςξμα. Ρσγκεκοιμέμα για ςιπ 

παοαβιάρειπ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ πξσ επέουξμςαι με ςη διεθμική 

ρχμαςεμπξοία, έμα κοάςξπ έυει σπξυοέχρη ϊυι μϊμξ για ςημ καςαρςξλή και 

ποϊληφη ςξσ εγκλήμαςξπ, αλλά κσοίχπ, έυει ςημ εσθϋμη ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ αςϊμχμ 

                                                           
119 Βλ. αμαλσςικϊςεοα: ρακλάγκαμξσ Γ., Εμημεοχςική μελέςη για ςη διεθμική ρχμαςεμπξοία (trafficking), Ιέμςοξ 
Δοεσμόμ για Ηέμαςα Θρϊςηςαπ (Ι.Δ.Η.Θ.), Αθήμα 2002, ρ. 7. 
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για μα μη γίμξσμ θϋμαςά ςηπ, και ςχμ θσμάςχμ ςηπ αογϊςεοα120. Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα 

ϊμχπ, με βάρη ςα ϊρα έυξσμ αματεοθεί ρςιπ διαπιρςόρειπ μξσ, ποξκϋπςει ϊςι η 

στιρςάμεμη ποξρέγγιρη ςχμ αομξδίχμ τξοέχμ δεμ σπακξϋει ρςιπ επιςαγέπ 

ποξρςαρίαπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςχμ θσμάςχμ  και ςχμ εσεογεςικόμ 

διαςάνεχμ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ. ξϋςξ έυει χπ απξςέλερμα ςημ πεοαιςέοχ 

θσμαςξπξίηρη ςχμ θσμάςχμ και ςη ρσμςήοηρη ςξσπ  ρςημ αβεβαιϊςηςα και ςημ 

αμαρτάλεια για μεγάλα υοξμικά διαρςήμαςα. Δσοιρκϊμεμα μάλιρςα ρε ιδιαίςεοα 

εσάλχςη θέρη εμταμίζξμςαι, εμςέλει, χπ «επαίςεπ» ςηπ ρςήοινηπ ςημ ξπξία 

δικαιξϋμςαι, εμό εμίξςε, ρςη βάρη μιαπ ρςεμά μεςαμαρςεσςικήπ διαυειοιρςικήπ λξγικήπ,  

απελαϋμξμςαι  παοά ςη θέληρή ςξσπ. 

 

135. Δπιπλέξμ, ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ πξλιςικόμ και η εμαρυϊληρη ςχμ αομξδίχμ με ςξ θέμα 

ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ είμαι «ξσδέςεοη» ρε ρυέρη με ςξ τϋλξ. Διδικά, 

ρςημ Ιϋποξ, η επικοαςξϋρα μξοτή παοάμξμηπ διακίμηρηπ και εμπξοίαπ αμθοόπχμ 

ατξοά ρςημ ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη κσοίχπ γσμαικώμ μεαοήπ ηλικίαπ. 

ασςϊυοξμα, δεμ ποέπει μα παοαγμχοίζεςαι ϊςι μεγάλξπ αοιθμϊπ επίρηπ μεαοόμ 

γσμαικόμ τςάμει ρςημ Ιϋποξ για μα εογαρςεί ρςξμ ςξμέα ςηπ ξικιακήπ εογαρίαπ, ξ 

ξπξίξπ, εναιςίαπ ςξσ αρατξϋπ θερμικξϋ ςξσ πλαιρίξσ και ςηπ αθεαςϊςηςαπ ςξσ υόοξσ 

εογαρίαπ, απξςελεί ζόμη «σφηλξϋ κιμδϋμξσ» για εκςεςαμέμεπ μξοτέπ εκμεςάλλεσρηπ 

ςχμ γσμαικόμ ασςόμ. Ιαθίρςαςαι επξμέμχπ ρατέπ, ϊςι η διάρςαρη ςξσ ταιμξμέμξσ 

ρσμαοθοόμεςαι με ςιπ παθξγέμειεπ ςηπ διαυείοιρηπ ςηπ μεςαμαρςεσςικήπ πξλιςικήπ με 

ρσμπληοχμαςικξϋπ ϊοξσπ ςξ τϋλξ και ςημ ηλικία. Ρε κάθε πεοίπςχρη, η εμπξοία 

γσμαικόμ με ρκξπϊ ςη ρενξσαλική εκμεςάλλεσρη είμαι μια μξοτή βίαπ, με έμτσλη 

διάρςαρη, αμαπϊρπαρςα ρσμδεδεμέμη με ςημ αμιρϊςηςα και ςιπ ρυέρειπ ενξσρίαπ 

μεςανϋ αμδοόμ και γσμαικόμ, ξι ξπξίεπ καθξοίζξσμ ςημ κξιμχμική καςηγξοία 

«γσμαίκα» χπ παοαγχγϊ και ςημ κξιμχμική καςηγξοία «άμδοαπ» χπ καςαμαλχςή ςξσ 

ρεν, χπ παοευϊμεμη σπηοερία. Ιας’ αμςιρςξιυία, η εκμεςάλλεσρη γσμαικόμ ρςξμ ςξμέα 

ςηπ ξικιακήπ εογαρίαπ είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςιπ ρςεοεϊςσπεπ ποξρλήφειπ 

αματξοικά με ςη γσμαίκα χπ απξκλειρςικϊ, «τσρικϊ» και άμιρθξ διεκπεοαιχςή ςχμ 

ξικιακόμ εογαριόμ.   

 

136. Διδικϊςεοα χπ ποξπ ςημ εμπξοία γσμαικόμ για ρκξπξϋπ ρενξσαλικήπ εκμεςάλλεσρηπ, η 

μέυοι ποϊςιμξπ ποξρέγγιρη ςηπ πξομείαπ σπξγοαμμίζει ςημ απξςσυία ςχμ 

εμπλεκϊμεμχμ σπηοεριόμ μα αμαγμχοίζξσμ επακοιβόπ και εγκαίοχπ ςιπ σπξθέρειπ 

εμπξοίαπ και μα ποξρςαςεϋξσμ ςα δικαιόμαςα ςχμ ποξρόπχμ πξσ έυξσμ 

θσμαςξπξιηθεί με ρκξπϊ ςημ εναμαγκαρςική πξομεία. Οαοά ςα μέςοα πξσ έυξσμ 

λητθεί, η δξγμαςική ποξρέγγιρη πεοί ςηπ ρσμαίμερηπ ςξσ θύμαςξπ ρςημ εμπλξκή ςξσ 

ρε δίκςσξ πξομείαπ ϊρξ και ασςϊ ςηπ ελεύθεοηπ επιλξγήπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

                                                           
120 Γεχογία ρακλάγκαμξσ Ιέμςοξ Δοεσμόμ για Ηέμαςα Θρϊςηςαπ (Ι.Δ.Η.Θ 2001) Ζ Διεθμική Ρχμαςεμπξοία – 
Trafficking 
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επαγγέλμαςξπ παοαμέμει ιρυσοή. Δνακξλξσθξϋμ, επίρηπ, μα κσοιαουξϋμ ρςεοεϊςσπα 

και μϋθξι πξσ δημιξσογξϋμ πλαρμαςικέπ εμςσπόρειπ απξςοέπξμςαπ ςημ  ενήγηρη και 

αμςιμεςόπιρη ςξσ ταιμξμέμξσ ατήμξμςαπ μα εμμξηθεί ϊςι ξι μεςαμάρςοιεπ έουξμςαι 

ρςημ Ιϋποξ με ςη θέληρη ςξσπ και  ϊςι γμχοίζξσμ πξσ θα εογαρςξϋμ και ϊςι 

ρσμμεςέυξσμ εκξϋρια ρςιπ ποάνειπ εμπξοίαπ. Ωρςϊρξ, θα ποέπει μα γίμει ρσμείδηρη, 

καςαουήμ, ϊςι ςξ θέμα ςηπ ρσμαίμερηπ θεχοήθηκε άρυεςξ και δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι 

ρςξμ ξοιρμϊ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ  πξσ δίμεςαι ρςξ ποχςϊκξλλξ ςξσ Οαλέομξ, και 

καςά δεϋςεοξ, ςξ θέμα ςηπ «ελεϋθεοηπ επιλξγήπ» ςηπ πξομείαπ χπ επαγγελμαςικήπ 

διενϊδξσ ςίθεςαι σπϊ αμτιρβήςηρη, αμ λητθξϋμ σπϊφη ξι αμςικειμεμικέπ ρσμθήκεπ 

ρςιπ ξπξίεπ διαβιξϋμ ξι γσμαίκεπ πξσ κάμξσμ ασςή ςημ επιλξγή: σφηλή και ασναμϊμεμη 

γσμαικεία αμεογία, αμιρϊςηςα εσκαιοιόμ, τσλεςικέπ διακοίρειπ ρςημ αγξοά εογαρίαπ, 

ρενξσαλικέπ παοεμξυλήρειπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ξικξμξμίεπ πξσ πλήςςξμςαι απϊ ςξ 

ξογαμχμέμξ έγκλημα. Οοέπει μα καςαρςεί ρατέπ ϊςι ξι γσμαίκεπ-θϋμαςα εμπξοίαπ είςε 

εμςάυθηκαμ με ςη «θέληρη» ςξσπ ρςη βιξμηυαμία ςξσ ρεν είςε ϊυι, δεμ παϋξσμ μα είμαι 

θϋμαςα εμϊπ παοάμξμξσ κσκλόμαςξπ πξσ ςιπ κοαςάει ξμήοξσπ ρε έμα καθερςόπ 

ρϋγυοξμηπ δξσλείαπ μέρχ ςχμ υοεόμ, ςα ξπξία καθξοίζει ξ έμπξοξπ καςά ςη θέληρή 

ςξσ, και μέρχ μιαπ ρειοάπ καςαμαγκαρμόμ, πξσ ςιπ εμπξδίζει μα απξρσοθξϋμ απϊ ςξ 

κϋκλχμα ϊπξςε ςξ θελήρξσμ121.  

 

137. Όρξμ ατξοά ρςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ εμπλεκϊμεμχμ σπηοεριόμ, η πξλιςεία έυει ςημ 

σπξυοέχρη μα λειςξσογεί καςά εμιαίξ ςοϊπξ ιδιαίςεοα ρε θέμαςα ςϊρξ ρξβαοά, ρςα 

ξπξία διακσβεϋξμςαι θεμελιόδη αμθοόπιμα δικαιόμαςα και ϊπξσ η ρσμεογαρία ςχμ 

αουόμ και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ εμεογειόμ ςξσπ είμαι απϊλσςα αμαγκαία. Δνίρξσ 

απαοαίςηςη είμαι η επιδίχνη κάθε δσμαςήπ ρϋμποανηπ και αοχγήπ απϊ μη κοαςικξϋπ 

τξοείπ, ατξϋ έυει απξδειυθεί –και επιβεβαιόμεςαι απϊ ςημ εσοχπαψκή και διεθμή 

εμπειοία- ϊςι η πξλσρϋμθεςη μξοτή ςξσ εγκλήμαςξπ απαιςεί, ενίρξσ, πξλσρϋμθεςη 

αμςιμεςόπιρη, ςημ ξπξία ςξ κοάςξπ απϊ μϊμξ ςξσ αδσμαςεί μα τέοει ειπ πέοαπ. 

