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Επίπεδο 2 

Η ελληνική κυβέρνηση δεν πληροί απολύτως τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την 

εξάλειψη της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, αλλά καταβάλλει σημαντικές 

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειές 

της σε σχέση με την περίοδο που κάλυπτε η προηγούμενη έκθεση και ως εκ 

τούτου παρέμεινε στο Επίπεδο 2. Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειές της 

καθιερώνοντας επίσημες διαδικασίες για τον εθνικό μηχανισμό αναφοράς, καθώς 

και διώκοντας και καταδικάζοντας περισσότερους εμπλεκόμενους σε εγκλήματα 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν πληρούσε τα 

ελάχιστα προαπαιτούμενα σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Προληπτικές 

προσπάθειες αναγνώρισης, ιδιαιτέρως ως προς τα παιδιά-θύματα καταναγκαστικής 

εργασίας και ασυνόδευτα παιδιά δεν λάμβαναν χώρα, η δε παροχή εξειδικευμένης 

υποστήριξης στα θύματα παρέμεινε ανεπαρκής ή μη προσβάσιμη. Οι δικαστικές 

διαδικασίες συχνά διαρκούσαν δύο έως έξι έτη και υπολείπονταν θυματοκεντρικής 

προσέγγισης,  δυσχεραίνοντας τη συνεργασία θυμάτων και βασικών μαρτύρων.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Να ενισχυθούν οι προληπτικές προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων 

καταναγκαστικής εργασίας και θυμάτων μεταξύ ευάλωτων πληθυσμών και να 

παραπέμπονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Να ενισχυθούν οι εξειδικευμένες 

υπηρεσίες μεταξύ των οποίων η φιλοξενία σε ξενώνες και η ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη για όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ενήλικων 

ανδρών και των θυμάτων στις αγροτικές περιοχές. Να διεξάγονται με 

αποφασιστικότητα έρευνες, να διώκονται και να καταδικάζονται οι εμπλεκόμενοι 

σε εγκλήματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, καθώς και οι κρατικοί 

λειτουργοί που είναι συνεργοί τους. Να μειωθεί η διάρκεια των δικαστικών 

διαδικασιών για τις υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Να 

αναπτυχθούν θυματοκεντρικές πολιτικές διώξεων και να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις προστασίας μαρτύρων οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στη νομοθεσία 



ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των θυμάτων στις έρευνες και στις ποινικές 

διώξεις. Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η διαδικασία 

αναγνώρισης των θυμάτων με συστηματική ενσωμάτωση ψυχολόγων και 

υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών στη διαδικασία. Να εκπαιδεύονται οι δικαστές, 

οι εισαγγελείς και τα όργανα επιβολής της τάξης σχετικά με τις έρευνες και τις 

διώξεις για εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές 

και για μη εξειδικευμένο προσωπικό. Να εκπαιδευτούν τα μέλη των ομάδων 

άμεσης παρέμβασης στην αναγνώριση θυμάτων και στον εθνικό μηχανισμό 

αναφοράς. Να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων και να παράγονται ακριβή 

δεδομένα σχετικά με τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας και διακίνησης 

ανθρώπων. Να ενημερώνονται συστηματικά τα θύματα για το δικαίωμά τους σε 

αποζημίωση και να καταρτιστεί εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. 

ΔΙΩΞΕΙΣ 

Η κυβέρνηση αύξησε τις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας. Το άρθρο 323A 

και το άρθρο 351 του Ποινικού Κώδικα ποινικοποίησαν τη σεξουαλική και την 

εργασιακή εκμετάλλευση και όρισαν ποινές κάθειρξης έως 10 έτη και επιβολή 

προστίμων που κυμαίνονταν από €10.000 ($12.000) έως €50.000 ($60.020). Οι 

ποινές αυτές ήταν επαρκώς αυστηρές και, όσον αφορά τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση, ανάλογες με εκείνες που προβλέπονταν για άλλα εξίσου σοβαρά 

