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Τι είναι;
Ποιες οι 

διαστάσεις της;

Πως τελείται 

(στάδια);

Πως δρουν οι 

ύποπτοι (μέσα);

Ποιες μορφές 

λαμβάνει;

Γιατί δεν την 

βλέπω;

Υπάρχει στην 

Κύπρο;
Πού γίνεται;

Τι προβλέπει η 

νομοθεσία;
Αίτια

Προφίλ 

θυμάτων

Προφίλ 

δραστών
Προτεραιότητα;

Που θα το 

αναφέρω;

Ενδείξεις 

θυματοποίησης;

Δυσκολίες 

χειρισμού 

θυμάτων

Ο ρόλος των 

Ι.Γ.Ε.Ε



Αρμοδιότητες Γ.Κ.Ε.Π
▪ Συλλογή, επεξεργασία,

ανάλυση και αξιοποίηση

πληροφοριών

▪ Συντονισμός και καθοδήγηση

όλων των υπολοίπων

τμημάτων της Αστυνομίας

▪ Τήρηση αρχείου και

στατιστικών στοιχείων

▪ Εκπαίδευση αστυνομικών και

άλλων Κυβερνητικών και Μη

Κυβ. Οργανισμών

▪ Παρακολούθηση πορείας υπό

εξέταση υποθέσεων

▪ Συμμετοχή στην Πολυθεματική

Συντονιστική Ομάδα

▪ Σύνταξη εκθέσεων και

αναφορών

▪ Συνεργασία με ΜΚΟ

▪ Συνεργασία με άλλες

Υπηρεσίες του Κράτους

καθώς και με άλλες χώρες

▪ Αναγνώριση θυμάτων

▪ Διοργάνωση, συντονισμός

και συμμετοχή σε

αστυνομικές επιχειρήσεις
(Α.Δ.3/60)

▪ Διερεύνηση πολύπλοκων

υποθέσεων & Συνδρομή

στη διερεύνηση που γίνεται

από τα επαρχιακά ΤΑΕ

Α.Δ.3/52 



Κυριότερες 

Χώρες 

Προέλευσης 

Θυμάτων

• Ουκρανία

• Ρουμανία

• Βουλγαρία

• Ινδία

• Κίνα

• Νεπάλ

• Βιετνάμ

• Κύπρος

Κύπρος – Χώρα Προορισμού;









Συμπεράσματα

• Είναι βοηθητικό να γνωρίζουμε τί

ακριβώς ψάχνουμε.

• Είναι εύκολο να επικεντρωθούμε σε

λεπτομέρειες και να χάσουμε τη «μεγάλη

εικόνα».

• Η αντίληψή μας για ένα γεγονός,

επηρεάζεται από την οπτική γωνία που

το εξετάζουμε.
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Κυριότερες μορφές

Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση

• ΕΕ - 66%

• Ανά το 
παγκόσμιο
59%

Εργασιακή 
Εκμετάλλευση

• ΕΕ - 20%

• Ανά το 
παγκόσμιο 
34%

Λοιπές μορφές

• ΕΕ - 14%

• Ανά το 
παγκόσμιο
7%



Προφίλ Θυμάτων – Οι ευάλωτες ομάδες

Καθεστώς (2015-2017): 
➢ Ευρωπαίου υπηκόου (46)
➢ Εργάτη η οικιακού βοηθού (32)
➢ Αιτητή ασύλου (13)
➢ Παράνομη Παραμονή (9)
➢ Επισκέπτη (8)
➢ Κύπριου πολίτη (2)

Φύλο (2015-2017):
➢ 81 Γυναίκες/Κορίτσια (72%)
➢ 32 Άντρες/Αγόρια (28%)

Ηλικίες:
➢ 0 - 40

Καταγωγή:
➢ Κίνα
➢ Βιετνάμ
➢ Ινδία
➢ Ρωσία
➢ Καμερούν
➢ Βουλγαρία

➢ Ρουμανία (Eurostat, 2015 και United Nations Office on Drug and Crime, 2018)





Χώρες Προέλευσης

• Αλβανία,

• Αφγανιστάν

• Βιετνάμ

• Βιρμανία

• Βουλγαρία

• Ινδία

• Ινδονησία

• Καμπότζη

• Κίνα

• Κολομβία

• Κόσσοβο

• Κροατία

• Λετονία

• Λευκορωσία

• Λιθουανία

Χώρες Προορισμού

• Αγγλία

• Αυστρία

• Αυστραλία

• Βέλγιο

• Καναδάς

• Γερμανία

• Ελβετία

• Ελλάδα

• Η.Π.Α.

• Ιαπωνία

• Ινδία

• Ισπανία

• Ισραήλ

• Τουρκία

• Μεξικό

• Μυανμάρ

• Μπανγκλαντές

• Νεπάλ

• Ουγγαρία

• Ουκρανία

• Πακιστάν

• Πολωνία

• Ρουμανία

• Ρωσία

• Σλοβακία

• Ταϊλάνδη

• Τζαμάικα

• Φιλιππίνες

• Ιταλία

• Καναδάς

• Κίνα

• Κύπρος

• Μαλαισία

• Ντουμπάι

• Ολλανδία

• Πακιστάν

• Πολωνία

• Σαουδική 

Αραβία

• Ταϊβάν

• Ταϊλάνδη

• Ην. Αρ. 

Εμιράτα
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Αιτίες Εμπορίας Προσώπων

Οι κύριες αιτίες εμφάνισης του φαινομένου
εντοπίζονται τόσο στις χώρες προέλευσης, όσο

και στις χώρες προορισμού.