 

 

VΙΙ. ΠΡΟΣΑΔΙ/ ΔΙΗΓΗΔΙ 

 

138. Ρςξ ρημείξ ασςϊ θα ήθελα μα επιρημάμχ ϊςι δεμ σπξςιμό, ξϋςε παοαγμχοίζχ ςιπ πξλϋ 

θεςικέπ ενελίνειπ πξσ έυξσμ ρημειχθεί ρε μξμξθεςικϊ και θερμικϊ επίπεδξ, ςιπ επίμξμεπ 

και ρσμεπείπ ποξρπάθειεπ μεμξμχμέμχμ λειςξσογόμ μα εταομϊρξσμ ϊυι μϊμξ ςξ 

γοάμμα αλλά και ςξ πμεϋμα ςξσ Μϊμξσ, ςημ αμαγμόοιρη και ςημ εμπλξκή ςχμ ΛΙΞ, ςη 

βελςίχρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ ΟΡΞ και ςξσ ρσμςξμιρμξϋ ςχμ σπηοεριόμ. 

 

                                                           
121 Ιχμρςαμςίμα Οαπακόρςα Trafficking: ςξ πξλλαπλϊ ποϊρχπξ ςξσ κξιμχμικξϋ απξκλειρμξϋ. 
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139. Δεμ παοαγμχοίζχ, ςασςϊυοξμα, ϊςι η έμαονη ςηπ παοξϋραπ ρσζήςηρηπ ρσμπίπςει 

υοξμικά με ςιπ πξλϋ κοίριμεπ ρσζηςήρειπ για ςημ απαρυϊληρη και ςη μεςαμάρςεσρη 

γεμικϊςεοα, ςημ ξνεία ξικξμξμική κοίρη και ςημ ςοέυξσρα ασρςηοή δημξριξμξμική 

πξλιςική. Δεδξμέμξσ, ϊμχπ, ϊςι ςξ κοάςξπ καλείςαι, ρε ασςήμ ακοιβόπ ςημ κσποιακή 

ποαγμαςικϊςηςα, μα εταομϊρει έμα τιλϊδξνξ ρυέδιξ καςαπξλέμηρηπ και ποϊληφηπ 

ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, ρςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ ξπξθέςηρηπ είμαι, 

ρςη βάρη ςχμ ϊρχμ έυξσμ διαπιρςχθεί, μα ποξςαθξϋμ ξοιρμέμξι ρσρςημαςικξί ςοϊπξι 

αμςιμεςόπιρηπ ςξσ ζηςήμαςξπ, ξι ξπξίξι θα εμιρυϋρξσμ ςα ϊρα χπ ςόοα έυξσμ 

επιςεσυθεί, όρςε μα γίμει καςξοθχςή μια πιξ ρταιοική και απξςελερμαςική ποξρςαρία 

ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ εσάλχςηπ ασςήπ ξμάδαπ ποξρόπχμ.  

 

140. Ρςη βάρη ςχμ πιξ πάμχ, ειρηγξϋμαι ςα ακϊλξσθα, ρςξσπ ςοειπ βαρικξϋπ άνξμεπ ςηπ 

Πξιμικήπ Δίχνηπ, ςηπ Ποξρςαρίαπ και ςηπ Ποόληφηπ, καθόπ και ρε ξοιρμέμα Θέμαςα 

ρσμεογαρίαπ και ρσμςξμιρμξύ: 

 

Πξιμική δίχνη 

 

 ξ έγκλημα ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, σπϊ ςιπ ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ 

παγκξρμιξπξίηρηπ, ενελίρρεςαι με αμαπςσρρξμέμη δσμαμική και με μέεπ 

μξοτέπ. Καμβάμξμςαπ ςξ δεδξμέμξ ασςϊ σπϊφη, θα ποέπει ξ εμμξιξλξγικϊπ 

ποξρδιξοιρμϊπ  ςξσ εγκλήμαςξπ μα διεσοσμθεί καςά ςοϊπξ πξσ μα πεοιλαμβάμει 

ϊλεπ ςιπ ποϊρταςεπ μξοτέπ εκμεςάλλεσρηπ. Βήμα ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ασςή 

απξςελεί η άμερη εμαομόμιρη ςηπ κσποιακήπ μξμξθερίαπ με ςιπ ποόμξιεπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2011/36/ΔΔ122.  

 

 Ζ απξςελερμαςική ρςξιυειξθέςηρη και δίχνη ςχμ πξιμικόμ σπξθέρεχμ θα 

μπξοξϋρε μα εμιρυσθεί με ςημ ειραγχγή πιξ ενειδικεσμέμχμ μεθόδχμ και ςημ 

εμπλξκή ειδικώμ ρςημ ενέςαρη μαοςύοχμ καςά ςη δικαρςική διαδικαρία, 

ξϋςχπ όρςε μα διεσκξλϋμξμςαι ςα θϋμαςα μα δόρξσμ μαοςσοίεπ πξσ θα 

θεχοξϋμςαι, ρε δικξμξμικϊ επίπεδξ, ανιϊπιρςεπ. 

 

 Ηα ποέπει, επίρηπ, μα δξθεί μεγαλύςεοη έμταρη και πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ 

ρςημ ποξεςξιμαρία και εμδσμάμχρη ςχμ μαοςύοχμ και ρςημ αμάπςσνη ρυέρηπ 

εμπιρςξρϋμηπ αμάμερα ρςα θϋμαςα, πξσ καλξϋμςαι μα πεοάρξσμ ςη δϋρκξλη 

δξκιμαρία ςηπ δίκηπ, και ςξσπ δημϊριξσπ καςηγϊοξσπ. Δμδευξμέμχπ, η 

παοξσρία φσυξλϊγξσ ποιμ και καςά ςη διάοκεια ςχμ ακοξάρεχμ μα βξηθήρει 

ρςημ ρσμέπεια και ςημ ανιξπιρςία ςχμ μαοςσοιόμ. 

 

                                                           
122 Ρυεςικϊ είμαι ςξ άοθοξ 2 ςηπ Ξδηγίαπ. 
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 Η καςά ποξςεοαιόςηςα εκδίκαρη σπξθέρεχμ εμπξοίαπ ποξρώπχμ θα ποέπει 

μα επιδιχυθεί με ςημ ειραγχγή αμςίρςξιυηπ μξμξθεςικήπ διάςανηπ με ςημ 

διάςανη123 πξσ ποξβλέπεςαι ρςξμ πεοί Βίαπ ρςημ Ξικξγέμεια (Οοϊληφη και 

Οοξρςαρία Ησμάςχμ). Ζ σιξθέςηρη ασςήπ ςηπ ποϊμξιαπ θα ρσμβάλει 

καθξοιρςικά ρςημ ςαυϋςεοη και πιξ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ 

ρε σπξθέρειπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, θα μειόρει ςξ υοϊμξ αμαμξμήπ και αγχμίαπ 

ςχμ θσμάςχμ και θα επιτέοει, καςά ρσμέπεια, μείχρη ςξσ ρυεςικξϋ κοαςικξϋ 

κϊρςξσπ. 

 

 Η αμαβάθμιρη ςξσ μξμξθεςικξύ και καμξμιρςικξύ πλαιρίξσ καςά ςοόπξ πξσ 

μα διαλαμβάμει ςη διάρςαρη ςξσ τύλξσ (gender mainstreaming) χπ 

αμαγμόοιρη ςχμ διατξοόμ και ςχμ ιδιαίςεοχμ αμαγκόμ ςχμ αμδοόμ και ςχμ 

γσμαικόμ θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ είμαι σφίρςηπ ποξςεοαιόςηςαπ.  

 

 Οοξπ ςημ καςεϋθσμρη εμίρυσρηπ ςξσ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ πξσ ατξοά ρςημ 

εμπξοία ποξρόπχμ, χπ εγκλήμαςξπ πξσ επηοεάζει ρςημ πλειξφητία γσμαίκεπ, 

θα ποέπει μα ενεςαρςεί και η ποξξπςική σπξγοατήπ και κύοχρηπ ςηπ 

ύμβαρηπ ςηπ Κχμρςαμςιμξύπξληπ124, ρςημ ξπξία ξοίζξμςαι σπξυοεόρειπ ρςα 

κοάςη μα λαμβάμξσμ ποξληπςικά και καςαρςαλςικά μέςοα με ρκξπϊ ςημ 

ενάλειφη ςχμ εγκλημάςχμ καςά ςχμ γσμαικόμ, καθόπ επίρηπ μα ρυεδιάζξσμ και 

μα εταομϊζξσμ πξλιςικέπ πξσ μα ρςξυεϋξσμ ρςημ εμεογή ποξρςαρία και 

σπξρςήοινη ςχμ θσμάςχμ ςέςξιχμ εγκλημάςχμ, πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

απξζημίχρηπ, ςηπ μξμικήπ βξήθειαπ, ςηπ εναρτάλιρηπ άδειαπ παοαμξμήπ. 

 

 Ζ εμίρυσρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ και ςξσ κϋοξσπ ςηπ πξιμικήπ δικαιξρϋμηπ 

με ςη διαςμημαςική ρσμεογαρία Αρςσμξμίαπ και Νξμικήπ Τπηοερίαπ θα ποέπει 

μα ποξχθηθεί μέρχ ςηπ θέρπιρηπ εμϊπ κόδικα ποακςικήπ για ςη ρςξιυειξθέςηρη 

αδικημάςχμ εμπξοίαπ ποξρόπχμ. Ξ κόδικαπ ασςϊπ μπξοεί μα ρσμςαυθεί απϊ 

ςξμ ξμέα Οξιμικξϋ Δικαίξσ ςηπ Μξμικήπ Σπηοερίαπ όρςε μα απξςελεί έμα υάοςη 

πξοείαπ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ θα ποέπει ξι αρςσμξμικξί μα έυξσμ σπϊφη και μα 

ρσλλένξσμ ρςξ ρςάδιξ ςηπ ρσλλξγήπ ςξσ μαοςσοικξϋ σλικξϋ ποξκειμέμξσ μα 

ρςξιυειξθεςήρξσμ, ϊρξμ ςξ δσμαςϊμ καλϋςεοα, ςα ρσρςαςικά ρςξιυεία ςχμ 

αδικημάςχμ πξσ ποξβλέπει ξ Μϊμξπ 87(Θ)2007.  