εγκλήματα, όπως ο βιασμός. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες για 21 υποθέσεις που 

αφορούσαν 147 υπόπτους (σε σύγκριση με 25 υποθέσεις και 97 υπόπτους το 

2016), 20 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και μία υπόθεση 

καταναγκαστικής εργασίας (σε σύγκριση με 18 υποθέσεις σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και επτά υποθέσεις καταναγκαστικής εργασίας το 2016). Η 

κυβέρνηση δίωξε ποινικά 26 κατηγορούμενους (από 32 το 2016), από τους 

οποίους 21 για σεξουαλική εκμετάλλευση και πέντε για εργασιακή εκμετάλλευση 

(από 25 για σεξουαλική εκμετάλλευση και επτά για εργασιακή εκμετάλλευση το 

2016). Η δικαιοσύνη καταδίκασε 37 διακινητές σε 26 υποθέσεις (σε σύγκριση με 

11 διακινητές σε οκτώ υποθέσεις το 2016), από τους οποίους 35 για σεξουαλική 

εκμετάλλευση και δύο για εργασιακή εκμετάλλευση (σε σύγκριση με 10 για 

σεξουαλική εκμετάλλευση και έναν για εργασιακή εκμετάλλευση το 2016). Σε 

σύνολο 33 καταδικών για τις οποίες η κυβέρνηση παρείχε στοιχεία για τις ποινές, 

στις 31 επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης άνω των 18 μηνών. Σε 11διακινητές σε 

υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης μεταξύ 18 

μηνών και εννέα ετών, καθώς και πρόστιμα που κυμαίνονταν από €1.000 ($1.200) 



έως €50.000 ($60.020). Σε 19 διακινητές σε υποθέσεις σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης μεταξύ 10 και 20 ετών, καθώς και 

πρόστιμα που κυμαίνονταν από €25.000 ($30.1200) έως €71.300 ($85.590). Σε 

έναν διακινητή σε υπόθεση εργασιακής εκμετάλλευσης επιβλήθηκε ποινή 

κάθειρξης τεσσάρων μηνών, ενώ σε έναν άλλον ποινή κάθειρξης 10 ετών και 

πρόστιμο €50.000 ($60.020). Η κυβέρνηση καταδίκασε έναν διακινητή σε 

κοινωνική εργασία και δεν ήταν σε θέση να παράσχει στοιχεία για τέσσερις 

διακινητές. Έξι καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από δευτεροβάθμια 

δικαστήρια (σε σύγκριση με μία το 2016), με ποινές που κυμαίνονταν από 

κάθειρξη τριών ετών και ένα μικρό πρόστιμο έως κάθειρξη έξι ετών και πρόστιμο 

€10.000 ($12.000). 

Η Ελληνική Αστυνομία διατήρησε το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας 

Ανθρώπων της Υπηρεσίας Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αποτελείται από 

δύο μονάδες, με 37 αστυνομικούς στην Αθήνα και 10 αστυνομικούς στη 

Θεσσαλονίκη, και ήταν αρμόδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας και 

διακίνησης ανθρώπων και εγκλημάτων κατά των ηθών, καθώς και 12 μικρότερες 

μονάδες σε δήμους, αρμόδιες για την καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης 

ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί του Τμήματος 

Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων διεξήγαγαν ελέγχους από κοινού με τους 

επιθεωρητές εργασίας σε 206 εταιρείες, καθώς και τακτικούς ελέγχους σε οίκους 

ανοχής, μπαρ και ινστιτούτα μασάζ. Ωστόσο, παρατηρητές ανέφεραν ότι οι 12 

μικρότερες μονάδες συχνά στελεχώνονταν από έναν μόνο αστυνομικό ο οποίος 

καλούνταν να διαχειριστεί τις υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων 

μεταξύ πολλών άλλων καθηκόντων και δεν διέθεταν τους απαραίτητους πόρους 

και το προσωπικό για να διεξάγουν προληπτικές έρευνες. ΜΚΟ συνέχισαν να 

αναφέρουν ότι είχαν καλή συνεργασία με την αστυνομία εξάρωντας τη σχέση τους 

με το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων. Η κυβέρνηση διατήρησε δύο 