Αιτίες στις χώρες προέλευσης/καταγωγής:
φτώχεια, ανεργία, ανισότητα των φύλων,

έλλειψη ευκαιριών πρόσβασης στην

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,

πολιτική αστάθεια, ένοπλες συρράξεις και

φυσικές καταστροφές.

Συμπέρασμα: Η παρατεταμένη κοινωνική ή

πολιτικοοικονομική κρίση, οδηγεί στο περιθώριο ένα

σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη

γένεση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.



Αιτίες Εμπορίας Προσώπων (συνέχεια)

Αιτίες στις χώρες προορισμού:

▪ Υψηλά επίπεδα ανάπτυξης

▪ Οι αυστηρές μεταναστευτικές        

πολιτικές

▪ Υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα

▪ Οι συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

(Ράϊκο, 2006)





Προφίλ Δραστών
Φύλο:

2016-2018 (51 άντρες, 24 γυναίκες)

68% άντρες – 32% γυναίκες

Ηλικίες:

➢ 18 – 70+

Καταγωγή:

➢ Χώρες

καταγωγής θυμάτων

➢ Κύπρος

(Eurostat, 2015 και United Nations Office on Drug and Crime, 2018)
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❖ Μπυραρίες

❖ Ινστιτούτα Μασάζ & Αισθητικής

❖ Διαμερίσματα

❖ Ξενοδοχεία

❖ Πορνεία στο δρόμο

❖ Πρακτορεία μοντέλων

❖ Υπηρεσίες συνοδών

❖ Οικοδομική βιομηχανία

❖ Εργοστάσια

❖ Τομείς Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

❖ Οικιακή εργασία





Διαστάσεις

Πολύπτυχο φαινόμενο,

καθότι παρουσιάζει όχι

μόνον δικαιικές, αλλά

συνάμα πολιτικές,

κοινωνικές και

οικονομικές προεκτάσεις.

Ταχέως εξελισσόμενο

ιδίως τα τελευταία έτη.

UNODC 2018:
Το 2016 αναγνωρίστηκαν
πάνω από 24.000

άνθρωποι ως θύματα.



Ο αριθμός των θυμάτων
εργασιακής και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης, ανέρχεται σε
παγκόσμιο επίπεδο για την
περίοδο 2002-2011, σε 20,9
εκατομμύρια, ενώ η εμπορία
παιδιών εκτιμάται σε 5,5
εκατομμύρια.

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012)





Οι αριθμοί στην Κύπρο

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. θυμάτων 44 23 41 36 144

Αρ. συνεντεύξεων 181 103 177 188 649

Αρ. υπόπτων 65 29 57 44 195

Αρ. υποθέσεων 17 19 22 14 72

Αρ. καταδικών 7 17 13 5 42



Προσαγωγές και Καταδίκες στην Ευρώπη

USA Department of State - TRAFFICKING IN PERSONS REPORT (JUNE 2019)



Προσαγωγές και Καταδίκες ανά το Παγκόσμιο

USA Department of State - TRAFFICKING IN PERSONS REPORT (JUNE 2019)





Τα παράνομα έσοδα

ILO report (2014)



Υποθ. Αρ. 9292/15 

Κακουργιοδικείου Λευκωσίας

"...Ως εκ τούτου το Δικαστήριο δύναται να εξαγάγει

ασφαλές συμπέρασμα πως ο Κατηγορούμενος 1

απέκτησε το χρηματικό ποσό των €34.000 το

οποίο είναι το σύνολο των ποσών που οι

προαναφερόμενοι παραπονούμενοι πλήρωσαν για

να έρθουν στην Κύπρο για εργασία..."



Multiple
Systems 
Estimation 
(MSE)



Οι σκοτεινοί αριθμοί…

«Είναι δύσκολο να 

γνωρίζεις πόσες 

γυναίκες έχουν 

διακινηθεί με σκοπό 

τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση. Η 

εμπορία είναι μυστική, 

οι γυναίκες 

εξαναγκάζονται σε 

σιωπή, οι 

σωματέμποροι είναι 

επικίνδυνοι και 



Αιτίες σκοτεινών αριθμών

• Διεθνικός χαρακτήρας του

φαινομένου

• Έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών

στοιχείων

• Ετερογενής ποινικοποίηση

• Έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού

ορισμού

• Υψηλός σκοτεινός αριθμός της

διεθνικής σωματεμπορίας

• «Αθέατη» και συγκεκαλυμμένη φύση

του φαινομένου

• Κίνδυνος στιγματισμού

• Εκφοβισμός των θυμάτων

• Φτωχό νομικό καθεστώς - ανεπαρκής

νομική προστασία των θυμάτων
(Συκιώτου, 2003, σελ.30)



«Happy» Trafficking

Από την 

βαρβαρότητα στις πιο 

«εκλεπτυσμένες» και 

«αθόρυβες» τεχνικές 

ελέγχου και 

«διαχείρισης» των 

θυμάτων.
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Κοινό 

χαρακτηριστικό

Μετατροπή του 

ατόμου σε res και 

υπαγωγή του σε ένα 

ιδιόμορφο 

«ιδιοκτησιακό» 

καθεστώς, στα 

πλαίσια του οποίου η 

εκμετάλλευσή του 

«νομιμοποιείται».







«Προτού έρθω στην Κύπρο μου

υποσχέθηκαν πως θα δούλευα ως κουρέας

και θα είχα μισθό €500 τον μήνα, θα μου

παρείχε τόπο διαμονής και διατροφή ο

εργοδότης μου και πως θα δούλευα 5

ημέρες την βδομάδα, 8 ώρες την ημέρα.