 

 Ηα ποέπει, καςά ςημ άπξφη μξσ, επίρηπ, μα εμςαςικξπξιηθεί η εκπαίδεσρη 

ςχμ αρςσμξμικώμ «ποώςηπ γοαμμήπ», ρε ϊλα ςα μήμαςα ςηπ Αρςσμξμίαπ, 

ξϋςχπ όρςε μα ασνηθεί η ικαμϊςηςα ςξσπ μα εμςξπίζξσμ ςα πιθαμά θϋμαςα καςά 

                                                           
123 Άοθοξ 15 (3) Μ. 119(Θ)2000 « Οι αμακοίρειπ διενάγξμςαι και η σπόθερη εκδικάζεςαι υχοίπ καθσρςέοηρη». 
124 Ρϋμβαρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικόμ και 
ςηπ εμδξξικξγεμειακήπ βίαπ, Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, 11.V.2011 
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ςημ άρκηρη ςξσ έογξσ ςξσπ, αλλά και μα ςα εμημεοόμξσμ δεϊμςχπ για ςημ 

καςάρςαρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ και ςιπ ρσμέπειεπ πξσ επιτέοει η ρσμεογαρία 

ςξσπ με ςιπ αουέπ. ξ Εγυειοίδιξ Διαδικαρίαπ Αμαγμώοιρηπ Θσμάςχμ Εμπξοίαπ 

Ποξρώπχμ απξςελεί, ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη υοήριμξ και πξλϋςιμξ 

εογαλείξ, ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ξπξίξσ, ϊμχπ, θα ποέπει με κάπξιξ ςοϊπξ μα 

εμπεδχθεί και μα λειςξσογήρει ρςημ ποάνη. 

 

 Ηα μπξοξϋρε, επίρηπ, μα διεοεσμηθεί ςξ εμδευϊμεμξ ερχςεοικήπ αμαβάθμιρηπ 

ςξσ Γοατείξσ Καςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ Ποξρώπχμ (ΓΚΕΠ) ςηπ 

Αρςσμξμίαπ, όρςε η δοάρη ςξσ μα είμαι πιξ άμερη και απξςελερμαςική. 

 

 

Ποξρςαρία  

 

 Βαρικϊπ άνξμαπ για ςημ ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ 

εμπξοίαπ ποξρόπχμ είμαι η απαγκίρςοχρη ςξσ μξμςέλξσ διαυείοιρηπ ςξσ 

εγκλήμαςξπ ασςξύ από ςημ ασρςηοή ποξρήλχρη ρςημ άρκηρη 

μεςαμαρςεσςικξύ ελέγυξσ. Ζ απξςελερμαςική αμςιμεςόπιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ 

απαιςεί ςημ απξρϋμδερη ςηπ υξοήγηρηπ ςηπ άδειαπ παοαμξμήπ ρςα θϋμαςα απϊ 

ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ςίθεμςαι ρςα πλαίρια άρκηρηπ μεςαμαρςεσςικήπ πξλιςικήπ. 

 

 Η ιδιόςηςα ςξσ θύμαςξπ εμπξοίαπ θα ποέπει μα σπεοιρυύει έμαμςι ςηπ 

ιδιόςηςαπ ςξσ μεςαμάρςη. Σπϊ ςημ έμμξια ασςή, ςξ θϋμα ςσγυάμει πλήοξσπ, 

άμερηπ, και ξσριαρςικήπ ποξρςαρίαπ, υχοίπ καμ μα εναοςάςαι απϊ ςημ ςσυϊμ 

ρσμεογαρία ςξσ με ςιπ αουέπ για ρϋλληφη ςχμ δοαρςόμ. ξ θϋμα θα ποέπει μα 

αμςιμεςχπίζεςαι ποόςιρςα χπ ποϊρχπξ πξσ έυει αμάγκη ποξρςαρίαπ, επειδή 

καςαπαςήθηκαμ θεμελιόδη δικαιόμαςα ςξσ και, καςά δεϋςεοξ, για μα 

εμςξπιρςξϋμ και ςιμχοηθξϋμ ϊρξι ςξ εκμεςαλλεϋςηκαμ. Λέρα ρςα πλαίρια ασςά, 

θα μπξοξϋρε επίρηπ μα δξθεί ξ υαοακςηοιρμϊπ ςξσ θϋμαςξπ ακϊμα και ϊςαμ 

ρσλλαμβάμεςαι έμα άςξμξ για παοάμξμη παοαμξμή και ιρυσοίζεςαι ϊςι είμαι 

θϋμα εμπξοίαπ ή ϊςαμ σπάουξσμ αμςικειμεμικέπ εμδείνειπ ϊςι μπξοεί μα είμαι 

θϋμα ςέςξιαπ ανιϊπξιμηπ ποάνηπ. Δηλαδή, μα υξοηγείςαι και ρςα άςξμα ασςά 

ποξρχοιμή και άμερη ποξρςαρία, ϊπχπ ρσμβαίμει με ςξσπ αιςηςέπ αρϋλξσ μέυοι 

μα κοιθεί ϊςι ασςξί δικαιξϋμςαι αρϋλξσ. Ρςξ ίδιξ  πμεϋμα, θα ποέπει μα 

παοέυεςαι η εσελινία ρςιπ δημϊριεπ σπηοερίεπ πξσ καλξϋμςαι μα ποξρςαςεϋρξσμ 

και μα ρςηοίνξσμ ςα θϋμαςα μα εταομϊζξσμ ςιπ διαδικαρίεπ πξσ ςξσπ αμαλξγξϋμ 

(π.υ. έκδξρη κάοςαπ μξρηλείαπ, παοαυόοηρη ρςήοινηπ ξικξμξμικήπ και σλικήπ, 

ενεϋοερη θέρηπ εογαρίαπ), ρςη βάρη ςηπ αμαγμόοιρηπ και μϊμξ, υχοίπ μα 

απαιςείςαι κας’ απϊλσςξ ςοϊπξ η ξλξκλήοχρη άλλχμ διαδικαριόμ πξσ ατξοξϋμ 

ρςξ μεςαμαρςεσςικϊ ςξσ καθερςόπ (π.υ. η έκδξρη ςηπ άδειαπ παοαμξμήπ). 
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 Ρε κάθε πεοίπςχρη, πάμςχπ, ξι ποόμξιεπ για ποξρςαρία και αοχγή ςχμ 

θσμάςχμ εμπξοίαπ ποξρώπχμ ποέπει μα είμαι αμενάοςηςεπ από ςη δίχνη ςξσ 

εγκλήμαςξπ. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι ποέπει μα σπάονει μια αμθοχπιρςική 

ποξρέγγιρη ρςξ ταιμϊμεμξ ςηπ εμπξοίαπ, απϊ ςιπ αομϊδιεπ αουέπ, πξσ θα 

βαρίζεςαι ρε δϋξ άνξμεπ: Ρςξ ϊςι ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα ςίθεμςαι ρςξ 

επίκεμςοξ κάθε ρςοαςηγικήπ καςαρςξλήπ και ϊςι κάθε ποξρπάθεια πάςανηπ  ςξσ 

ταιμξμέμξσ θα ποέπει μα αμαπςσυθεί σπϊ ςημ ξπςική γχμία ςχμ θσμάςχμ, 

δηλαδή ςχμ ποξρόπχμ ςχμ ξπξίχμ ςα αμθοόπιμα  δικαιόμαςα ποέπει μα 

ποξρςαςεσςξϋμ, ατξϋ ασςά είμαι εσάλχςα ποϊρχπα πξσ υοήζξσμ ποξρςαρίαπ 

και αοχγήπ. Δνάλλξσ, ρε ασςή ςημ ξπςική βαρίζξμςαι ξι διαςάνειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ και ςηπ Ξδηγίαπ ςηπ ΔΔ. 

 

 Ρςξμ ςξμέα ςηπ ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ θα ποέπει μα γίμει καςαμξηςϊ ϊςι η απλή 

έμςανη ςξσπ ρςξ ρϋρςημα ποϊμξιαπ και ποξρςαρίαπ, χπ άλλη μια καςηγξοία 

«δσρποαγξϋμςχμ», δεμ επαοκεί. Ηα ποέπει, επίρηπ, μα γίμει καςαμξηςϊ ϊςι η 

αδσμαμία ρςημ ρςήοινη ςχμ θσμάςχμ δεμ έυει αομηςικέπ ρσμέπειεπ μϊμξ ρςα ίδια 

ςα θϋμαςα και ρςημ εσημεοία ςξσπ, αλλά ρε ξλϊκληοξ ςξ ρϋρςημα 

καςαπξλέμηρηπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ, πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ απξμξμήπ 

δικαιξρϋμηπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, θα ποέπει μα διαρταλιρςεί ϊςι η ρςήοινη ςχμ 

θσμάςχμ είμαι ρσμευήπ, ποξρχπική, γίμεςαι από ενειδικεσμέμα ποόρχπα και 

παοέυει ποώςιρςα ρςα θύμαςα ςημ αίρθηρη ςηπ αρτάλειαπ και ςηπ 

εμπιρςξρύμηπ. 

 

 Ιας’ αμαλξγία, θα ποέπει μα γίμει καςαμξηςϊ ϊςι η εογαριακή απξκαςάρςαρη 

απξςελεί ςξ ποόςξ βήμα απξκαςάρςαρηπ ςηπ κξιμχμικήπ ζχήπ ςξσ θϋμαςξπ και 

έμα μέρξ ελάυιρςηπ «απξζημίχρηπ», πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ρςέοηρηπ ρε 

ξικξμξμικξϋπ πϊοξσπ. Ωπ ςέςξιξ, θα ποέπει μα γίμεςαι με ποξρξυή και 

εσαιρθηρία, και μα ρςαθμίζει ςξσπ παοάγξμςεπ επικιμδσμϊςηςαπ, αλλά και ςιπ 

πηγέπ φσυξλξγικήπ πίερηπ ρςα θϋμαςα πξσ εογξδξςξϋμςαι. Ζ ρσμεογαρία και η 

ρύμτχμη γμώμη ςηπ Αρςσμξμίαπ, ςξσ Σμήμαςξπ Δογαρίαπ και ςχμ ΤΚΔ θα 

ποέπει, επξμέμχπ, καςά ςημ άπξφή μξσ μα απξςελέρει μέοξπ ςηπ διαδικαρίαπ 

ςξπξθέςηρηπ θσμάςχμ ρε θέρειπ απαρυϊληρηπ.  

 

 Διδικϊςεοα ϊρξμ ατξοά ρςημ ποϊρβαρη ρςημ φσυξλξγική ρςήοινη, θα ποέπει 

μα είμαι ρσμευήπ ή μα διαρταλιρςεί έρςχ ςακςική παοξσρία ειδικεσμέμξσ 

φσυξλϊγξσ ρςξ υόοξ ςξσ Ιαςατσγίξσ και 24χοη ποϊρβαρη ςηλετχμικόπ ρε 

φσυξλξγική ρςήοινη απϊ επαγγελμαςία. Ζ διαςήοηρη ςξσ ιρυϋξμςξπ ρσρςήμαςξπ 

ςηπ ποϊρβαρηπ όπξςε ζηςηθεί από ςα θύμαςα, δεμ είμαι επαοκήπ. 
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 Ρημαμςική για ςημ ξμαλή μεςάβαρη ςχμ θσμάςχμ απϊ ςημ καςάρςαρη 

θσμαςξπξίηρήπ ρςη ζχή σπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ κοάςξσπ, είμαι η εςξιμαρία ςχμ 

ερχςεοικώμ καμξμιρμώμ ςξσ Καςατσγίξσ, καςά ςοϊπξ πξσ μα διαρταλίζεςαι 

η εσμξμία και η αομξμική ρσμβίχρη ρςξ Ιαςατϋγιξ και η γοαπςή εμημέοχρη 

ςχμ μεξειρεουξμέμχμ ρςξ Ιαςατϋγιξ για ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ ασςξϋπ. Ηα ποέπει 

μα διεσθεςηθεί, επίρηπ, η μεςάτοαρη, ςϊρξ ςχμ γοαπςόμ Ιαμξμιρμόμ, ϊρξ και 

ςηπ «ρσμτχμίαπ σπξδξυήπ», ρςιπ 11 γλόρρεπ πξσ έυξσμ ήδη μεςατοαρςεί ςα 

έμςσπα με ςα δικαιόμαςα ςχμ θσμάςχμ. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ϊρξμ ατξοά ρςξ 

ίδιξ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ Ιαμξμιρμόμ, η λήφη μέςοχμ «ςιμχοηςικξϋ» υαοακςήοα 

θα ποέπει μα ρςαμαςήρει, ιδιαίςεοα ϊςαμ ξι κσοόρειπ ασςέπ αρκξϋμ φσυξλξγική 

πίερη ρςα θϋμαςα και διακιμδσμεϋξσμ ςημ παοαμξμή ςξσ σπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ 

κοάςξσπ. 

