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Σχόλια  

 

 

1)Γενικά: 

Επρόκειτο για την τρίτη συνάντηση – σεµινάριο από µία σειρά 

τριών συναντήσεων – σεµιναρίων ίδιου περιεχοµένου, που αποσκοπούσε 

σε επιµορφωτικού χαρακτήρα παρουσίαση των τελευταίων νοµοθετικών 

και νοµολογιακών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά µε το 

προαναφερθέν αντικείµενο, ακολουθούµενη από συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης.  

 

Υπήρξε δε περαιτέρω παρουσία και συµµετοχή εκπροσώπων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU – Anti Traffickig Coordinator), της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Eurojust, του ΟΑΣE (Special Represintative 

and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings) καθώς και 

του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία.  



 

 

2. Θεµατολογία - Ζητήµατα που παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν από τους συµµετέχοντες. 

Η θεµατολογία που συζητήθηκε ήταν: 

1) H Maria Grazia Giammarinaro, εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ, 

ανέφερε ότι ουσιαστικά υπάρχει ατιµωρησία, όσον αφορά το τράφικινγκ, 

το οποίο αντιµετωπίζεται σαν µία παράβαση κοινής ποινικής νοµοθεσίας. 

Μόνο σε ακραίες τοποθετήσεις αντιµετωπίζεται σωστά δικαστικά, ενώ τα 

θύµατά του, κατά κανόνα, αντιµετωπίζονται σαν εγκληµατίες. 

2) Ο Fabrizio Sarrica, αξιωµατικός έρευνας του Γραφείου των 

Ηνωµένων Εθνών όσον αφορά τα ναρκωτικά και το έγκληµα, ανέφερε 

ότι περίπου 55.000 θύµατα του τράφικινγκ διαπιστώθηκαν µεταξύ των 

ετών 2007 και 2010, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, διαπιστώθηκαν 

50.000 θύτες. Υπάρχει κάλυψη κατά του τράφικινγκ σε 132 χώρες, ενώ 

δεν υπάρχει κάλυψη σχεδόν σε όλη την Αφρική (εκτός από την Αλγερία 

και την Αίγυπτο) και σε όλη τη Μέση Ανατολή (εκτός από τη Σαουδική 

Αραβία και τα Εµιράτα). 

Τα αποτελέσµατα του πορίσµατος, σχετικά µε το τράφικινγκ, όπως 

τα παρουσίασε ο ανωτέρω, έχουν ως εξής: α) Το τράφικινγκ είναι η 

ιστορία ανθρώπων, που εκµεταλλεύονται άλλους συνανθρώπους τους, β) 

είναι πιο διαδεδοµένο σε γυναίκες, παιδιά, µετανάστες, γ) οι πράττοντες 

είναι συνήθως ενήλικες και ντόπιοι, δ) γενικά, τα θύµατα µεταφέρονται 

στα πλαίσια του τράφικινγκ από σχετικά φτωχότερες σε πιο πλούσιες 

χώρες ή περιοχές, ε) το παιδικό τράφικινγκ αφορά ποσοστό 27% (17% 

κορίτσια και 10% αγόρια), στ) το ηλικιακό προφίλ των θυµάτων διαφέρει 

ανά τον κόσµο, ζ) στην Ευρώπη έχει διαπιστωθεί ότι η σεξουαλική 

εκµετάλλευση αποτελεί την πλειοψηφία υποθέσεων τράφικινγκ, η) η 

διαπίστωση του τράφικινγκ, όσον αφορά την αναγκαστική εργασία, 



αυξήθηκε δραστικά κατά τα τελευταία χρόνια, θ) στην Αφρική έχει 

διαπιστωθεί ότι η παράνοµη εργασία αποτελεί τη συντριπτική 

πλειοψηφία υποθέσεων τράφικινγκ, θ) θύµατα από 136 διαφορετικές 

εθνικότητες εντοπίσθηκαν σε 118 διαφορετικές χώρες µεταξύ 2007 – 

2010, ι) ποσοστό 73% των θυµάτων έπεσαν θύµατα εκµετάλλευσης σε 

ξένες χώρες, ια) γεωγραφική γειτνίαση και οικονοµικές διαφορές είναι 

ικανές για να εξηγήσουν µεγάλο µέρος ροής τραφικινγκ. Εξαίρεση στην 

ανωτέρω περίπτωση αποτελεί η Μέση Ανατολή, όπου ποσοστό 70% των 

θυµάτων που εντοπίσθηκαν εκεί είχε να κάνει µε µακρινές χώρες, ιβ) στη 

∆υτική και Κεντρική Ευρώπη, το µερίδιο των παιδιών αυξήθηκε από 

17% σε 19%, ιγ) πλειοψηφία στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη 