Από τότε που ήρθα με πήραν να δουλεύω σε

φάρμα με πρόβατα. Εργάζομαι 15 ώρες την

ημέρα, χωρίς ημέρα ξεκούρασης. Κοιμάμαι

στην φάρμα σε ένα μέρος που δεν έχει πόρτα.

Τρώω μόνο ρύζι που μου φέρνει ο εργοδότης

μου και σε αυτούς τους τρείς μήνες πληρώθηκα

μόνο μια φορά €200. Δεν μου ανανέωσε την

βίζα μου και συνεχώς με απειλεί πως θα με

καταγγείλει στην αστυνομία. Το διαβατήριο μου

το κρατά από την ημέρα που ήρθα. Δεν ήξερα

πώς να φύγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν,

ούτε είχα το διαβατήριο μου…»



Τα «μέσα» 

στρατολόγησης

Εξαπάτηση ή Μερική Εξαπάτηση – Ψευδείς
πληροφόρηση για: τη φύση και την τοποθεσία της
εργασίας, τις συνθήκες εκπόρνευσης, του
περιεχομένου/νομιμότητας του συμβολαίου, επανένωση
με την οικογένεια, την στέγαση και τις συνθήκες
διαβίωσης, νομιμότητα των εγγράφων και της επιτυχούς
μετανάστευσης, το ταξίδι και τις συνθήκες πρόσληψης,
μισθοδοσία, ευκαιρίες πρόσβασης σε μόρφωση και
ψευδείς υπόσχεση γάμου

Εξαναγκασμός – Απαγωγή, Αναγκαστικός
γάμος/υιοθεσία, πώληση, χρέος, απειλές, βία, κατάσχεση
ταξιδιωτικού εγγράφου,
Απομόνωση/εγκλεισμός/παρακολούθηση, απειλές
καταγγελίας στις αρχές, απειλές ενημέρωσης της
οικογένειας/κοινότητας, βία ή απειλές κατά της
οικογένειας, Κατακράτηση χρημάτων

Ευάλωτη θέση – Εκμετάλλευση: Δύσκολης
οικογενειακής κατάστασης, παράνομου καθεστώτος,
έλλειψης μόρφωσης (γλώσσας)/πληροφόρησης,
Δυσκολιών παρελθόντος, Δυσκολιών διοργάνωσης
ταξιδιού και κουλτούρας/θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Οικονομικοί λόγοι, Έλεγχος από ύποπτο/ους,
Οικογενειακή κατάσταση, Γενική κατάσταση, προσωπική
κατάσταση, ψυχολογική και συναισθηματική εξάρτηση,
σχέση με τις αρχές/καθεστώς παραμονής



Τα «μέσα» εκμετάλλευσης
Εκμετάλλευση – Άσχημες συνθήκες διαμονής και εργασίας, Εξαντλητικές

ώρες και ημέρες εργασίας, Επικίνδυνη εργασία, Χαμηλός ή και καθόλου

μισθός, Έλλειψη σεβασμού των ορών συμβολαίου ή εργασιακής

νομοθεσίας, Έλλειψη κοινωνικής προστασίας, Έλεγχος μισθοδοσίας

Εξαναγκασμός στη χώρα προορισμού – Κατάσχεση εγγράφων,

έλεγχος μέσω χρέους, εξαναγκασμός σε συνουσία ή άλλα καθήκοντα,

απομόνωση/εγκλεισμός/παρακολούθηση, βία ή και απειλές για βία,

εξαναγκασμός σε εγκληματική δραστηριότητα/να πει ψέματα στις αρχές

στην οικογένεια, απειλές καταγγελίας στις αρχές, απειλές για επιβολή

χειρότερων συνθηκών εργασίας, απειλές ενημέρωσης της

οικογένειας/κοινότητας, κάτω από ισχυρή επιρροή, βία ή απειλές κατά της

οικογένειας, κατακράτηση μισθών

Ευάλωτη θέση στη χώρα προορισμού – Εξάρτηση από ύποπτο/ους,

Δυσκολία διαβίωσης σε άγνωστη περιοχή, Οικονομικοί λόγοι, Οικογενειακή

κατάσταση, προσωπικά χαρακτηριστικά, σχέση με τις αρχές/καθεστώς

διαμονής, δυσκολίες στο παρελθόν



Υποθ. Αρ. 9292/15 

Κακουργιοδικείου Λευκωσίας

..Σύμφωνα με τα θύματα, ένας ομοεθνής τους, μέσω διαφόρων άλλων

προσώπων με τους οποίους συνεργαζόταν στο Μπαγκλαντές, τους

υποσχόταν ότι κατόπιν αμοιβής η οποία κυμαίνετο μεταξύ €8.000 και

€8.500, μπορούσε να τους βρει εργασία στην Κύπρο με πολύ καλούς

όρους εργοδότησης και μισθό. Τα θύματα είχαν αναφέρει ότι εξηύραν το

ποσό χρημάτων που τους είχε ζητηθεί, μετά από μεγάλες δυσκολίες,

χρειάστηκε να πωλήσουν γη που ανήκε στην οικογένεια τους και να

χρεωθούν στη χώρα τους. Ήρθαν στην Κύπρο για εξασφάλιση μιας

καλύτερης ζωής και δη μιας καλής εργασίας, με καλή αμοιβή, όπως τους

είχε υποσχεθεί αφού πλήρωσαν το εν λόγω ποσό. Τελικά διαφάνηκε ότι

οι εργασίες που τους είχε υποσχεθεί κάθε άλλο πάρα ανταποκρίνονταν

στην πραγματικότητα. Αντίθετα, αυτοί είχαν τύχει εκμετάλλευσης από

τους αντίστοιχους Κύπριους εργοδότες τους…

6 κατηγορούμενοι (3 αλλοδαποί και 3 Κύπριοι εργοδότες)

7 θύματα με καταγωγή το Μπαγκλαντές 39 κατηγορίες



Εντός του χώρου διαμονής του, υπήρχε περιστερώνας, το 

αποχωρητήριο ήταν μέσα στον περιστερώνα, δεν υπήρχε 

μπάνιο, ούτε ψυγείο, ούτε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική 

συσκευή. Δεν ήταν οικία.