 

 ε πεοιπςώρειπ επαμαπαςοιρμξύ, ϊςαμ ασςϊπ ποξκοίμεςαι χπ καλϋςεοη λϋρη 

απϊ ασςή ςηπ παοαμξμήπ ρςημ Ιϋποξ, θα ποέπει μα διεμεογείςαι με ςημ ςήοηρη 

όλχμ ςχμ ποξϋπξθέρεχμ ρςήοινηπ, ποξρςαρίαπ και αρτάλειαπ ςξσ 

ποξρώπξσ. Διδικϊςεοα, θα ποέπει πάμςξςε μα ρςαθμίζεςαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι μια 

πιθαμή επιρςοξτή ρςη υόοα ποξέλεσρηπ ή καςαγχγήπ είμαι δσμαςϊ μα απξβεί 

επιζήμια ρςη ζχή ςξσ για λϊγξσπ αμςεκδίκηρηπ ή ακϊμα και για πιθαμή 

επαμαθσμαςξπξίηρη ςξσ. Ηα ποέπει, επίρηπ, μα λαμβάμεςαι σπϊφη εάμ 

σπάουξσμ ρςη υόοα καςαγχγήπ ρσγγεμικά ποϊρχπα ή σπξρςηοικςικϊ 

πεοιβάλλξμ πξσ θα παοάρυει ςημ αμάλξγη ποξρςαρία και ρςήοινη και θα 

ρσμβάλει ρςημ ξμαλή επαμέμςανη ςξσ ποξρόπξσ ρςημ κξιμχμία. Ηα μπξοξϋρε, 

εμδευξμέμχπ, ϊςαμ ςίθεςαι ζήςημα απξμάκοσμρηπ ξπξιξσδήπξςε θϋμαςξπ απϊ 

ςημ Ιϋποξ, υχοίπ ςη δική ςξσ θέληρη, μα ςίθεςαι εμόπιξμ ςηπ ΟΡΞ για λήφη 

ςχμ απαοαίςηςχμ μέςοχμ σπξδξυήπ και ποξρςαρίαπ ςξσ ρςη υόοα σπξδξυήπ 

ςξσ. 

 

 Η ανιξλόγηρη ςχμ δημόριχμ λειςξσογώμ πξσ υειοίζξμςαι σπξθέρειπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ, επί ςχ έογχ, θα μπξοξϋρε επίρηπ μα ρσμβάλλει καθξοιρςικά ρςημ 

βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ αμακϋπςξσμ καςά ςξ έογξ ςξσπ 

καθόπ και ρςημ απξδϊμηρη ρςεοεϊςσπχμ και παγιχμέμχμ αμςιλήφεχμ. 

Διδικϊςεοα ϊρξμ ατξοά ρςιπ εογαζϊμεμεπ ρςξ Ιαςατϋγιξ, η ανιξλϊγηρη ςχμ 

ποξρόπχμ θα μπξοξϋρε μα γίμεςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ, απϊ ςημ ΟΡΞ, με 

ρσμέμςεσνη, ξϋςχπ όρςε μα διαπιρςόμεςαι η επάοκεια και καςαλληλϊςηςα ςξσπ 

μα αρυξληθξϋμ με ςημ ρςήοινη ςχμ θσμάςχμ. 
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Ποόληφη  

 

 

 Η εμςαςικξπξίηρη ςηπ καςάοςιρηπ ςχμ μελώμ ςχμ κοαςικώμ σπηοεριώμ πξσ 

ρσμήθχπ έουξμςαι ρε επατή με πιθαμά θϋμαςα, ξϋςχπ όρςε μα καςαμξηθεί η 

σπξυοέχρή ςξσπ, αλλά και μα ασνηθεί η ικαμϊςηςά ςξσπ, μα αμαγμχοίζξσμ ςιπ 

εμδείνειπ εμπξοίαπ και μα παοαπέμπξσμ ςιπ σπξθέρειπ ρςξ ΓΙΔΟ για πεοαιςέοχ 

έοεσμα. Θδιαίςεοα ξι λειςξσογξί «ποόςηπ γοαμμήπ» πξσ ρςελευόμξσμ ςιπ 

σπηοερίεπ πξσ εταομϊζξσμ ςημ κοαςική πξλιςική για ςημ απαρυϊληρη ςχμ 

αλλξδαπόμ εογαζξμέμχμ ρςημ Ιϋποξ (μήμα Δογαρίαπ), πξσ ελέγυξσμ ςιπ 

ρσμθήκεπ απαρυϊληρηπ ςξσπ (μήμα Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ) και πξσ 

διαυειοίζξμςαι παοάπξμα πξσ σπξβάλλξμςαι απϊ ασςξϋπ ρε ρυέρη με ςημ 

παοαβίαρη ςχμ ϊοχμ απαρυϊληρήπ ςξσπ (μήμα Δογαριακόμ Ρυέρεχμ), θα 

ποέπει μα ςϋυξσμ εμςαςικήπ εκπαίδεσρηπ, με αρκήρειπ ποξρξμξίχρηπ και 

παοαδείγμαςα. 

 

 Οαοάλληλα, θα ποέπει μα γίμει ακόμα πιξ ενειδικεσμέμη επιμόοτχρη και 

καςάοςιρη ςχμ αομξδίχμ πξσ διαυειοίζξμςαι ςα ίδια ςα θύμαςα, απϊ ςξ 

αουικϊ ρςάδιξ ςηπ καςαγγελίαπ ςχμ αδικημάςχμ μέυοι και ςημ εκδίκαρη ςχμ 

σπξθέρεχμ ςξσπ ρςξ Δικαρςήοιξ (αρςσμξμικξί, δικηγϊοξι Μξμικήπ Σπηοερίαπ, 

δικαρςέπ). Ηα ποέπει μα διαρταλιρςεί, ακϊμα, ϊςι η επιμϊοτχρη θα είμαι 

ρσμευήπ και θα πεοιλαμβάμει ςιπ πιξ ρϋγυοξμεπ μξοτέπ εμπξοίαπ.  

 

 Οοξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη θα μπξοξϋρε μα ανιξπξιηθεί η ρσρρχοεσμέμη 

εμπειοία ςηπ ΠΟ και ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ νευχοιρςά, για καθξοιρμϊ ςχμ 

καςεσθσμςήοιχμ γοαμμόμ ςχμ επί μέοξσπ θεμάςχμ, αμάλξγα με ςιπ 

αομξδιϊςηςεπ και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ κάθε δημϊριξ τξοέα.  

 

 Οαοάλληλα, ρςξ ρημείξ ασςϊ θα ποέπει μα επιρημαμθεί ϊςι η εμπξοία 

ποξρόπχμ δεμ μπξοεί μα αμςιμεςχπιρθεί απξςελερμαςικά, εμϊρχ ενακξλξσθεί 

μα σπάουει ςξ ρϋρςημα ςηπ πξομείαπ πξσ επιςοέπει ρε άμδοεπ μα αγξοάζξσμ ςιπ 

γσμαίκεπ. Δμϊρχ ενακξλξσθεί μα σπάουει η ζήςηρη για παοξυή ρενξσαλικόμ 

σπηοεριόμ, η εμπξοία γσμαικόμ θα ρσμευίζει μα ςοξτξδξςείςαι, με ςη 

ρσμμεςξυή ςχμ ποξαγχγόμ, ςχμ διακιμηςόμ, ςχμ αγξοαρςόμ. Για ςημ 

ποξξπςική πξιμικξπξίηρηπ ςηπ αγξοάπ ρενξσαλικώμ σπηοεριώμ έυχ ήδη 

έλθει, ρςα πλαίρια ασςεπάγγελςηπ έοεσμαπ μξσ ρυεςικά με ςξ καθερςόπ ςηπ 

πξομείαπ, ρε διαβξϋλεσρη με ςιπ εμπλεκϊμεμεπ σπηοερίεπ, εμδιατεοξμέμξσπ 

ξογαμιρμξϋπ και ΛΙΞ. Ρςξ αμέρχπ επϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα θα σπξβληθεί 

ρυεςική ξπξθέςηρη μξσ για ςξ θέμα ασςϊ, με ςξ πλήοεπ και αμαλσςικϊ 

ρκεπςικϊ ςηπ.   
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 Ηα ποέπει, επίρηπ, ξ ςοϊπξπ διαυείοιρηπ ςχμ θεμάςχμ πξσ άπςξμςαι ςηπ 

εμπξοίαπ ποξρόπχμ μα νετϋγει απϊ ςημ εμςϋπχρη ϊςι ατξοά μϊμξ ρςημ 

καςαμαγκαρςική πξομεία γσμαικόμ, και μα διεσοσμθεί καςά ςοϊπξ πξσ μα 

πεοικλείει ϊλεπ ςιπ μξοτέπ εκμεςάλλεσρηπ. Οξλϋ ρημαμςική ποξπ ασςή ςημ 

καςεϋθσμρη και για ρκξπξϋπ, ειδικϊςεοα, ποϊληφηπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ 

για ρκξπξϋπ εογαριακήπ εκμεςάλλεσρηπ είμαι η διεμέογεια εμπεοιρςαςχμέμηπ 

μελέςηπ ςξσ μξμξθεςικξύ και θερμικξύ πλαιρίξσ πξσ οσθμίζει ςημ είρξδξ και 

εογαρία μεςαμαρςώμ ρςημ Κύποξ, χπ ποξπ ςη ρσμβαςόςηςα ςξσ με ςιπ 

ποξρπάθειεπ εμςξπιρμξύ και καςαπξλέμηρηπ ςχμ ποακςικώμ εκμεςάλλεσρηπ 

(πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ειρϊδξσ, παοαμξμήπ και απέλαρηπ, 

ςχμ ϊοχμ απαρυϊληρηπ, ςξσ ρσρςήμαςξπ επιθεόοηρηπ ςηπ εογαρίαπ, ςχμ 

διαδικαριόμ επίλσρηπ ςχμ εογαςικόμ διατξοόμ). 