αποτελούν οι σεξουαλικές περιπτώσεις τράφικινγκ, αλλά, πλέον, στα 3 

περιστατικά το ένα αφορά εργασία, ιδ) αυξήθηκαν οι υποθέσεις 

τράφικινγκ, που αφορούν επαιτεία, σε ποσοστό 2% και ιε) οι Βαλκάνιοι 

πηγαίνουν, κατά κανόνα, σε γειτονικές χώρες. 

3) Η Barbara Salcher, επικεφαλής της καταγραφής τράφικινγκ, του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (IOM), που ιδρύθηκε το έτος 

1950, µε 149 χώρες – µέλη το έτος 2013, ανέφερε ότι ο ανωτέρω 

οργανισµός έχει δαπανήσει το ποσό των 1,3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 

το έτος 2011, για την προστασία των διεθνών µεταναστών, των οποίων ο 

αριθµός ανερχόταν σε 214.000.000 ανθρώπους παγκοσµίως ή σε 

ποσοστό 3,1% του διεθνούς πληθυσµού. Η παρεχόµενη προστασία από 

τον ανωτέρω οργανισµό στους διεθνείς µετανάστες, συνίσταται σε: α) 

καταφύγιο και κατάλυµα, β) ιατρική βοήθεια, γ) νοµική βοήθεια και δ) 

εθελοντική επιστροφή και επαναπατρισµό. Όσον αφορά τη δίωξη, σε 

βάρος των πραττόντων, ο ως άνω οργανισµός παρέχει νοµική 

εκπαίδευση, ενώ διοργάνωσε και σεµινάρια για ∆ικαστές και Εισαγγελείς 

στην Αυστρία τον Οκτώβριο του έτους 2011 και τον Ιούνιο του έτους 

2013. Προκλήσεις, που έχει να αντιµετωπίσει ο ανωτέρω οργανισµός 



είναι: α) πολιτική βούληση και εφαρµογή εθνικών νόµων, διεθνών 

πρωτοκόλλων και συνθηκών, β) τυποποιηµένη συνεργασία και 

συµφωνίες, µεταξύ των ενδιαφεροµένων, γ) ταυτοποίηση θυµάτων, δ) 

έλλειψη εκπαίδευσης και συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων, ε) 

έλλειψη πόρων, στ) λίγες καταδίκες για τους δράστες και ζ) έλλειψη 

έρευνας.  

4) Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά µε την εφαρµογή 

της ντιρεκτίβας 2011/36/EU.  

Σχετικώς µε το παραπάνω, έγινε εκτενής αναφορά στο άρθρο 12 

παρ. 4, σχετικά µε την προστασία των θυµάτων στην ποινική διαδικασία. 

Η Conny Rijken, καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Τίλµπουργκ 

Ολλανδίας, ανέφερε ότι πρέπει να δίδεται βοήθεια χωρίς όρους στο θύµα, 

ενώ ο Nicola Piacente, Εισαγγελέας της Τζένοα, σηµείωσε πως το 

κριτήριο δεν πρέπει να είναι η βαρύτητα του εγκλήµατος αλλά η ευθεία 

γραµµή µεταξύ θύτη και θύµατος, ότι δεν ανακρίνονται µόνο τα θύµατα 

αλλά και οι µάρτυρες και ότι σήµερα δεν είναι απαραίτητη η 

βιντεοσκόπηση αλλά θα είναι στο µέλλον.   

5) Μελέτη υποθέσεων και συζήτηση σχετικά µε εργασιακή 

εκµετάλλευση. 

Παρουσιάσθηκαν από την Πολωνή συνάδελφο Agnieszka Niklas – 

Bibik και την Αγγλίδα Barrister Parosha Chandran, δύο (2) υποθέσεις 

εργασιακής εκµετάλλευσης, ενός Βιετναµέζου στην Πολωνία και µιας 

Νιγηριανής που υποχρεώθηκε να εργασθεί στη Γαλλία ως πόρνη για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά, ειδικότερα, τη δεύτερη υπόθεση, 

προβλήθηκε και βίντεο, διάρκειας µισής ώρας περίπου.  

6) Μη τιµωρία και µη κατηγορία (Non - punishment and non - 

prosecution). 