εξειδικευμένες εισαγγελικές αρχές στην Αθήνα, μία στο πρωτοδικείο και μία στο 

εφετείο. Η κυβέρνηση εκπαίδευσε αστυνομικούς «πρώτης γραμμής» σε θέματα 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρητές ανέφεραν ότι τα 

ανειδίκευτα όργανα επιβολής του νόμου και οι ανειδίκευτοι κρατικοί υπάλληλοι, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δεν κατανοούσαν επαρκώς την έννοια της 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Η κυβέρνηση δεν ανέφερε έρευνες, διώξεις ή 

καταδίκες κρατικών λειτουργών συνεργών σε υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης 

ανθρώπων. Ωστόσο, ανησυχίες σχετικά με τη διαφθορά και την εμπλοκή κρατικών 

λειτουργών ως συνεργών στην εμπορία και διακίνηση ανθρώπων συνέχιζαν να 



εκφράζονται. Παρατηρητές ανέφεραν ότι οι διακινητές είναι πιθανό να 

δωροδοκούν τους διαπιστευμένους διερμηνείς για να αλλάξουν το περιεχόμενο 

των δηλώσεων των θυμάτων ή για να επηρεάσουν την κατάθεσή τους. Το 2016, η 

κυβέρνηση δίωξε δύο αστυνομικούς για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική 

ομάδα που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά γυναίκες. Η κυβέρνηση προέβη στην 

έκδοση τεσσάρων ύποπτων το 2017 (σε σύγκριση με την έκδοσή τριών υπόπτων 

στην Ελβετία το 2016) και προετοίμασε την έκδοση δύο ατόμων. Η κυβέρνηση 

αντάλλαξε στοιχεία για υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων με 14 

ευρωπαϊκές χώρες.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων, 

εντοπίζοντας 38 θύματα (σε σύγκριση με 46 το 2016). Από αυτά, 35 ήταν θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τρία θύματα καταναγκαστικής επαιτείας (σε 

σύγκριση με 26 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εννέα θύματα 

καταναγκαστικής εργασίας και 11 θύματα καταναγκαστικής επαιτείας το 2016). 

Επίσης, 24 ήταν ενήλικες και 14 παιδιά (σε σύγκριση με 30 ενήλικες και 16 παιδιά 

το 2016), 34 ήταν γυναίκες και τέσσερα άνδρες (σε σύγκριση με 30 γυναίκες και 

16 άνδρες το 2016). Τέσσερα θύματα κατάγονταν από την Ελλάδα και 34 ήταν 

αλλοδαποί πολίτες (σε σύγκριση με 11 Έλληνες και 35 αλλοδαπούς πολίτες το 

2016). Τα στατιστικά στοιχεία περιελάμβαναν κάποια, αλλά όχι όλα, από τα 

δυνητικά θύματα που εντοπίστηκαν από άλλους φορείς εκτός των οργάνων 

επιβολής της τάξης. Τα μέλη των ομάδων άμεσης παρέμβασης ακολουθούσαν 

τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες για την αναγνώριση των θυμάτων. Η 

κυβέρνηση, μόνη της αλλά και σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ, 

εκπαίδευσε όργανα επιβολής της τάξης, υπαλλήλους υπηρεσιών μετανάστευσης, 

υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών, επιθεωρητές εργασίας, υπαλλήλους 

αεροδρομίων και υγειονομικούς υπαλλήλους στον εντοπισμό θυμάτων. Η 

κυβέρνηση ανέφερε ότι κατέβαλε αυξημένες προσπάθειες για τον εντοπισμό 

θυμάτων εστιάζοντας στους μετανάστες και αιτούντες άσυλο και έναν ελαφρώς 

καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στα κέντρα υποδοχής 

μεταναστών. Οι αρχές ανέφεραν τον εντοπισμό τριών δυνητικών θυμάτων σε 

κέντρα υποδοχής. Ωστόσο, οι παρατηρητές συνέχισαν να αναφέρουν περιπτώσεις 

στα σημεία εισόδου και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών όπου οι διαδικασίες 