Υποθ. 
κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας αρ. 
15044/16

32227/14

«λήφθηκε υπόψη ως 

παράγοντας σχετικός 

για ύπαρξη ευπαθούς 

θέσης το γεγονός ότι 

το θύμα δεν μιλούσε 

τη γλώσσα και δεν 

είχε το σπίτι του στη 

χώρα αυτή».



Υποθ. κακουργιοδικείου Λευκωσίας αρ. 15044/16



Power and Control Wheel
There is no single method of force, fraud or coercion. Based on the Domestic Abuse Intervention Project’s 

Duluth Model, this Power and Control wheel outlines the different types of abuse that can occur in labor and sex 

trafficking situations.



Τι είναι Εμπορία Προσώπων;

▪ Μοντέρνα μορφή 

σκλαβιάς

▪ Στοχοποιεί ευάλωτα άτομα 

ή ομάδες ατόμων

▪ Μετακινεί γεωγραφικά 

ανθρώπους από τη 

χώρα/περιοχή τους

▪ Εξαναγκάζει ανθρώπους 

σε καταστάσεις 

εκμετάλλευσης στον 

τόπο/χώρα προορισμού



Ορισμός Εμπορίας Προσώπων

Μεθοδευμένη εκ μέρους του δράστη 

εξαφάνιση της βούλησης ή την 

υφαρπαγή της συναίνεσης του 

θύματος, προκειμένου να επιτύχει τις 

πράξεις εκείνες που τείνουν στην με 

οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση 

του.
Μιχαήλ Χ.Α, 2013



Λαθρομετανάστευση Vs Εμπορία

Αδίκημα Συγκατάθεση 

Θύματος

Διέλευση 

από 

σύνορα

Εκμετάλλευση Τρόπος 

εισόδου 

στη χώρα

Αδίκημα 

κατά

Ολοκλήρωση

Λαθρο-

μετανάστευση

Υπάρχει Υπάρχει Δεν υπάρχει Παράνομα Κράτους Με την είσοδο 

στην χώρα 

προορισμού

Εμπορία 

Προσώπων

Δεν είναι 

απαραίτητη

Δεν είναι 
απαραίτητη

Υπάρχει

Είτε 

νόμιμα 

είτε 

παράνομα

Προσώπων Συνεχής 
εκμετάλλευση





Προτεραιότητα

Γένεση και 
Εδραίωση 

Οργανωμένων 
Εγκληματικών 

Ομάδων

Κατάφορη 
παραβίαση των 

βασικών 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Φθορά της 
κοινωνίας

Δημιουργία 
παραοικονομίας



Νομικό πλαίσιο
Απόφαση-πλαίσιο του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2001, σχετικά με το καθεστώς 

των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες (2001/220/ΔΕΥ)

Οδηγία 2004/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 

2004, σχετικά με τον τίτλο 
παραμονής που χορηγείται 

στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 

συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
κατά του Διεθνικού 

Οργανωμένου Εγκλήματος και 
Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) 

Νόμου του 2003 και ιδιαίτερα του 
Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, 

Καταστολή και Τιμωρία της 
Εμπορίας Προσώπων, ιδιαίτερα 

των Γυναικών και Παιδιών

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
ενάντια στο Διεθνικό 

Οργανωμένο Έγκλημα

Σύμβαση περί Καταστολής και 
Εξαλείψεως της Σωματεμπορίας 

και της Πορνείας Άλλων 
(Κυρωτικού) Νόμου του 1983

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

για την Πώληση Παιδιών, 
Παιδική Πορνεία και 

Πορνογραφία (Κυρωτικού) 
Νόμου του 2006

Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Πάταξη της 

Εμπορίας Ανθρώπων

O περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Εμπορίας 
και Εκμετάλλευσης Προσώπων 

και της Προστασίας των 
Θυμάτων Νόμος του 2014 

(60(I)/2014)



Συστατικά στοιχεία αδικήματος 

Εμπορίας Προσώπων (άρθρο 6)

Πράξη

Στρατολόγηση, πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, υπόθαλψη ή 

παραλαβή ή στέγαση ή υποδοχή προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του 

ελέγχου ή/και της εξουσίας επί των προσώπων αυτών

Μέσα
(Δεν είναι 

αναγκαία σε 

περίπτωση 

παιδιού)

Απειλές ή χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, 

απαγωγή, δόλος, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση 

εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή προσφορά ή παροχή ή λήψη 

πληρωμών ή ωφελημάτων ή απολαβών για εξασφάλιση της 

συγκατάθεσης προσώπου κατέχοντος εξουσίας επί ενός 

άλλου

Σκοπό Εκμετάλλευση



Εκμετάλλευση

▪ Σεξουαλική εκμετάλλευση, πορνογραφία

▪ Εκμετάλλευση της εργασίας/υπηρεσιών

▪ Επαιτεία

▪ Καταναγκαστική πλανοδιοπώληση

▪ Εργασία παιδιών

▪ Δουλεία ή άλλες παρεμφερείς πρακτικές

▪ Οικιακή δουλεία

▪ Εγκληματική δραστηριότητα

▪ Υιοθεσία

▪ Αφαίρεση, αγοραπωλησία και διακίνηση

ανθρωπίνων οργάνων ή άλλων

βιολογικών ουσιών, ιστών ή εμβρύων
άρθρο 2

▪ Άλλες μορφές που αναπτύσσονται ανάλογα

με τις αδυναμίες της κοινωνίας-κράτους σε

συνάρτηση με την κατά καιρούς «ζήτηση»