 

 Ωπ άμερξ ποξληπςικϊ μέςοξ, μπξοεί ρςξ μερξδιάρςημα μα εμιρυσθεί η 

εμημέοχρη ςχμ ποξρώπχμ πξσ τθάμξσμ ρςημ Κύποξ για μα εογαρςξύμ, με 

ςημ γοαπςή εμημέοχρή ςξσπ, ποιμ και καςά ςημ άτινή ςξσπ, ρςη μηςοική ςξσπ 

γλόρρα, για ςα δικαιόμαςά ςξσπ, για ςιπ ρσμθήκεπ σπϊ ςιπ ξπξίεπ θα ποέπει μα 

αμαμέμξσμ μα εογαρςξϋμ και για ςη δσμαςϊςηςα ςξσπ μα αματέοξσμ ή μα 

καςαγγείλξσμ ςημ ξπξιαδήπξςε εκμεςάλλεσρη ςξσπ απϊ ςξσπ εογξδϊςεπ. Ζ 

εμημέοχρη ασςή θα ποέπει μα γίμεςαι ρσρςημαςικά ςξσλάυιρςξμ ρςιπ πιξ 

εσάλχςεπ καςηγξοίεπ απαρυϊληρηπ, ϊπχπ είμαι η εογαρία ρε μσυςεοιμά κέμςοα, 

ρςξμ γεχογικϊ ςξμέα, ρςημ ξικιακή εογαρία. Ρςξ έμςσπξ θα ποέπει μα 

αματέοξμςαι ρσγκεκοιμέμα ςηλέτχμα ΛΙΞ και δημξρίχμ σπηοεριόμ πξσ 

μπξοξϋμ ρςξσπ ξπξίξσπ θα μπξοξϋμ μα απξςαθξϋμ ρε ςέςξια πεοίπςχρη. ξ 

έμςσπξ θα μπξοξϋρε, εμδευξμέμχπ, μα επιρσμάπςεςαι ρςημ άδεια ειρϊδξσ 

(entry visa) και μα δίδεςαι εκ μέξσ, διά υειοϊπ, καςά ςημ άτινη ρςα κσποιακά 

αεοξδοϊμια.  

 

 Ηα ποέπει, ακϊμα, μα γίμξσμ ξσριαρςικέπ ποξρπάθειεπ εταομξγήπ ςηπ 

μξμξθερίαπ για ςη λειςξσογία ςχμ Ιδιχςικώμ Γοατείχμ Δνεσοέρεχπ 

Δογαρίαπ. Ιαθόπ ξ οϊλξπ ςχμ «αςζέμςηδχμ» παοξσριάζεςαι, και εμίξςε 

απξδεικμϋεςαι, καθξοιρςικϊπ για ςημ επιςσυία ςηπ διακίμηρηπ ςχμ ποξρόπχμ 

και ςηπ εκμεςάλλεσρήπ ςξσπ, θα ποέπει ξ έλεγυξπ ςηπ εογαρίαπ ςξσπ και ςηπ 

εμπλξκήπ ςξσπ ρε ϋπξπςεπ σπξθέρειπ –ξ ξπξίξπ αμαςέθηκε με βάρη ςη 

μξμξθερία, ρςξ μήμα Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ- μα γίμεςαι ςϊρξ ςακςικά, ϊρξ και 

αιτμίδια. Ζ ρσρςημαςική καςαγοατή ςχμ επίρημχμ και αμεπίρημχμ 

καςαγγελιόμ εμαμςίξμ ρσγκεκοιμέμχμ Γοατείχμ ή ποξρόπχμ, θα ποέπει μα 

ξδηγεί ρε ρξβαοέπ έοεσμεπ και ρε ρσλλξγή πεοαιςέοχ μαοςσοιόμ, με ρκξπϊ ςξμ 

ςεομαςιρμϊ ςηπ λειςξσογίαπ Γοατείχμ πξσ κεοδξρκξπξϋμ ειπ βάοξπ μιαπ 
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εναιοεςικά εσάλχςηπ ξμάδαπ αμθοόπχμ και ςημ πξιμική δίχνη ςχμ σπεσθϋμχμ. 

Ρε έμα δεϋςεοξ επίπεδξ, θα ποέπει μα γίμει ξοθή εκπαίδεσρη ςχμ ποξρόπχμ 

πξσ απαρυξλξϋμςαι ρε ασςϊ ςξμ ςξμέα, ξϋςχπ όρςε μα μπξοξϋμ και ασςξί με ςη 

ρειοά ςξσπ μα εμςξπίζξσμ εμδείνειπ εμπξοίαπ και μα ςιπ καςαγγέλλξσμ ρςξσπ 

αομϊδιξσπ. 

 

 

Θέμαςα ρσμεογαρίαπ και ρσμςξμιρμξύ 

 

 Ηα ποέπει, ακϊμα, μα ποξυχοήρει άμερα η θερμική ούθμιρη ςηπ ρσμεογαρίαπ 

ςχμ κοαςικώμ σπηοεριώμ με ςξσπ ΜΚΟ, μέρχ ποχςξκϊλλχμ, ξϋςχπ όρςε μα 

διαρταλιρςεί, ατεμϊπ, ςξ ϊςι η εμπλξκή ςξσπ γίμεςαι με διατάμεια και με ρατή 

ϊοια, αλλά και μα καλστθξϋμ, ατεςέοξσ, ςα κεμά πξσ εμςξπίζξμςαι ρςημ 

απξκλειρςική εταομξγή ςξσ μξμξθεςικξϋ και θερμικξϋ πλαιρίξσ απϊ ςξσπ 

κοαςικξϋπ τξοείπ. 

 

 Ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ κοαςικόμ σπηοεριόμ για ρκξπξϋπ σλξπξίηρηπ ςξσ Ρυεδίξσ 

Δοάρηπ και η ξσριαρςική αμάληφη ςηπ εσθύμηπ για διεκπεοαίχρη ςχμ 

δοάρεχμ πξσ ρσμτχμήθηκαμ από ςημ κάθε σπηοερία νευχοιρςά, θα 

ρσμβάλει καθξοιρςικά ρςημ επιςσυία ςξσ κξιμξϋ ρκξπξϋ πξσ είμαι η ποϊληφη 

και καςαπξλέμηρη ςξσ εγκλήμαςξπ. Ζ σλξπξίηρη ςξσ Ρυεδίξσ Δοάρηπ απξςελεί 

αομξδιϊςηςα και καθήκξμ ςηπ κάθε εμπλεκϊμεμηπ σπηοερίαπ ρςξ βαθμϊ και 

ρςημ έκςαρη πξσ ςημ ατξοά. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ςιπ ΛΙΞ-μέλη ςηπ ΟΡΞ. 

 

140. Ιαςαλήγξμςαπ, θα ήθελα μα θέρχ ςξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ μξσ ρε ρυέρη με ςημ 

ποξςειμϊμεμη μξμξθεςική παοέμβαρη πξσ εςξιμάρςηκε απϊ ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ 

ποξπ ςξ ρκξπϊ ρσμμϊοτχρηπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Ξδηγία 2011/36/ΔΔ. 

Ιαςαουήμ, η μξμξθεςική ασςή παοέμβαρη ταίμεςαι μα είμαι αμαπϊτεσκςη, εάμ μάλιρςα 

λητθεί σπϊφη ςξ γεγξμϊπ ϊςι η ποξθερμία μεςατξοάπ ςηπ Ξδηγίαπ ρςημ κσποιακή 

έμμξμη ςάνη έληνε ρςιπ 6 Αποιλίξσ 2013.  

 

141. Απϊ ςημ άλλη η εσοιρκϊμεμη ρε ενέλινη μξμξθεςική παοέμβαρη, αμ και αμαμεμϊμεμη 

δικαιξπξλιςικά, ποέπει μα ρςξυεϋει ρςη διαρατήμιρη εκκοεμξϋμςχμ ποξβλημαςικόμ 

ζηςημάςχμ και ρςημ πεοαιςέοχ  βελςίχρη ςξσ στιρςάμεμξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ με 

ρκξπϊ ςημ  απξςελερμαςική αμςιμεςόπιρη ςξσ απξςοϊπαιξσ ταιμξμέμξσ ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ και ςημ αμαβάθμιρη ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ θσμάςχμ. Λια ςέςξια  ρημαμςική 

ποχςξβξσλία και ποξρπάθεια δεμ θα ποέπει  μα εναμςληθεί ρςημ ασςξϋρια σιξθέςηρη 

ςχμ διεθμόμ και εσοχπαψκόμ κειμέμχμ, επειδή ελλξυεϋει ξ κίμδσμξπ μα θεχοηθεί ϊςι 

η Οξλιςεία επιδεικμϋει μάλλξμ ρσμβξλικά  ςη ρσμμϊοτχρη με ςξ κξιμξςικϊ κεκςημέμξ 
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και ςιπ διεθμείπ σπξυοεόρειπ, υχοίπ χρςϊρξ μα δηλόμει παοάλληλα και ςημ ειλικοιμή  

ποϊθερή ςηπ για απξςελερμαςική αμςιμεςόπιρη ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ και για 

επίςεσνη ςηπ ρχρςήπ ποξρςαρίαπ ςχμ θσμάςχμ. Δνάλλξσ, η εμπειοία δείυμει ϊςι 

ςέςξιξσ ςϋπξσ ποχςξβξσλίεπ πεςσυαίμξσμ μϊμξ ϊςαμ υαοακςηοίζξμςαι απϊ ποαγμαςική  

πξλιςική βξϋληρη, δέρμεσρη, ρσμξυή και ρσρςημαςικϊςηςα. 

 

142. Ρε κάθε πεοίπςχρη ανίζει μα ςξμιρςεί, χπ καςακλείδα, ϊςι η παοάμξμη διακίμηρη 

αμθοόπχμ με ρκξπϊ ςημ ξικξμξμική και ρενξσαλική ςξσπ εκμεςάλλεσρη έυει 

εκςεςαμέμεπ αομηςικέπ επιπςόρειπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ κξιμχμίαπ. Λε ςημ έμμξια ασςή  

πέοα απϊ ςημ αδιαμτιρβήςηςη αμαγκαιϊςηςα εγκαθίδοσρηπ εμϊπ ασρςηοξϋ 

καςαρςαλςικξϋ ρσρςήμαςξπ αμςιμεςόπιρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ εμπξοίαπ ποξρόπχμ 

και ςιμχοίαπ ςχμ δοαρςόμ, είμαι ρημαμςικϊ μα ςξμιρςεί ϊςι ποξβλήμαςα ςέςξιαπ 

ρξβαοϊςηςαπ, πξσ ποξρβάλλξσμ βάμασρα ςημ αμθοόπιμη σπϊρςαρη, ανιξποέπεια και 

ελεσθεοία, δεμ αμςιμεςχπίζξμςαι μϊμξ με ασρςηοή πξιμική και αρςσμξμική καςαρςξλή 

αλλά και με παοάλληλη εμδσμάμχρη ςχμ κξιμχμικόμ πξλιςικόμ και ςχμ πξλιςικόμ 

ποϊληφηπ και απξςοξπήπ ςηπ ζήςηρηπ.    