ελέγχου και οι αξιολογήσεις ευαλωτότητας ήταν ανεπαρκείς ή βεβιασμένες . Το 

Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και η κοινωνία των πολιτών 

κατέβαλαν προληπτικές προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων, αλλά ως επί τω 



πλείστω τα ανακλαστικά των κρατικών υπηρεσιών είχαν αντιδραστικό και όχι 

προληπτικό χαρακτήρα, η δε αναγνώριση προέκυψε όταν τα ίδια τα θύματα 

έδωσαν στοιχεία για την κατάστασή τους. H GRETA (ομάδα εμπειρογνωμόνων 

για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων) ανέφερε ότι δεν γίνονταν προσπάθειες 

αναγνώρισης θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας, ιδιαιτέρως στους τομείς της 

γεωργίας, των υπηρεσιών καθαριότητας και οικιακών υπηρεσιών και του 

τουρισμού. Επίσης, οι προληπτικές προσπάθειες αναγνώρισης θυμάτων μεταξύ 

των ευάλωτων ασυνόδευτων ανήλικων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων 

καταναγκαστικής επαιτείας και καταναγκαστικής εγκληματικότητα,  

εξακολουθούσαν να είναι ανεπαρκείς,. Η νομοθεσία υποχρέωνε τις εισαγγελικές 

αρχές να προβαίνουν στην επίσημη αναγνώριση των θυμάτων με βάση τις 

πληροφορίες που συλλέγονταν από την αστυνομία, ή από έναν ψυχολόγο και 

υπάλληλο κοινωνικής υπηρεσίας αν το θύμα δεν επιθυμούσε να συνεργαστεί με 

την αστυνομία. Οι εισαγγελικές αρχές επικύρωσαν την κατάσταση και των 38 

αναγνωρισμένων θυμάτων κατά το έτος 2017 (σε σύγκριση με το 2016 που ο 

αντίστοιχος αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων θυμάτων ήταν τέσσερα). Οι 

αλλοδαποί υπήκοοι που αναγνωρίζονταν επισήμως ως θύματα δικαιούνταν την 

παροχή ανανεώσιμων αδειών παραμονής και εργασίας ενός έτους, αλλά και τα 

δυνητικά θύματα, που δεν έχαιραν επίσης αναγνώρισης είχαν εξίσου πρόσβαση σε 

υποστήριξη και αρωγή. Οι εισαγγελικές αρχές επικύρωσαν την αναγνώριση και 

των 38 θυμάτων που ταυτοποιήθηκαν ως τέτοια το 2017 (σε σύγκριση με τέσσερα 

το 2016). Παρατηρητές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιούσε 

ψυχολόγους και υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών με τρόπο συστηματικό στις 

διαδικασίες αναγνώρισης, οι οποίες συχνά διαρκούσαν έξι έως 12 μήνες μέχρι να 

ολοκληρωθεί επίσημα η πιστοποίηση των θυμάτων. Επίσης, σύμφωνα με 

παρατηρητές, η κυβέρνηση δεν αναγνώριζε δυνητικά θύματα τα οποία είχαν τύχει 

α εκμετάλλευσης στο εξωτερικό αλλά η κατάστασή τους διαγνώστηκε στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση στην υποστήριξη που 

δικαιούνταν βάσει του νόμου.  