Υποθ. Αρ. 15044/16 
Κακουργιοδικείου Λευκωσίας

"… Η εμπορία με σκοπό την τέλεση εικονικού γάμου είναι

μια καθόλα πιθανή μορφή διάπραξης αυτού του αδικήματος

με πλήρως κατανοητούς τους λόγους για τους οποίους

δύναται να επιδιώκεται και διαπράττεται, ήτοι η εξασφάλιση

παραμονής έναντι αποκόμισης κέρδους..."

"...Η εμπορία δύναται να λάβει μορφές, οι οποίες

ξεπερνούν τα λογικά όρια φαντασίας...".





Υποθ. 

κακουργιοδικείου 

Λευκωσίας αρ. 

32227/14

«….Ειδικά όσον αφορά τη χρήση του ως 

νομικού όρου, στην Ολλανδική υπόθεση 

Supreme Court, 18 April 2000, 

LJN:2D1788 δόθηκε σαφής ερμηνεία 

του όρου «στρατολογεί». Κρίθηκε ότι 

σημαίνει οποιαδήποτε πράξη η οποία 

καταλήγει στο να στρατολογηθεί ένα 

πρόσωπο ώστε αυτό να ωθηθεί να 

εισέλθει στην πορνεία σε άλλη χώρα 

χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι η 

μέθοδος στρατολόγησης περιόρισε την 

ελευθερία επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι 

μια γυναίκα η οποία υπήρξε ήδη πόρνη 

μπορεί να τύχει στρατολόγησης για να 

δουλέψει ως πόρνη σε άλλη χώρα….»



Υποθ. 

κακουργιοδικείου 

Λευκωσίας αρ. 

32227/14

«…Όσον αφορά την έννοια του όρου «μεταφέρει»

στην Ολλανδική υπόθεση Supreme Court, 20

December 2005, LJN:AV3425, το Δικαστήριο το

ερμήνευσε με ευρύτητα. Κρίθηκε δε ότι η πληρωμή

ενός εισιτηρίου και η παραλαβή ενός προσώπου

από το αεροδρόμιο ήταν αρκετή. Δεν είναι

αναγκαίο να υφίσταται έλλειψη συγκατάθεσης σε

σχέση με την μεταφορά δηλ. το θύμα να ενεργούσε

ακούσια.

Στην υπόθεση Gronignen του Ολλανδικού District

Court 14 October 2010, LJN:B00437, κρίθηκε ότι η

συνοδεία ενός προσώπου που θα έφτανε στην

Ολλανδία από άλλη χώρα ήταν αρκετή για να

θεωρηθεί ότι συνιστούσε μεταφορά.

Το γεγονός δε ότι η μεταφορά της

Παραπονούμενης έγινε εντός του εδάφους της

Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι σε άλλη χώρα

ουδεμία σημασία έχει για σκοπούς στοιχειοθέτησης

του αδικήματος της εμπορίας...»



Τα τρία στάδια (φάσεις) της 

Εμπορίας Προσώπων





Οργανόγραμμα Εγκληματικής Ομάδας 
(Εργασιακή Εκμετάλλευση)

1
Εγκέφαλος

3
Στρατολόγος 

εργοδοτουμένων

7
Εργοδότες

2
Στρατολόγος 
Εργοδοτών

4
Μεταφορέας

6

Ι.Γ.Ε.Ε

5

Πρόσωπο 

διευθέτησης 

εγγράφων



Νόμος (60(I)/2014) - Ποινικά αδικήματα

Εμπορία ενήλικων 
προσώπων, άρθρο 6 

(25 έτη)

Εμπορία και 
εκμετάλλευση 

ανθρώπινων οργάνων, 
άρθρο 7 (διά βίου)

Εκμετάλλευση 
προσώπων στην 

εργασία, άρθρο 8 (15 
έτη) (παιδί: διά βίου)

Σεξουαλική 
εκμετάλλευση ενηλίκων 
προσώπων, άρθρο 9 

(25 έτη)

Εμπορία Παιδιών, 
άρθρο 10 (διά βίου)

Σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών, 

άρθρο 11 (διά βίου)

Υποκίνηση, συνεργία και 
απόπειρα διάπραξης 
αδικημάτων εμπορίας 

προσώπων (άρθρα 6-11), 
άρθρο 15 (ανάλογα με το 

άρθρο)

Παρακράτηση 
προσωπικών 

εγγράφων, άρθρο 16 
(5 έτη, €17.000)

Χρήση των υπηρεσιών 
θύματος, άρθρο 17 (10 έτη, 
€50.000) (παιδί: διά βίου, 

€100.000)

Ποινικοποίηση της ζήτησης, 
είσπραξης ή χρήσης υπηρεσιών 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, άρθρο 
17Α (10 έτη, €50.000) (παιδί: διά βίου, 

€100.000)

Διαφθορά δημόσιων λειτουργών, 
άρθρο 18 (1) (5 έτη, €17.000) 18(2) 

(5 έτη, €20.000)





Υποχρεώσεις Ι.Γ.Ε.Ε
Ο Περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 2012 (126(I)/2012)

19 (α) Ο κάτοχος άδειας 
ιδιωτικού γραφείου 

εξεύρεσης εργασίας δεν 
δύναται να προωθεί αιτητές
για απασχόληση, χωρίς να 
έχει έγγραφη εντολή από 

τον εργοδότη.