 

143. Για ςημ ξσριαρςική εταομξγή ϊλχμ ςχμ πιξ πάμχ, καθόπ και για ξ,ςιδήπξςε άλλξ 

απαιςηθεί, ςξ Γοατείξ μξσ θα βοίρκεςαι ρςη διάθερη ςχμ εμπλεκϊμεμχμ σπηοεριόμ, 

εμό θα ρσμευίρχ και μεςά ςημ σπξβξλή ςηπ ξπξθέςηρηπ μα παοακξλξσθό ςξ θέμα 

και ςημ πξοεία σλξπξίηρηπ ςχμ ειρηγήρεόμ μξσ, υχοίπ μα απξκλείεςαι για ςξ ρκξπϊ 

ασςϊ μα καλέρχ ςιπ σπηοερίεπ ρε διαβξϋλεσρη ή μα ρσρςήρχ ρυεςική ξμάδα εογαρίαπ. 

Δπί ςξσ παοϊμςξπ, αμαμέμχ ϊςι ξι διαπιρςόρειπ, ςα ρσμπεοάρμαςα και ξι ειρηγήρειπ 

μξσ θα μελεςηθξϋμ απϊ ςιπ Σπηοερίεπ και ϊςι θα απξςελέρξσμ ςημ ατεςηοία για μια 

ρσμξλική απξςίμηρη και επαμανιξλϊγηρη ςξσ πλαιρίξσ καςαπξλέμηρηπ ςηπ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ ρςημ Ιϋποξ.  

 

144. Ζ ξπξθέςηρη σπξβάλλεςαι ρςξσπ Σπξσογξϋπ Δρχςεοικόμ, Δογαρίαπ και Ιξιμχμικόμ 

Αρταλίρεχμ και Δικαιξρϋμηπ και Δημϊριαπ άνηπ, καθόπ και ρε ϊλεπ ςιπ δημϊριεπ 

σπηοερίεπ και ρςιπ Λη Ισβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ  πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ Οξλσθεμαςική 

Ρσμςξμιρςική Ξμάδα για ςημ καςαπξλέμηρηπ ςηπ Δμπξοίαπ Οοξρόπχμ, για ςιπ δικέπ 

ςξσπ εμέογειεπ. 

 

 

 

 

 

Δλίζα Ραββίδξσ 

Δπίςοξπξπ Διξικήρεχπ και Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ 

Δθμική Αμενάοςηςη Αουή Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ     
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Παοάοςημα 1 

 

Οαοάπξμα ρυεςικά με ςξ ρϋρςημα ρςήοινηπ ςχμ θσμάςχμ εμπξοίαπ 

ποξρόπχμ 

-ξλξκληοχμέμα 

-εκκοεμή 

 

Α/Π Παραπονοφμενη/οσ 

ή ΜΚΟ / ΔΕΑ ή αρ. 

Φακζλου 

Παράπονο και διαπιςτώςεισ μετά από ζρευνα 

Α/Π 

1532/2007 

 

κ. Αντροφλα 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Cyprus STOP 

Trafficking 

Αναφορικά με κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ λειτουργίασ του Κρατικοφ 

Καταφυγίου. 

Α/Π 

2838/2007 

κ. Αντροφλα 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Cyprus STOP 

Trafficking & 

κ.  Ζλενα 

Πιςςαρίδου, 

Οργάνωςθ τίγμα 

Εκ μζρουσ των πρϊτων κυμάτων που φιλοξενικθκαν ςτο Κρατικό 

Καταφφγιο, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίασ του, και 

ειδικότερα 

- Σθ διαχείριςθ των αιτθμάτων εξόδου των κυμάτων 

- Σθ μεταφορά τουσ ςτο Μακάρειο  Νοςοκομείο για ιατρικζσ 

εξετάςεισ 

- Σθν ενθμζρωςι τουσ για τα δικαιϊματά τουσ και τθν 

αναμενόμενθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ εκεί 

Α/Π 

630/2009 

κ. A.B. από 

Μολδαβία 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Σο παράπονο αφοροφςε ςε κφμα που αναγνωρίςτθκε, αλλά θ 

ποινικι υπόκεςθ εναντίον των διακινθτϊν τθσ δεν μποροφςε να 

προχωριςει, κακϊσ το ζγκλθμα ζλαβε χϊρα εντόσ των Βρετανικϊν 

Βάςεων.  

Όπωσ διαφάνθκε κατά τθν ζρευνα, παρότι ζγινε θ αναγνϊριςθ του 

κφματοσ και παρζμεινε για ζνα διάςτθμα ςτο Καταφφγιο, το ΣΑΠΜ 

παρζλειψε να εκδϊςει άδεια παραμονισ και δεν ικανοποίθςε 

αίτθμά τθσ για παραμονι ςτθν Κφπρο και αλλαγι τομζα 
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απαςχόλθςθσ. 

Α/Π 

2412/2009 

κ. Winifred 

Spyridaki, Pregnancy 

Care Center 

Σο παράπονο αφοροφςε ςε προβλιματα που αντιμετωπίηουν 

γενικά τα κφματα εμπορίασ, και ειδικότερα: 

- τθ μεγάλθ διάρκεια των δικαςτικϊν διαδικαςιϊν 

- το φψοσ του δθμοςίου βοθκιματοσ που λαμβάνουν και 

ςτθ δυνατότθτά τουσ να μείνουν, βάςει αυτοφ, ςτθν Κφπρο 

για μεγάλα χρονικά διαςτιματα 

- τθν απουςία ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςτθ μθτρικι τουσ 

γλϊςςα 

- ε κακυςτεριςεισ ςτθν ζκδοςθ ταυτοτιτων νοςθλείασ 

- ε ανεπαρκι πρόςβαςθ τουσ ςε ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ και εργαςία.   

- ε ανεπαρκι ενθμζρωςι τουσ για τα δικαιϊματά τουσ 

 

Η ζρευνα του παραπόνου εντάχκθκε ςτα πλαίςια παρακολοφκθςθσ 

των εξελίξεων ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτιριξθσ των κυμάτων, 

μζςα από τισ ςυνεδρίεσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν 

Εγκλθματικότθτα125 με κζμα «Ο ςυντονιςμόσ των αρμόδιων 

κρατικϊν υπηρεςιϊν και των εθελοντικϊν οργανϊςεων ςτην 

προςπάθεια για πρόληψη και πάταξη του φαινομζνου τησ 

εμπορίασ ανθρϊπων και ςτην αντιμετϊπιςη των ςυνεπειϊν για τα 

θφματα». 

Α/Π 

2126/2010 

κ. Α. Α. από 

Φιλιππίνεσ 

 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Δ.Ε.Α. 5624544 

Σο παράπονο υποβλικθκε από αναγνωριςμζνο κφμα εμπορίασ, 

αναφορικά με τθν ςτιριξθ τθσ από τισ ΤΚΕ, και ςυγκεκριμζνα τθν 

οικονομικι ςτιριξθ τθσ ίδιασ και του παιδιοφ τθσ, που είναι 

Κφπριοσ πολίτθσ. 

Με τθν κατάκεςθ τθσ είχε καταδικαςτεί ο πρϊθν εργοδότθσ τθσ ςε 

φυλάκιςθ. 

Η διερεφνθςθ του παραπόνου δεν κατζδειξε άμεςεσ ευκφνεσ ςτισ 

ΤΚΕ για πλθμμελι χειριςμό τθσ περίπτωςθσ όςον αφορά ςτθ 

χοριγθςθ δθμοςίου βοθκιματοσ. Διαφάνθκε, όμωσ, ότι θ ίδια 

αντιμετϊπιηε ςοβαρά ψυχολογικά προβλιματα, που τθν 

κακιςτοφςαν δφςπιςτθ απζναντι ςτισ αρχζσ και ςτισ προκζςεισ 

τουσ, κάτι που οι ΤΚΕ δεν φαίνεται να ζλαβαν υπόψθ ι να 

αντιμετϊπιςαν κατά το χειριςμό τθσ υπόκεςθσ. 

                                                           
125 Ρςιπ 16/6/2010, 22/9/2010 και17/11/2010. 
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Α/Π 

77/2011 

κ. D.G.R. από 

Βουλγαρία 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Φ/δι κ. Winifred 

Spyridaki, 

Cyprus STOP 

Trafficking 

Δ.Ε.Α. 55033821 

Θφμα εμπορίασ που, εξαιτίασ τθσ χαμθλισ νοθτικι ικανότθτάσ του, 

κρίκθκε αναξιόπιςτο κατά τθ δικαςτικι διαδικαςία, και 

επαναπατρίςτθκε. Ακολοφκωσ επζςτρεψε, υπό άγνωςτεσ 

ςυνκικεσ, και όταν εντοπίςτθκε εκ νζου, ςυνελιφκθκε με ςκοπό 

τθν απζλαςθ. 

φμφωνα με το παράπονο, κατά τθ ςφλλθψι τθσ δεν λιφκθκε 

επαρκϊσ υπόψθ το παρελκόν τθσ ςτθν Κφπρο και δεν 

διερευνικθκαν οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ επζςτρεψε και το 

ενδεχόμενο νζασ κυματοποίθςισ τθσ. 

Παρά τθν άμεςθ παρζμβαςθ τθσ Επιτρόπου, καταρχιν για 

αναςτολι τθσ απζλαςθσ και διερεφνθςθ των πιο πάνω, και κατά 

δεφτερο ςε παραχϊρθςθ χρονικοφ περικωρίου προετοιμαςίασ τθσ  

παραλαβισ τθσ από ΜΚΟ ςτθ Βουλγαρία, θ απζλαςθ εκτελζςτθκε 

άμεςα.  