Η κυβέρνηση διατήρησε σε λειτουργία έναν εθνικό μηχανισμό αναφοράς και, το 

2017, ανέπτυξε και διένειμε ένα εγχειρίδιο για τις διαδικασίες αναγνώρισης και 

τυπικά έντυπα παραπομπής. Η κυβέρνηση πραγματοποίησε επίσης τακτικές 

συναντήσεις των ομάδων εργασίας για τον περαιτέρω καθορισμό των ρόλων και 

αρμοδιοτήτων για τα όργανα επιβολής της τάξης, κρατικές υπηρεσίες και ΜΚΟ. Η 

Επιθεώρηση Εργασίας διόρισε πέντε επιθεωρητές για να συμμετέχουν στις εν 

λόγω ομάδες. Υπηρεσίες υποστήριξης ΜΚΟ ανέφεραν καλύτερη συνεργασία και 



μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών από τα όργανα επιβολής της τάξης, παρότι 

ορισμένοι αστυνομικοί εξακολουθούσαν να μην είναι τόσο πρόθυμοι να 

αναφέρουν τα θύματα στις υπηρεσίες υποστήριξης ΜΚΟ. Η κυβέρνηση, σε 

συνεργασία με ΜΚΟ, προσέφερε καταφύγιο, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατρική 

περίθαλψη, νομική στήριξη και υποστήριξη επανένταξης. Η κυβέρνηση δεν 

μπόρεσε να προσδιορίσει επακριβώς πόσα χρήματα δόθηκαν για την αρωγή 

θυμάτων και δεν διέθεσε κονδύλια για την κοινωνία των πολιτών. Η κυβέρνηση 

διατήρησε τη συμφωνία συνεργασίας με τρεις ΜΚΟ για τη στέγαση, προστασία 

και αρωγή ευάλωτων γυναικών και παιδιών, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, και διέθεσε τρία κτήρια για να 

χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες. Παρατηρητές ανέφεραν έλλειψη εξειδικευμένων 

ξενώνων για θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Υπήρχε μόνο ένας 

ξενώνας ΜΚΟ αποκλειστικά για γυναίκες θύματα εμπορίας και διακίνησης. Η 

κυβέρνηση προσέφερε καταφύγιο και υπηρεσίες γενικής υποστήριξης στα θύματα 

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων μέσω δύο φορέων: της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων που λειτουργούσε 19 ξενώνες και 40 συμβουλευτικά κέντρα 

για γυναίκες θύματα βίας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

λειτουργούσε δύο ξενώνες μακροχρόνιας φιλοξενίας, έναν ξενώνα έκτακτης 

ανάγκης και δύο κέντρα κοινωνικής στήριξης για ευάλωτους πληθυσμούς που 

χρήζουν αρωγής. Στις αγροτικές περιοχές τα θύματα είχαν περιορισμένη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και φιλοξενούνταν συχνά σε αστυνομικά 

τμήματα, πτέρυγες νοσοκομείων ή δεν λάμβαναν καμία βοήθεια. Οι άνδρες 

θύματα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε έναν ξενώνα μιας ΜΚΟ για άνδρες 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή βραχυπρόθεσμα σε κρατικούς ξενώνες για 

αιτούντες άσυλο ή άστεγους. Τα παιδιά-θύματα φιλοξενούνταν σε κρατικούς 

ξενώνες, ξενώνες ΜΚΟ και σε εγκαταστάσεις για ασυνόδευτους ανήλικους, χωρίς 

όμως την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης. Παρατηρητές ανέφεραν 

υπερπλήρωση των εγκαταστάσεων για παιδιά-θύματα, ενώ η GRETA ανέφερε ότι 

τα ασυνόδευτα παιδιά κρατούνταν σε κελιά αστυνομικών τμημάτων για αρκετούς 

μήνες λόγω της έλλειψης ξενώνων. Τα θύματα που δεν είχαν υποβάλει αίτημα 

επίσημης αναγνώρισης μπορούσαν να λάβουν άδεια παραμονής και εργασίας 

αιτούμενα άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Οι αρχές εξέδωσαν 15 άδειες 

παραμονής (σε σύγκριση με 23 το 2016). Παρατηρητές ανέφεραν ότι η διαδικασία 

απόκτησης άδειας παραμονής έπαιρνε χρόνο, αλλά οι αρχές χορηγούσαν στα 

θύματα προσωρινό έγγραφο που απέτρεπε την απέλαση ή την κράτησή τους.  