Η πρώτη νοµική βάση της πρόβλεψης για µη τιµωρία στο άρθρο 

26 της συνθήκης της Βαρσοβίας (Convention of Warsaw). Νοµική βάση 



σήµερα: Άρθρα 8 και 14 της ντιρεκτίβας 2011/36/EU της 5-4-2011, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. Αναφέρθηκαν, από την 

εκπρόσωπο της Ρουµανίας, Εισαγγελέα Mihaela Porime τα εξής 

νοµοθετικά κείµενα: α) UN Convention against Transnational Organized 

Crime (άρθρα 24 και 25) που θεµελιώνει υποχρέωση των κρατών µελών 

να παράσχουν αποτελεσµατική προστασία από αντεκδίκηση και 

εκφοβισµό τους µάρτυρες, β) το πρόσθετο πρωτόκολλο της παραπάνω 

συµβάσεως (Assistance & Protection) (άρθρο 6),  γ) Decision No 557 of 

OSCE, της 24
ης

 Ιουλίου 2003 (“action plan to Combat Trafficking in 

Human Beings), δ)Council of Europe Convention on Action Against 

Trafficking in Human Beings (άρθρα 11, 28 και 30). 

 

7) ∆ικονοµικά ζητήµατα από πλευράς των θυµάτων της 

εµπορίας ανθρώπων κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.  

Εκφράστηκε από τους οµιλητές ότι αρκετές φορές τα θύµατα – 

µάρτυρες στις υποθέσεις εµπορίας ανθρώπων δεν είναι πρόθυµα να 

παράσχουν την πλήρη αλήθεια (τις περισσότερες φορές από φόβο) στην 

επ’ ακροατηρίω διαδικασία, καθόσον το θύµα του τράφικιγκ είναι, το 

λιγότερο, ύποπτο, και, συνεπώς, για την επιτυχή έκβαση της υποθέσεως 

στο ακροατήριο απαιτείται η ύπαρξη και άλλων αποδεικτικών µέσων, 

πλην των µαρτυρικών καταθέσεων των θυµάτων. 

8) Επισηµάνσεις & Τοποθέτηση της Ελληνικής πλευράς 

Από πλευράς µου, επισηµάνθηκε και αναλύθηκε πλήρως δια 

παρεµβάσεων στη συζήτηση το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο τόσο 

από ουσιαστικής όσο και από δικονοµικής απόψεως. 

Ακόµη, σε τοποθέτηση του Βούλγαρου Εισαγγελέα Dimitar 

Mladenov, που υποστήριξε ότι περίπτωση τράφικιγκ θα µπορούσε να 

θεωρηθεί και η εγκυµοσύνη αλλοδαπών γυναικών (Βουλγάρων), 

προκειµένου να πωλήσουν στην Ελλάδα το κυοφορούµενο για υιοθεσία, 



παρενέβην και εξέθεσα ότι ως Πρόεδρος του Οικογενειακού Τµήµατος 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, είχα άµεση αντίληψη ότι οι αλλοδαπές 

γυναίκες (κατά κανόνα βουλγαρικής υπηκοότητας), που συµφώνησαν να 

πωλήσουν το κυοφορούµενο από αυτές, για υιοθεσία, σε οικογένειες 

Ελλήνων, πράττουν τούτο µε απολύτως ελεύθερη βούληση, έχοντας σαν 

σκοπό το ατοµικό κέρδος. Άλλωστε, παρουσιάζονται ενώπιον του 

Εισηγητή ∆ικαστή και συναινούν στο να δώσουν για υιοθεσία το τέκνο 

τους. Οπότε, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υφίσταται περίπτωση 

τράφικιγκ στις ανωτέρω υποθέσεις. Με την άποψή µου συντάχθηκαν και 

όλοι οι λοιποί συνάδελφοι. Ειδικότερα, ο Ολλανδός Ανώτατος 

Εισαγγελέας Warner Ten Kate, τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι στην 

προαναφερόµενη περίπτωση δεν υφίσταται σε καµία περίπτωση υπόθεση 

τράφικιγκ, καθόσον η ξένη υπήκοος συµφωνεί ελεύθερα το τίµηµα της 

πώλησης του βρέφους. Ίσως προκύπτει στη συνέχεια ζήτηµα, όταν ο 

αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλλει το συµφωνηθέν τίµηµα, όµως η 

υπαναχώρηση αυτή δεν συνιστά περίπτωση τράφικιγκ.   

 

 