17 (1) α) ..Αξιολογούν τα 
προσόντα και τις 

ικανότητες του υποψήφιου 
εργοδοτούμενου

β) ..Πληροφορούν τον 
υποψήφιο εργοδοτούμενο, 

με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια, σχετικά με το 

αντικείμενο της εργασίας που 
θα κληθεί να εκτελέσει…

(γ) ενημερώνουν πλήρως 
τον υποψήφιο 

εργοδοτούμενο για το 
ακριβές περιεχόμενο και τους 

όρους της σύμβασης 
εργασίας που πρόκειται να 

συνάψει

(ε) ενημερώνουν πλήρως 
και με ακρίβεια τον 

υποψήφιο εργοδότη για τα 
προσόντα, τις ικανότητες και 
την εργασιακή εμπειρία του 
υποψήφιου εργοδοτούμενου

(στ) ενημερώνουν τον 
υποψήφιο εργοδοτούμενο, 
καθώς και τον υποψήφιο 

εργοδότη για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους…

21 (1) Καμιά οικονομική 
επιβάρυνση δεν υφίσταται ο 

εργοδοτούμενος από 
εργοδότη ή από οποιοδήποτε 
ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης 

εργασίας…

14 & 28 Παροχή 
πληροφοριών και 

στατιστικών στοιχείων –
Τήρηση αρχείου



Επιπτώσεις στα θύματα

Ψυχολογικές και συμπεριφορικές

ανικανότητα

ντροπή

ενοχές

άρνηση

σοκ

ταπείνωση

φοβίες

κατάθλιψη άγχος

Κρίση 

πανικού

Διαταραχές 

ύπνου/διατροφής

ναρκωτικά/αλκοόλ

συναισθηματικά 

ράκος

μετατραυματικό

στρες

αντικοινωνικότητα

Μηχανική 

αντίδραση

Κοινωνικός 

στιγματισμός



Επιπτώσεις στα θύματα (συνέχεια)

Σωματικές

Σπασμένα οστά

Ουλές

Καψίματα

Μεταδοτικές 

ασθένειες

Μώλωπες

ΟυρολοιμώξειςΤραύματα από 

σεξουαλική επίθεση

Σεξουαλικά 

μεταδιδόμενες 

ασθένειες

Χρόνιες παθήσεις 

χωρίς περίθαλψη



Συνέπειες στα θύματα

Θίγει στο σκληρό τους πυρήνα θεμελιώδεις

ελευθερίες και δικαιώματα (ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, προσωπική ελευθερία, το

δικαίωμα στη ζωή, στην ίση μεταχείριση, στη

μη υποβολή σε βασανιστήρια, στην υγεία,

αλλά και την εργασία κάτω από τις

κατάλληλες συνθήκες.

(Παπασιώπη-Πασιά, 2010)

Συνεπώς προκαλεί έντονη 

κοινωνικο-ηθική απαξία.



Προστασία 
θυμάτων

• άρθρο 52 - Κανένα μέτρο
επαναπατρισμού δεν
λαμβάνεται εναντίον ΠΙΘΑΝΟΥ
θύματος.

• άρθρο 29 (1) - Τα θύματα δεν
διώκονται ποινικά και δεν
υπόκεινται σε κυρώσεις για τη
συμμετοχή τους σε
εγκληματικές δραστηριότητες,
εφόσον η συμμετοχή τους αυτή
ήταν άμεση συνέπεια του
γεγονότος ότι αποτέλεσαν
θύματα των αδικημάτων.

• άρθρο 29 (2) - Υπήκοοι
τρίτων χωρών οι οποίοι
αποτελούν θύματα δεν
διώκονται ποινικά σε
περίπτωση διάπραξης
αδικημάτων που σχετίζονται
άμεσα με το καθεστώς τους.



«…Ήμουν 

άστεγος.. Με 

μάζεψε από το 

δρόμο και μου 

έδωσε σπίτι. 

Είχα δικό μου 

κρεβάτι. Δεν θα 

κοιμόμουν 

πλέον στο 

παγκάκι. Αυτός 

ο άνθρωπος με 

βοήθησε…»





Δυσκολίες χειρισμού θυμάτων

▪ Δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως

θύμα

▪ Λέει ψέματα/επαναλαμβάνει την ίδια

ιστορία

▪ Το πολιτισμικό/θρησκευτικό του

υπόβαθρο, το αποτρέπει να πει την

αλήθεια

▪ Φόβος – Καχυποψία και έλλειψη

εμπιστοσύνης για τις αστυνομικές

αρχές

▪ Πιθανό να μην θέλει η οικογένειά του να

γνωρίζει τι έχει συμβεί

▪ Ύπαρξη «Συνδρόμου της Στοκχόλμης»

▪ Ύπαρξη μετατραυματικού στρες

▪ Κρίσεις πανικού



Δεν πρόκειται για εμπορία όταν οι

διακινητές και το θύμα συνδέονται,

είναι παντρεμένοι, συγκάτοικοι ή

εραστές.

Γίνεται μόνο στο 

εξωτερικό και όχι 

στην Κύπρο.

Αφορά μόνο 

σεξουαλική 

εκμετάλλευση.

Τα θύματα 

είναι μόνο 

γυναίκες.

