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Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της 

Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, 

Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων που εκπροσωπεί 

38.000 και πλέον μέλη Ενστόλων Εργαζομένων, με ιδιαίτερη εκτίμηση 

αποδέχεται την πρόσκληση σας για τη συμμετοχή μας στην ως άνω επιτροπή 

με θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη « Εκπαίδευση δημοσίων 

λειτουργών στον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών θυμάτων της εμπορίας 

ανθρώπων». 

Ευελπιστούμε ότι, η συμμετοχή μας θα συμβάλλει ως ένα βαθμό για την 

αξιολόγηση, αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, που πλήττει την Ελληνική 

Κοινωνία και όχι μόνο, με απώτερο σκοπό την εξάλειψή του ή δυνατό τη 

μείωσή του. Η εξωστρέφεια που μας χαρακτηρίζει ως Δευτεροβάθμιο 

Συνδικαλιστικό Όργανο αλλά κυρίως η ευαισθησία μας σε μείζονος σημασίας 

κοινωνικά ζητήματα όπως της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων μας 

προτρέπει σε αυτή τη συμμετοχική παρουσία ως κρατικών λειτουργών. 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Παροχή αρωγής και στήριξης στα θύματα: 

Η αρωγή των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων ορίζεται από τον Νόμο 

3064/2002  και το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003. Περιλαμβάνει το δικαίωμα 

σε ασφαλή διαμονή  σε ειδικά καταλύματα, συντήρηση και εξασφάλιση 

νομικού παραστάτη και διερμηνέα. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές διατάξεις 

για ανήλικους, μεταξύ των οποίων η ένταξή τους σε προγράμματα 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται από κρατικές αρχές, αλλά η 

ιατροφαρμακευτική στήριξη και η στέγαση σε ξενώνες προσφέρονται επίσης 

από πολλές ΜΚΟ. 

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας λειτουργεί από το 2002 εξειδικευμένη ομάδα τμήμα 

καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων (anti-trafficking). Στις αρμοδιότητες 

της ομάδας αυτής περιλαμβάνεται και η εκπόνηση πολιτικής για τη δημόσια 

τάξη και ασφάλεια. 

Στην Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν πολλαπλές ειδικές ομάδες για 

την καταπολέμηση της διακίνησης προσώπων σε ολόκληρη τη χώρα. Το έργο 

τους συνίσταται σε ευρείας κλίμακας εθνικές και διασυνοριακές επιχειρήσεις 

και συγκεντρώνει ειδικές αστυνομικές μονάδες, εισαγγελείς, υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου και ΜΚΟ, οι οποίοι ασχολούνται όλοι με τον εντοπισμό 

των θυμάτων, την παραπομπή, τη παροχή αρωγής, τη συστηματική έρευνα 

και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων. 

Εντολή αυτών  των ειδικών ομάδων είναι η ανταλλαγή στοιχείων και 

πληροφορίων με εισαγγελείς, ΜΚΟ, ξενώνες και άλλους εταίρους. Οι ειδικές 

ομάδες συλλέγουν και διαχειρίζονται πλήρη στοιχεία σχετικά με συλλήψεις, 

διώξεις, καταδίκες και φυλακίσεις των δραστών. 

Το 2006, τέθηκε σε εφαρμογή το «Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ» από το πρώην 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως (και νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και 

το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Επρόκειτο για επιχειρησιακή δράση 

για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και ανηλίκων με σκοπό τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση. Το Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ αναπτύσσεται βάσει δύο 

παραμέτρων: 



 Η πρώτη παράμετρος αφορά την επιχειρησιακή δράση (σε επίπεδο 

αστυνομίας και δικαστικών αρχών) για την καταπολέμηση των 

οργανωμένων δικτύων διεθνικού χαρακτήρα και την ανάκτηση θυμάτων 

 

 Η δεύτερη παράμετρος αφορά την παροχή αρωγής και προστασίας στα 

θύματα, μετά από την ολοκλήρωση της δράσης που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο της πρώτης παραμέτρου. 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΡΩΠΩΝ: 

Είναι πολύ σημαντικό τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων να 

εντοπίζονται έγκαιρα γιατί έτσι είναι ταχύτερη και ευκολότερη η 

απομυθοποίηση και γενικότερα η αποκατάστασή τους. Ο εντοπισμός τους 

συνεπάγεται την άμεση ανταπόκριση των μηχανισμών που θα τους παρέχουν 

την εξειδικευμένη βοήθεια και συνδρομή που απαιτείται, όπως την ιατρική 

περίθαλψη και την ψυχολογική υποστήριξη, την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους. 

Ωστόσο τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας να αποδεχθούν ότι είναι θύματα, συνήθως για τους εξής λόγους: 

 Δεν πείθονται να χαρακτηριστούν ως θύματα φοβούμενοι ότι θα 

φέρουν το στίγμα του θύματος και διακατέχονται από έντονα 

αισθήματα ντροπής και ενοχής για την κατάστασή τους. 