Η κυβέρνηση μπορεί να προέβαινε στην απέλαση, κράτηση ή περιορισμό της 

ελεύθερης μετακίνησης ορισμένων θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων 

λόγω των ανεπαρκών προσπαθειών αναγνώρισης. Οι ειδικοί ανέφεραν έλλειψη 

θυματοκεντρικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων όπου όργανα 

της τάξης διεξήγαγαν συνεντεύξεις τις οποίες τα θύματα περιέγραψαν ως 

ανακρίσεις. Αναφέρθηκε επίσης ελλιπής ενημέρωση των θυμάτων από τις αρχές 

σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες και έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας για 

αλλοδαπά θύματα. Οι δικαστικές διαδικασίες συχνά διαρκούσαν δύο έως έξι έτη, 

δυσχεραίνοντας τη συνεργασία θυμάτων και βασικών μαρτύρων. Η κυβέρνηση δεν 

κάλυπτε οικονομικά μετακινήσεις, ούτε άλλα έξοδα, για να παρευρεθούν τα 

θύματα σε ακροαματικές διαδικασίες. Παρατηρητές ανέφεραν ότι κάποιοι 

διακινητές ενδεχομένως και να δωροδοκούσαν επαναπατρισθέντα θύματα ώστε να 

αποκλείσουν την πιθανότητα να καταθέσουν. Η νομοθεσία παρείχε στα θύματα το 

δικαίωμα παρουσίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας κατά τις δικαστικές 

διαδικασίες και επέτρεπε τη χρήση οπτικοακουστικής τεχνολογίας για ένορκη 

κατάθεση εξ αποστάσεως. Ωστόσο πολλά δικαστήρια δεν είχαν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα και πολλοί δικαστές συνέχιζαν να απαιτούν από τα 

θύματα να εμφανίζονται στο δικαστήριο ενώπιον του διακινητή, προκαλώντας 

τους νέο τραύμα. Παρατηρητές ανέφεραν την έλλειψη ευαισθησίας και 

κατανόησης εκ μέρους των δικαστών όσον αφορά τον αντίκτυπο του ψυχολογικού 

τραύματος στην ικανότητα των θυμάτων να αφηγηθούν με σαφήνεια και συνοχή 

τις περιστάσεις της εκμετάλλευσής τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται αδίκως  

η μαρτυρία τους ως μη αξιόπιστη. Ο νόμος προέβλεπε την προστασία μαρτύρων 

και τη μη κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους. Ωστόσο, παρατηρητές 

ανέφεραν ότι σε κανένα θύμα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων δεν έχουν 

χορηγηθεί τα πλήρη προνόμια προστασίας μαρτύρων μέχρι σήμερα και ότι τα 

δικαστήρια κάποιες φορές αποκάλυπταν την ταυτότητα των θυμάτων κατά τη 

δικαστική διαδικασία. Η νομοθεσία έδινε στα θύματα το δικαίωμα να καταθέτουν 

αστική αγωγή κατά των διακινητών για αποζημίωση, αλλά κανένα από τα θύματα, 

μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει αποζημίωση ή αποκατάσταση από τους διακινητές 

του. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει θύμα εμπορίας και διακίνησης που 

να έχει αιτηθεί ποτέ αποζημίωση.  

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειές της για πρόληψη της εμπορίας και 

διακίνησης ανθρώπων. Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων συνέχισε να συντονίζει την εθνική στρατηγική για την 



καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι δεν 

είχε επαρκή χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση παρακολουθούσε τις προσπάθειες 

καταπολέμησης της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων αλλά δεν διέθετε εθνικό 

σχέδιο δράσης και δεν δημοσιοποιούσε τις αξιολογήσεις. Το Γραφείο Εθνικού 

Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων συνέχισε το έργο για 

την ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων, η οποία θα περιέχει στατιστικά στοιχεία 