Όλοι οι ύποπτοι 

είναι άντρες.

Οι νόμιμοι μετανάστες 

δεν μπορούν να είναι 

θύματα.

Ένα πρόσωπο δεν 

είναι θύμα εμπορίας

όταν αρνείται βοήθειας.
Τα θύματα είναι 

πάντα 

κλειδωμένα 

και δέχονται βία.

Το πρόσωπο 

γνώριζε εκ των 

προτέρων τι θα 

του συνέβαινε 

έτσι δεν μπορεί 

να θεωρηθεί 

θύμα.

Τα θύματα μπορούν να 

ξεφύγουν από την κατάσταση 

τους οποιαδήποτε στιγμή.



Διαδικασία παραπομπής θυμάτων

Αστυνομία



Θυματο-κεντρική 

Προσέγγιση
• Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο 

• Κτίσιμο κλίματος εμπιστοσύνης

• Σεβασμός στις αποφάσεις τους

• Αποκατάσταση καθεστώτος παραμονής

• Περίσκεψη

• Μη ποινική δίωξη

• Ιδιαίτερη συνομιλία

• Κατανόηση

• Εχεμύθεια/Εμπιστευτικότητα

• Ασφάλεια /προστασία θύματος

• Αντικειμενικότητα

• Έμφαση στο αδίκημα, όχι στις συνθήκες

• Διασφάλιση μαρτυρίας

• Παραπομπή σε ειδικούς

• Διατμηματικές διαδικασίες



Ο ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

79



Ενδείξεις εμπορίας προσώπων

Κανόνας 0+0+0+0+0=1

Υπάρχουν γενικές βασικές ενδείξεις αλλά και συγκεκριμένες ενδείξεις για κάθε 
μορφή εμπορίας

Δεν είναι τεκμήριο/μαρτυρία

Είναι απλά μια ένδειξη

Μια ένδειξη αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να επισύρει την προσοχή 
μας



❖ Δεν έχει χρήματα ή πρόσβαση σε χρήματα

❖ Δεν έχει επαρκή αποσκευές

❖ Δεν γνωρίζει πώς να μεταβεί στο χώρο διαμονής/εργασίας του

❖ Ταξιδεύει σε ομάδα χωρίς να γνωρίζει τα υπόλοιπα μέλη της

ομάδας

❖ Μιλά και καταλαβαίνει μόνο την μητρική του γλώσσα

❖ Υπάρχει συνωστισμός στο χώρο διαμονής του

❖ Είναι κλειδωμένο/περιορισμένο – Δεν έχει ελευθερία κινήσεων

(κλειδαριές, αλυσίδες, κάγκελα στα παράθυρα, ψηλός φράκτης,

φρουρός ασφαλείας, τεχνολογικά ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος,

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ύπαρξη σχετικών πινακίδων

απαγόρευσης διακινήσεων-εξόδου κλπ)

❖ Ζει και εργάζεται σε απομονωμένη περιοχή

❖ Εξέρχεται του χώρου διαμονής/εργασίας μόνο υπό την συνοδεία

άλλου ατόμου

❖ Ο/Οι ύποπτος/οι είναι άτομα που απασχόλησαν στον παρελθόν

την Αστυνομία

❖ Ο χώρος εργασίας/διαμονής του ατόμου είναι εκτός της κοινής

θέας (καλυμμένα παράθυρα, κλειστές πόρτες,

απομονωμένη/δύσβατη περιοχή)

❖ Άλλα άτομα που εργάζονται/εκπορνεύονται/επαιτούν μαζί με το

συγκεκριμένο άτομο έχουν εμφανή σωματικά τραύματα

❖ Δεν κατέχει κινητό τηλέφωνο/πρόσβαση σε τηλέφωνο ή άλλο

μέσο επικοινωνίας

❖ Δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο

❖ Παραχωρείται χώρος διαμονής από το αφεντικό

❖ Δεν έχει πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ράδιο,

εφημερίδες, περιοδικά κλπ)

❖ Το αφεντικό επιμένει να απαντά ο ίδιος σε ερωτήσεις που

υποβάλλονται στο άτομο

❖ Στο χώρο εργασίας/διαμονής του υπάρχουν αναρτημένες

πινακίδες με οδηγίες (επιβολή προστίμων)

❖ Μεταφέρεται/αλλάζει συχνά τόπο διαμονής/εργασίας

❖ Τελεί υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών

Γενικές Βασικές Ενδείξεις
❖ Προέρχεται από χώρα όπου υφίστανται

πολιτικά/φυλετικά/θρησκευτικά/κοινωνικά/οικονομικά προβλήματα

η και φυσικές καταστροφές

❖ Δεν επισκέφτηκε άλλη χώρα στο παρελθόν

❖ Έχει εμφανή ψυχολογικές διαταραχές/νοητική στέρηση

❖ Συνοδεύεται από άλλο άτομο, το οποίο απαντά εκ μέρους του

❖ Δείχνει φόβο/αγωνία προς το άτομο που το συνοδεύει

❖ Το άτομο που το συνοδεύει δείχνει επιθετικότητα έναντι του

❖ Εφοδιάζεται με το ταξιδιωτικό του έγγραφο λίγο πριν τον έλεγχο

στο σημείο εισόδου

❖ Έχει εμφανή σημάδια βίας (μώλωπες, εκδορές, ουλές, κοψίματα,

καψίματα, σπασμένα κόκκαλα/δόντια κλπ)