 Δεν γνωρίζουν τα ατομικά τους δικαιώματα, δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει πλήρως τον εγκληματικό χαρακτήρα του trafficking. 

 Δεν έχουν ενημέρωση για τη συνδρομή που παρέχεται σε θύματα 

εμπορίας ανθρώπων. 

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

είτε σε βάρος μελών των οικογενειών τους. 

 Φοβούνται ότι αντί για θύματα ενδέχεται να κατηγορηθούν ως 

συνένοχοι σε εγκληματικές ενέργειες με συνέπειες τη φυλάκιση, την 

απέλαση ή την επιβολή χρηματικών προστίμων. 

 Ενδέχεται να έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης από το πρόσωπο του θύτη 

(« Σύνδρομο Στοκχόλμης»). 

 Ενδέχεται να θεωρούν την παρούσα κατάστασή τους προτιμότερη από 

τα προηγούμενα βιώματά τους (ανεργία, φτώχεια, συγκρούσεις κλπ). 



Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του εγκλήματος και ειδικότερα του 

καλυμμένου τρόπου με τον οποίο λαμβάνει χώρα, διάφορα στοιχεία μπορούν 

να μας βοηθήσουν στον εντοπισμό των θυμάτων, όπως: 

 Σημάδια κακοποίησης στο σώμα 

 Σημάδια σωματικής και ψυχικής κόπωσης 

 Φοβικές συμπεριφορές 

 Αδυναμία επικοινωνίας 

 Αδικαιολόγητες επιφυλάξεις  

 Δισταγμούς στην έκφραση ή υπεκφυγές. 

Άλλη μια συνηθισμένη κατάσταση των θυμάτων είναι η έντονη 

εσωστρέφεια, απροθυμία να συζητήσουν με ειδικούς, να δηλώσουν στοιχεία 

και να εκθέσουν κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τις συνθήκες διαβίωσης 

τους. Λόγω του φόβου τον οποίο έχουν εμφυσήσει στα θύματα οι έμποροι, ο 

τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε στα άτομα για τα οποία υπάρχουν 

ενδείξεις ότι είναι θύματα trafficking, πρέπει να είναι έμμεσες και 

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

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

έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή εάν τους έχουν αφαιρεθεί, εάν έχουν ελευθερία 

κινήσεων ή εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που τους καθοδηγεί, κ.λ.π. με 

στόχο να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με βάση την προσωπική τους βούληση 

και τις δικές τους επιλογές ή εάν καθοδηγούνται από τρίτο πρόσωπο ή 

πρόσωπα. 

Η σαφής και ορθή ενημέρωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 

σχετικά με τα δικαιώματά τους είναι ουσιαστικής σημασίας. Τα δικαιώματα 

αυτά συμπεριλαμβάνουν την ιατρική φροντίδα και την υγειονομική 

περίθαλψη, την ψυχολογική υποστήριξη, την ενημέρωση  για τα δικαιώματα 

των εργαζομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και νομικής 

συνδρομής, δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, 

καθώς και τη δυνατότητα να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης. Ωστόσο, θα 

πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ η άρνηση 

των θυμάτων να δεχθούν τα μέτρα συνδρομής ή στήριξης δεν συνεπάγεται 

υποχρέωση για τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών να παράσχουν 

στα θύματα εναλλακτικά μέτρα. 



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασυνόδευτα παιδιά που 

διαπιστώνεται ότι είναι θύματα εμπορίας. Από τη στιγμή που αναγνωριστεί 

ένα ασυνόδευτο παιδί ως θύμα trafficking, θα πρέπει να τίθενται σε 

εφαρμογή μέτρα υποδοχής κατάλληλα για τις ανάγκες των παιδιών  και το 

δυνατόν συντομότερο να ορίζεται κηδεμόνας- πρόσωπο κατάλληλο για τη 

φροντίδα του, ώστε να διαφυλάσσεται το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. 

Οι αποφάσεις για το μέλλον κάθε παιδιού του θύματος trafficking πρέπει να 

λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων και 

σύννομων λύσεων όπως ενδεχομένως η επιστροφή του και επανένταξη στη 

χώρα καταγωγής, ένταξη στην κοινωνία υποδοχής, η χορήγηση του διεθνούς 

καθεστώτος προστασίας ή άλλου καθεστώτος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 

των κρατών μελών. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων θα σταθεί αρωγός 

σε κάθε ανάλογη προσπάθεια συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 

ανάδειξη και επίλυση ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων, από κοινού με όλους 

τους δημόσιους και κρατικούς λειτουργούς προς ωφελεία των Ελλήνων 

Πολιτών τους οποίους υπηρετούμε καθημερινά με την επίμοχθη προσφορά 

μας.  

 

Με εκτίμηση, 

Για την Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

 

       Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017 

 