που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Το Γραφείο Εθνικού 

Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων διοργάνωσε και 

χρηματοδότησε το τρίτο εθνικό διήμερο φεστιβάλ ευαισθητοποίησης του κόσμου 

στο θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων και 

υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με ένα δίκτυο επιχειρήσεων για την προαγωγή 

εφοδιαστικών αλυσίδων χωρίς καταναγκαστική εργασία μέσω δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης. Η κυβέρνηση διοργάνωσε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης που 

απευθύνονταν στο προσωπικό και τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς 

και παρείχε σε ΜΚΟ και κρατικές υπηρεσίες δωρεάν χρόνο προβολής στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης για ανακοινώσεις σχετικές με την εμπορία και τη διακίνηση 

ανθρώπων. Τον Μάρτιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα απέτυχε να προστατεύσει 42 θύματα από το 

Μπαγκλαντές που εργάζονταν σε καλλιέργειες φράουλας κοντά στην πόλη της 

Μανωλάδας σε μια υπόθεση καταναγκαστικής εργασίας του 2013. Το δικαστήριο 

κάλεσε την Ελλάδα να καταβάλει σε καθέναν από τους προσφεύγοντες που 

συμμετείχαν στη διαδικασία αποζημίωση που κυμαινόταν μεταξύ €16.360 και 

€20.360 ($19.640 και $24.440). Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες για τη 

μείωση της ζήτησης για αμειβόμενες σεξουαλικές υπηρεσίες και καταναγκαστική 

εργασία.  

ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΡΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των πέντε περασμένων ετών, η Ελλάδα είναι 

χώρα προορισμού, διέλευσης και, σε μικρό βαθμό, χώρα προέλευσης γυναικών και 

παιδιών θυμάτων εμπορίας και διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση και 

ανδρών, γυναικών και παιδιών θυμάτων εμπορίας για καταναγκαστική εργασία. 

Κάποιες γυναίκες και παιδιά από την Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη, τη Νότια 

Ασία, τη Ρωσία, τη Νιγηρία και την Κίνα γίνονται θύματα εμπορίας για 

σεξουαλική εκμετάλλευση σε οίκους ανοχής που λειτουργούν χωρίς άδεια, στον 

δρόμο, σε κλαμπ με στριπτίζ, σε ινστιτούτα μασάζ και σε ξενοδοχεία. Θύματα 

εμπορίας για καταναγκαστική εργασία στην Ελλάδα είναι κυρίως παιδιά και 



άνδρες από την Ανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία και την Αφρική. Σύμφωνα με 

αναφορές, οι μετανάστες εργάτες από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και το 

Αφγανιστάν γίνονται εύκολα θύματα δουλείας, στον τομέα της γεωργίας, λόγω 

χρεών. Οικονομικά περιθωριοποιημένα παιδιά Ρομά από την Αλβανία, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία υποχρεώνονται να πωλούν μικροαντικείμενα στους 

δρόμους της Ελλάδας, να επαιτούν ή να κλέβουν. Η αύξηση του αριθμού των 

ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών στην Ελλάδα έχει αυξήσει και τον αριθμό των 

παιδιών που είναι επιρρεπή στην εκμετάλλευση. Διεξάγονται έρευνες για την 

πιθανότητα ανάμειξης κάποιων δημοσίων λειτουργών σε κυκλώματα εμπορίας και 

διακίνησης ανθρώπων. Ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως από το Αφγανιστάν, 

υποχρεώνονται σε σεξουαλικές πράξεις για λόγους επιβίωσης και διατρέχουν 

μεγάλο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας και διακίνησης. Αυτοί που τους 

στρατολογούν βάζουν στο στόχαστρό τους μετανάστες σε προσφυγικούς 

καταυλισμούς που προέρχονται από τη χώρα τους. Πιστεύεται ότι οι περισσότεροι 

μετανάστες και αιτούντες άσυλο, σε κάποια στιγμή του ταξιδιού τους, 

εμπιστεύονται απόλυτα τους διακινητές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

υποκύπτουν δια της βίας στην εκμετάλλευση όταν φθάνουν στην Ελλάδα. 

 