❖ Το άτομο δείχνει άρρωστο, υποσιτισμένο, άυπνο

❖ Ο χώρος διαμονής του ατόμου είναι εμφανώς ακατάλληλος

χώρος ή οι συνθήκες διαμονής είναι εμφανή ανεπαρκή/άθλιες

❖ Δείχνει φοβισμένο (αμυντική στάση σώματος, ιδρώνει, ξεφυσά,

τρέμει, αποφεύγει οπτική επαφή, δεν απαντά με ευθύτητα)

❖ Δεν εμπιστεύεται τις αστυνομικές αρχές και τηρεί αμυντική στάση

❖ Υποφέρει από ψυχικό τραύμα (απώλεια μνήμης, έλλειψη

συγκέντρωσης, απάθεια, αναφέρει διαφορετικές ιστορίες κλπ)

❖ Απαντά στις ερωτήσεις με ασάφεια και χωρίς συνοχή

❖ Απαντά στις ερωτήσεις συμβουλευόμενο σημειώσεις

❖ Οι δηλώσεις του ατόμου είναι αντιφατικές μεταξύ τους ή σε

σύγκριση με τις δηλώσεις του/ων ατόμου/ων που το συνοδεύουν

❖ Συμβουλεύεται άλλο άτομο για να απαντήσει

❖ Δείχνει φόβο/άγχος όταν είναι παρόν το αφεντικό

❖ To αφεντικό δείχνει επιθετικότητα έναντι του ατόμου

❖ Δεν κατέχει το ταξιδιωτικό του έγγραφο

❖ Το αφεντικό έχει στην κατοχή του το ταξιδιωτικό έγγραφο ή και το

κινητό τηλέφωνο του ατόμου

❖ Το αφεντικό λειτουργεί ως θεματοφύλακας των αμοιβών του

❖ Κρύβεται κατά τις διακινήσεις του



Ενδείξεις εργασιακής εκμετάλλευσης
❖ Υπάρχει συνωστισμός ατόμων στο χώρο διαμονής του

❖ Δεν καταβάλλονται εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις

❖ Ο χώρος διαμονής του βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την εργασία του

❖ Υπάρχουν προηγούμενα παράπονα εναντίον του συγκεκριμένου εργοδότη

❖ Ο εργοδότης δεν μπορεί να αποδείξει την καταβολή των μισθών του

❖ Στο άτομο παραχωρείται χώρος διαμονής από τον εργοδότη χωρίς άλλη 

επιλογή

❖ Δεν υπάρχει συμβόλαιο εργασίας/ ή το συμβόλαιο είναι σε γλώσσα μη 

κατανοητή

❖ Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας του είναι εξαντλητικές / Ασυνήθιστο ωράριο

❖ Σαφώς μειωμένος μισθός σε σύγκριση με εκείνον που προνοείται στο 

συμβόλαιο εργασίας

❖ Παρέχονται υλικά αγαθά αντί του μισθού

❖ Αποκόπτεται μέρος του μισθού για σκοπούς διαμονής, διατροφής κλπ

❖ Ο μισθός δεν καταβάλλεται στον καθορισμένο χρόνο

❖ Ο μισθός εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών ή και την απόδοση του

❖ Το άτομο δεν καλύπτεται από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

❖ Το περιβάλλον εργασίας είναι εμφανώς ανθυγιεινό/ακατάλληλο 

❖ Μη ύπαρξη εξοπλισμού ασφάλειας στην εργασία

❖ Όλοι οι υπάλληλοι φαίνονται εξαντλημένοι και λειτουργούν μηχανικά

❖ Δεν σιτίζεται επαρκώς/σιτίζεται με υπολείμματα

❖ Υπόκειται σε πρόστιμα για συμμόρφωση

❖ Υπόκειται σε προσβολές, κακοποίηση, απειλές και βία 

❖ Η εργοδότηση του ατόμου είναι παράνομη/αδήλωτη

❖ Υπερωριακή εργασία χωρίς χρηματική αποζημίωση

❖ Το άτομο πέραν της εργασίας του εργάζεται επίσης στην οικία του εργοδότη 

του

❖ Δεν έχει δικαίωμα διαλείμματος / πληρωμένης άδειας απουσίας / ελεύθερου 

χρόνου

❖ Υποχρεώνεται να εργάζεται ακόμα και όταν είναι άρρωστο ή και έγκυος

Ενδείξεις οικιακής δουλείας

❖ Διαμένει με την οικογένεια

❖ Καθόλου ή σπάνια εξέρχεται της οικίας 

για κοινωνικούς σκοπούς

❖ Εξέρχεται της οικία μόνο με την συνοδεία 

του εργοδότη

❖ Δεν έχει δικό της δωμάτιο/ιδιωτικό χώρο

❖ Δεν σιτίζεται επαρκώς/σιτίζεται με τα 

υπολείμματα της οικογένειας

❖ Σιτίζεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 

μέλη της «οικογένειας»

❖ Δεν έχει ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με 

την οικογένεια που εργοδοτείται

❖ Εργάζεται εξαντλητικές ώρες και ημέρες

❖ Δεν έχει δικαίωμα σε ημεραργία/άδεια

❖ Δεν της καταβάλλεται μισθός/καταβολή 

μέρους

❖ Δεν έχει πρόσβαση στο ταξιδιωτικό 

της έγγραφο

❖ Κοιμάται σε ακατάλληλο μέρος

❖ Δηλώνεται ως ελλείπον πρόσωπο ενώ 

ακόμα βρίσκεται στην οικία του εργοδότη

❖ Υπόκειται σε προσβολές, κακοποίηση, 

απειλές και βία 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

E-mail: deptc.oocthb@police.gov.cy Τηλ.: 22808063
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