Α/Π 

1523/2011 

κ. Winifred 

Spyridaki, 

Cyprus STOP 

Trafficking 

Σο παράπονο αναφερόταν ςε δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα 

κφματα γενικά, όπωσ: 

- Κακυςτεριςεισ ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παραμονισ τουσ 

- Ελλιπι προςταςία τθσ προςωπικισ τουσ ιςτορίασ 

- Διακοπι δθμοςίου βοθκιματοσ ςε περίπτωςθ που 

απορρίπτουν εργαςίασ επειδι δεν αιςκάνονται αςφαλείσ 

- Ελλιπι ζρευνα των χϊρων εργαςίασ ςτουσ οποίουσ 

παραπζμπονται, για διαβεβαίωςθ τθσ αςφάλειασ τουσ, και 

για αποφυγι εργαςιακισ εκμετάλλευςθσ τουσ 

- Άμεςθ διαςφνδεςθ τθσ κάρτασ νοςθλείασ με τθν άδεια 

παραμονισ τουσ 

- Απουςία προγραμμάτων απόκτθςθ επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων  

Α/Π 

1722/2011 

κ. T.L.T. 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Φ/δι  

Cyprus STOP 

Σο παράπονο αφοροφςε ςτο χειριςμό των αιτθμάτων και των 

προβλθμάτων που αντιμετϊπιηε από τισ ΤΚΕ. υγκεκριμζνα, 

κατιγγειλε ότι ςτθν εργαςία που τοποκετικθκε υπόκειντο 

εκμετάλλευςθ, μιςκολογικά και ωσ προσ το ωράριο εργαςίασ, και 

ότι δεν είχαν εκδοκεί ακόμα άδεια παραμονισ και κάρτα 

νοςθλείασ. ταμάτθςε τθν εργαςία τθσ και προςπακοφςε για 2 

μινεσ να επικοινωνιςει με τθ λειτουργό τθσ, για να διευκετιςει 

χϊρο διαμονισ και οικονομικι ςτιριξθ, χωρίσ αποτζλεςμα. Όταν 

τα κατάφερε, δεν τθσ παραχωρικθκε οποιαδιποτε οικονομικι 

βοικεια αναδρομικά. 
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Trafficking 

Α/Π 

1918/2011 

κ. Σ.Η.Τ.Ν. από 

Βιετνάμ 

οικιακι εργαηόμενθ, 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εργαςιακισ 

εκμετάλλευςθσ 

Φ/δι 

κ. Αντροφλασ 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Cyprus STOP 

Trafficking 

Αρ. Φ..: Β10-07894 

Όπωσ μασ καταγγζλκθκε, μετά τθν αναγνϊριςι τθσ ωσ κφμα, 

διαγνϊςκθκε με φυματίωςθ και κατζλυςε για δφο μινεσ ςτο 

ςανατόριο ςτθν Κυπεροφντα. Μετά τθν επιςτροφι τθσ ςτθ 

Λευκωςία, και πολφ αργότερα ακόμα, δεν είχε ακόμα εκδοκεί θ 

άδεια παραμονισ τθσ. 

Η διερεφνθςθ του παραπόνου κατζδειξε ςυςτθματικι άρνθςθ του 

ΣΑΠΜ να εκδϊςει τθν άδεια, για περιςςότερουσ από 6 μινεσ, 

παρά τισ βεβαιϊςεισ τθσ Αςτυνομίασ για τθν ιδιότθτα του κφματοσ, 

και παρά τισ εκκλιςεισ του ίδιου του κφματοσ, τθσ ΜΚΟ, αλλά και 

των ΤΚΕ, για προϊκθςθ τθσ υπόκεςθσ. 

το διάςτθμα αυτό, θ κ. N. ςτεροφνταν πρόςβαςθσ ςε όλα τα 

δικαιϊματά τθσ ωσ αναγνωριςμζνο κφμα εμπορίασ, 

περιλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε οικονομικισ ςτιριξθσ. Σα ζξοδα 

τθσ είχε επωμιςτεί θ Οργάνωςθ.  

Α/Π 

2017/2011 

κ.  Ζλενα 

Πιςςαρίδου, 

Οργάνωςθ τίγμα 

 

Αναφορικά με το χειριςμό των αιτθμάτων τθσ Οργάνωςθσ για 

κάλυψθ των εξόδων φιλοξενίασ των κυμάτων εμπορίασ ςτο 

Καταφφγιο που διατθροφςε θ Οργάνωςθ, πριν από τθν ίδρυςθ του 

Κρατικοφ Καταφυγίου. 

Από τθ διερεφνθςθ του παραπόνου, διαφάνθκε ότι, παρόλο που το 

αίτθμα αφοροφςε μόνο ςε κφματα εμπορίασ που παραπζμφθηκαν 

από τισ ΥΚΕ ςτο εν λόγω Καταφφγιο, κανζνα από τα δφο αρμόδια 

Τπουργεία ( Εςωτερικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων) δεν αναλάμβανε τθν ευκφνθ για τθν κάλυψθ των 

ςχετικϊν εξόδων. Μετά από πολλζσ διαβουλεφςεισ, 

παραχωρικθκε κάποιο ποςό, για τθ διαμονι των κυμάτων και 

μόνο. 

τθν απουςία κεςμικοφ πλαιςίου που να ρυκμίηει το ηιτθμα, θ 

Επίτροποσ αποφάςιςε να μθν προχωριςει επί του ειδικοφ 

κζματοσ. 

Η ςυμπερίλθψθ του, ωςτόςο, ςτθν Σοποκζτθςθ ζγινε για ςκοποφσ 

ανάδειξθσ των προβλθμάτων που αναφφονται από τθν ζλλειψθ 

Κανονιςτικοφ Πλαιςίου για τθ λειτουργία Καταφυγίων εκτόσ του 

Κρατικοφ (οι Κανονιςμοί βρίςκονται ςιμερα ςε τελικό ςτάδιο) και 

από τθν απουςία πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ με τισ ΜΚΟ που 
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ςτθρίηουν τα κφματα. 

Α/Π 

243/2012 

κ. B.A.M.A. από τθν 

Αίγυπτο, 

γεωργικόσ εργάτθσ, 

ενδεχόμενο κφμα 

εργαςιακισ 

εκμετάλλευςθσ 

Σο παράπονο αφοροφςε ςτο χειριςμό καταγγελίασ του για 

παραβίαςθ των όρων απαςχόλθςισ του. υγκεκριμζνα κατιγγειλε 

ότι εργαηόταν για 10 μινεσ, επί 12 ϊρεσ θμερθςίωσ, πλθρωνόταν 

ελάχιςτα και κρατοφνταν το διαβατιριό του. Όταν το κατιγγειλε, 

εξετάςτθκε εργατικι διαφορά και το ΣΑΠΜ κατζλθξε ότι ο 

εργοδότθσ του όφειλε €2,200 και ότι ο ίδιοσ μποροφςε να αλλάξει 

εργοδότθ. Εντοφτοισ, παρά τισ ενδείξεισ για εργαςιακι 

εκμετάλλευςθ του παραπονοφμενου, το ΣΑΠΜ δεν παρζπεμψε τθν 

περίπτωςθ ςτον αρμόδιο Γραφείο τθσ Αςτυνομίασ για εξζταςθ, 

οφτε άςκθςε οποιαδιποτε πίεςθ ςτον εργοδότθ για ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν απόφαςθ που λιφκθκε. 

Εν όψει του ότι ο παραπονοφμενοσ αναχϊρθςε από τθν Κφπρο 

μετά τθν υποβολι του παραπόνου του, θ Επίτροποσ αποφάςιςε να 

μθν προχωριςει ςε παρζμβαςθ επί τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ. 

Η ςυμπερίλθψθ του παραπόνου ςτθν Σοποκζτθςθ καταδεικνφει 

τθν διαςφνδεςθ των αδυναμιϊν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

προςϊπων με τθν προβλθματικότθτα ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ των 

εργατικϊν διαφορϊν των αλλοδαπϊν εργαηομζνων. 

Α/Π 

782/2012 

κ. G. U.  

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

Φ/δι κ. Αντροφλασ 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Cyprus STOP 

Trafficking 

Δ.Ε.Α. 5621683 

Σο παράπονο αφοροφςε ςτθ διακοπι του δθμοςίου βοθκιματοσ 

το οποίο λάμβανε, κακϊσ κρίκθκε εκουςίωσ άνεργθ, λόγω 

παραίτθςθσ από τθν εργαςία ςτθν οποία είχε τοποκετθκεί. Η δίκθ 

εναντίον των εκμεταλλευτϊν τθσ εκκρεμοφςε 3 χρόνια μετά τθν 

ζναρξι τθσ. 

Από τθν ζρευνα διαφάνθκε ότι θ παραπονοφμενθ δεν επιδείκνυε 

ςυνζπεια ςτθν εγγραφι τθσ ςτον κατάλογο ανζργων, ωςτόςο δεν 

διαπιςτϊκθκε κατά πόςον οι ΤΚΕ αναηιτθςαν επαρκϊσ τουσ 

λόγουσ τθσ παραίτθςισ τθσ ι αν τθν ςτιριξαν ςε μια προςπάκεια 

εξεφρεςθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ. 

Α/Π 

1733/2012 

κ. M.S. από Ινδία 

εργάτθσ 

κτθνοτροφίασ, 

ενδεχόμενο κφμα 

εργαςιακισ 

Ο παραπονοφμενοσ εργαηόταν ςε φάρμα για αρκετοφσ μινεσ, ςε 

άςχθμεσ ςυνκικεσ, χωρίσ εγγραφι ςτο μθτρϊο αλλοδαπϊν 

εργαηομζνων, με τον εργοδότθ να  του κατακρατεί το διαβατιριο 

και το τραπεηικό του βιβλιάριο. Εγκατζλειψε το χϊρο εργαςίασ του 

μετά από ςωματικι κακοποίθςθ από ςυγγενικό πρόςωπο του 
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εκμετάλλευςθσ 

Φ/δι ΚΙΑ 

Δ.Ε.Α. 5684627 

εργοδότθ, αλλά όταν το κατιγγειλε ςτθν Αςτυνομία, ςυνελιφκθκε 

ο ίδιοσ εξαιτίασ τθσ άτυπθσ παραμονισ του ςτθν Κφπρο. 

Μετά από παρζμβαςθ τθσ Επιτρόπου, ο παραπονοφμενοσ αφζκθκε 

ελεφκεροσ για εξεφρεςθ νζου εργοδότθ.  

Ωςτόςο, όπωσ διαφάνθκε κατά τθν ζρευνα, θ Αςτυνομία 

αρκζςτθκε ςτο «διακανονιςμό» του παραπονοφμενου με τον 

προθγοφμενο του εργοδότθ, και ςτθ απόςυρςθ τθσ καταγγελίασ 

του για ξυλοδαρμό, και δεν διερεφνθςε τισ ςυνκικεσ υπό τισ 

οποίεσ τον εργοδοτοφςε, οφτε εξζταςε, ςτθ βάςθ των πιο πάνω 

ςοβαρϊν ενδείξεων, το ενδεχόμενο να αποτελοφςε κφμα 

εργαςιακισ εκμετάλλευςθσ. 

Α/Π 

2382/2012 

κ. O. J. O. Από 

Νιγθρία 

οικιακι εργαηόμενθ,  

ενδεχόμενο κφμα 

εμπορίασ για 

εργαςιακι και 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Φ/δι ΚΙΑ 

Δ.Ε.Α. 5689963 

Αρ. Φ.: Α12-01315Σ 

 

Σο παράπονο αφοροφςε ςε μετανάςτρια που ιρκε ςτθν Κφπρο να 

εργαςτεί βάςει παραπλανθτικισ προςφοράσ για κζςθ εργαςίασ ςε 

εταιρεία, και βρζκθκε να εργάηεται ωσ οικιακι εργαηόμενθ ςε τρεισ 

οικίεσ. Επιπλζον, κατακρατοφνταν τα προςωπικά τθσ ζγγραφα, τθσ 

απαγορευόταν να επικοινωνεί με άλλουσ ανκρϊπουσ και 

ενθμερϊκθκε ότι κα κατακρατοφνταν οι μιςκοί τθσ για ζνα χρόνο, 

για ςκοποφσ κάλυψθσ των εξόδων άφιξθσ τθσ ςτθν Κφπρο. Σζλοσ, 

ςτο παράπονο αναφερόταν ότι θ εργοδότριά τθσ προςπάκθςε, 

επιπρόςκετα, να τθν προωκιςει για ςκοποφσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ. Όταν προςπάκθςε να καταγγείλει όλα τα πιο 

πάνω, τζκθκε θ ίδια υπό κράτθςθ, ωσ υπόδικοσ, ςτθ βάςθ ψευδοφσ 

κατθγορίασ τθσ εργοδότριασ για κλοπι κοςμιματοσ. 

Από τθ διερεφνθςθ διεφάνθ ότι κατά τθν επαφι τθσ 

παραπονοφμενθσ με τθν Αςτυνομία και με το Σμιμα Φυλακϊν, δεν 

αναγνωρίςτθκαν οι ενδείξεισ για ενδεχόμενο εμπορίασ προςϊπου 

για εργαςιακι και ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, και θ περίπτωςθ δεν 

παραπζμφκθκε ςτο αρμόδιο Γραφείο τθσ Αςτυνομίασ για 

περαιτζρω και εξειδικευμζνο ζλεγχο. 

Μετά από παρζμβαςθ τθσ Επιτρόπου, ενθμερϊκθκε ΓΚΕΠ και θ 

παραπονοφμενθ αναγνωρίςτθκε ωσ κφμα. 

Α/Π 

2560/2012 

κ.κ. L.G & N.B από 

Φιλιππίνεσ 

 

αναγνωριςμζνα 

κφματα εμπορίασ 

Σο παράπονο αφοροφςε ςτο χειριςμό των προβλθμάτων που 

αντιμετϊπιηαν ςτθν εργαςία που τοποκετικθκαν, και ειδικότερα 

το γεγονόσ ότι δεν είχαν ςυμβόλαια απαςχόλθςθσ, δεν 

πλθρϊνονταν πλιρθ μιςκό και ότι δεν είχαν τθν δυνατότθτα να το 

καταγγείλουν. 

Όπωσ φάνθκε κατά τθν ζρευνα, θ ΤΑΜ αρνοφνταν να κάνει δεκτζσ 
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για ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

 

Φ/δι κ. Gosia 

Chrysanthou 

Cyprus STOP 

Trafficking 

 

Δ.Ε.Α. 5649975  

            5649974 

τισ καταγγελίεσ τουσ για εργατικι διαφορά και να τισ διαβιβάςει 

ςτο ΣΕ, λόγω τθσ απουςίασ ςφραγιςμζνων ςυμβολαίων από το ΣΕ, 

και το ΣΕ αρνοφνταν να λάβει απευκείασ τισ καταγγελίεσ, εξαιτίασ 

του ότι δεν είχαν υποβλθκεί αρχικά ςτθν ΤΑΜ. 

Διαφάνθκε, ακόμα, ότι οι χϊροι και οι ςυνκικεσ εργαςίασ ςτουσ 

οποίουσ τοποκετοφνται τα κφματα εξετάηονται μόνο όςον αφορά 

ςτθν εμπλοκι των εργοδοτϊν ςε ποινικά αδικιματα, αλλά δεν 

επικεωροφνται για παραβίαςθ εργαςιακϊν δικαιωμάτων. 

Κακίςτανται, ζτςι, τα κφματα ευάλωτα ςε δεφτερθ εκμετάλλευςθ 

και ενδεχόμενθ επανακυματοποίθςθ.  

Α/Π 

690/2013 

κ. M.M. από 

Ρουμανία 

ενδεχόμενο κφμα 

εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

Φ/δι 

κ. Αντροφλασ 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Cyprus STOP 

Trafficking 

Όπωσ μασ καταγγζλκθκε, οι ΤΚΕ επιχείρθςαν εξαναγκαςτικά να 

χωρίςουν αναγνωριςμζνο κφμα από το βρζφοσ τθσ, εξαιτίασ του 

ότι, όπωσ ιςχυρίηονταν, το Κρατικό Καταφφγιο δεν μποροφςε να 

φιλοξενιςει κφματα με παιδιά. Μετά από ζντονεσ παραςτάςεισ τθσ 

Οργάνωςθσ, διευκετικθκε θ φιλοξενία τθσ μαηί με το μωρό. 

Κατά τθν ζρευνα, οι ΤΚΕ παραδζχκθκαν ότι επρόκειτο για 

βεβιαςμζνθ ενζργεια και ότι βαςικι αρχι χειριςμοφ τζτοιων 

περιπτϊςεων ςτο μζλλον κα πρζπει να είναι το ςυμφζρον του 

παιδιοφ και θ καλι ςυνεργαςία με τθ μθτζρα.  

Α/Π 

1808/2013 

κ. L. E. από Νιγθρία 

αναγνωριςμζνο 

κφμα εμπορίασ για 

ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ 

Φ/δι 

κ. Αντροφλασ 

Χριςτοφίδου 

Henriques,  

Σο παράπονο αφοροφςε ςτισ ςυνκικεσ διαμονισ των κυμάτων ςτο 

Κρατικό Καταφφγιο, και ειδικότερα ςε μία νζα πρακτικι που 

εφαρμόηεται και αφορά ςτθν επιβολι «κυρϊςεων» (κυρίωσ 

ςτζρθςθ ι μείωςθ εξόδων) ςε όςεσ «παραβιάηουν τουσ 

κανονιςμοφσ» ι παρουςιάηουν «ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά», με 

αφορμι τθν περίπτωςθ τθσ κ. E., θ οποία αποφάςιςε να 

αναχωριςει από το Καταφφγιο εξαιτίασ τθσ πρακτικισ.  

τα πλαίςια διερεφνθςθσ τθσ καταγγελίασ, αλλά και γενικότερα για 

ςκιαγράφθςθ των ςυνκθκϊν διαμονισ των κυμάτων ςτο 

Καταφφγιο, πραγματοποιικθκε απρόοπτθ επίςκεψθ τθσ Επιτρόπου 

Διοικιςεωσ και Λειτουργϊν τθσ, ςτισ 10 επτεμβρίου 2013. 
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Cyprus STOP 

Trafficking 

Επικεωρικθκε ο χϊροσ, πραγματοποιικθκε ςυνομιλία με αρκετζσ 

από τισ ζνοικεσ και ζγιναν ατομικζσ ςυνεντεφξεισ με το προςωπικό 

του Καταφυγίου. 

Οι διαπιςτϊςεισ από τθν ζρευνα περιλαμβάνονται ςτο V(β) τθσ 

Σοποκζτθςθσ 

Α/Π 

1928/2013 

κ. M. H. από Ινδία 

ενδεχόμενο κφμα 

εμπορίασ για 

εργαςιακι 

εκμετάλλευςθ 

φ/δι κ. Μ. Δ. 

 

Σο παράπονο αφοροφςε ςε οικιακι εργαηόμενθ που εργαηόταν 

αργίεσ, εκτελοφςε επιπλζον γεωργικι εργαςία, παρζμεινε 

απλιρωτθ για όςο εργάςτθκε, και δζχκθκε ςεξουαλικι 

παρενόχλθςθ από τον εργοδότθ τθσ. Όπωσ υποςτιριξε, όταν 

αναηιτθςε τθ βοικεια του «ατηζντθ», αυτόσ τθ μετζφερε ςε 

διαμζριςμα όπου ζμεναν άλλεσ γυναίκεσ ςε ίδια κατάςταςθ, τθν 

παρζπεμπε ςε μονοιμερεσ εργαςίεσ και ειςζπραττε ο ίδιοσ τα 

δεδουλευμζνα. 

Σο κατάγγειλε ςτθν Αςτυνομία και παρζμεινε ςτο Καταφφγιο 

κυμάτων εωςότου διερευνθκοφν οι ιςχυριςμοί τθσ. 

Η διερεφνθςθ του παραπόνου από το Γραφείο μου εκκρεμεί. 

 

 

Παοάοςημα 2 

 

Ξι πξιμικέπ σπξθέρειπ για ςξ 2012 

 

ΚΑΣΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ 

 

Ξι 11 καςαδίκεπ ατξοξϋμ ρε 23 ποϊρχπα και ξι πξιμέπ πξσ ςξσπ επιβλήθηκαμ είμαι ξι 

ακϊλξσθεπ: 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΠΩΠΩΝ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΔΙΚΑΣΗΚΑΝ 

ΠΟΙΝΗ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΣΑΔΙΚΗ 

1 2 2 μήμεπ τσλάκιρη 

για 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ, απξζείμ 

12/03/2012 
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απϊ κέοδη 

πξομείαπ, 

ρσμξμχρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ 

2 μήμεπ τσλάκιρη 

για 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ, απξζείμ 

απϊ κέοδη 

πξομείαπ, 

ρσμξμχρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ 

12/03/2012 

2 2 2 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

παοαμξμή ρςη 

Δημξκοαςία μεςά 

ςημ λήνη ςηπ 

άδειαπ διαμξμήπ 

αλλξδαπξϋ 

11/07/2012 

2 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

11/07/2012 

3 3 2 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ, 

παοαμξμή ρςη 

Δημξκοαςία μεςά 

ςη λήνη ςηπ 

άδειαπ παοαμξμήπ 

ςξσ 

07/08/2012 

2 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

07/08/2012 
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3 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

07/08/2012 

4 2 2 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

07/09/2012 

2 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

07/09/2012 

5 2 3 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

29/03/2013 

3 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

29/03/2013 

6 2 500 εσοό ποϊρςιμξ Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

21/12/2012 

500 εσοό ποϊρςιμξ Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

21/12/2012 

7 2 7 μήμεπ τσλάκιρη  Οαοαμξμή ρςη 

Δημξκοαςία ςηπ 

Ιϋποξσ μεςά ςη 

λήνη ςηπ άδειαπ 

παοαμξμήπ ςξσ, 

πλαρςξποξρχπία, 

κσκλξτξοία 

πλαρςξϋ 

εγγοάτξσ 

08/02/2013 

7 μήμεπ τσλάκιρη Ισκλξτξοία 

πλαρςξϋ 

εγγοάτξσ, 

πλαρςξποξρχπία, 

απαγξοεσμέμξπ 

μεςαμάρςηπ,  

ειρήλθε ρςη 

Δημξκοαςία ςηπ 

Ιϋποξσ υχοίπ ςημ 

ρσγκαςάθερη ςξσ 

Κειςξσογξϋ 

Λεςαμάρςεσρηπ 

08/02/2013 

8 2 5 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

11/01/2013 
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πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

5 μήμεπ τσλάκιρη Ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

11/01/2013 

9 2 5 μήμεπ τσλάκιρη 

3εςή με αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

24/01/2013 

5 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

24/01/2013 

10 2 5 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

22/04/2013 

9 μήμεπ τσλάκιρη 

με 3εςή αμαρςξλή 

Απξζείμ απϊ 

κέοδη πξομείαπ, 

διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ, 

μαρςοξπεία 

22/04/2013 

11 2 500 εσοό ποϊρςιμξ Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ, 

ρσμχμξρία ποξπ 

διάποανη 

πλημμελήμαςξπ 

21/12/2012 

400 εσοό ποϊρςιμξ Διαςήοηρη ξίκξσ 

αμξυήπ 

19/04/2013 

 

 

ΑΘΩΩΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ  

 

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΩΗ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Λη ποξραγχγή ικαμξπξιηςικήπ μαοςσοίαπ 2 

ΤΝΟΛΟ 2 
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