
 

Έκταση του φαινομένου  

Μεθοδολογικά προβλήματα 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα της          

εμπορίας ανθρώπων, είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν αξιόπιστα          

δεδομένα για τη διάχυση, εξέλιξη και επικράτηση του φαινομένου σε τοπικό, περιφερειακό            

και παγκόσμιο επίπεδο. Κατά την εκτίμηση των στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων,           

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα φαινόμενο που ‘ακολουθεί              

τους κανόνες της άδηλης εγκληματικότητας, με ένα σκοτεινό αριθμό περιστατικών που δε            

δημοσιοποιούνται και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα του προβλήματος. Εκτός από τον           

πολύ μικρό αριθμό περιστατικών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ένα από τα             

χαρακτηριστικά του προβλήματος είναι ότι η ύπαρξη και εξέλιξή του προϋποθέτουν την αθέμιτη             

σιωπηρή συνενοχή και τη νομότυπη ενεργό συμμετοχή πλήθους ανθρώπων’ .  1

Ακόμα και η καταχώρηση και καταγραφή δεδομένων εντός των κρατών-μελών της           

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω διαφοροποιήσεων - μεταξύ άλλων - στα           

ποινικά συστήματα, στον τρόπο καταγραφής δεδομένων, στο είδος των δεδομένων που           

συγκεντρώνονται για τους δράστες και τα θύματα. Βεβαίως , κατά τη διάρκεια των ετών, η              2

υποστήριξη των θυμάτων που επιβίωσαν , έχει διευρύνει την κατανόηση του συγκεκριμένου           3

εγκλήματος, και σε συνδυασμό με τις έρευνες και τις εκτιμήσεις των προγραμμάτων            

καταπολέμησης της εμπορίας, έχει ρίξει φως στις καλές πρακτικές για την προστασία των             

θυμάτων και την ενδυνάμωση του νόμου. Ωστόσο χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες και           

πηγές για έρευνα, συλλογή δεδομένων και εκτίμηση, ώστε να εντοπιστούν οι πιο            

αποτελεσματικές δράσεις για την αποφυγή της θυματοποίησης και να καλυφθούν κενά που            

υπάρχουν στη γνώση για την αντιμετώπισή του. Τα ακριβή δεδομένα για τους ρυθμούς             

ανάπτυξης ή σταθεροποίησης του φαινομένου, είναι σημαντικά για την ανάπτυξη μέτρων           

αποτροπής, την ορθή εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών που ακολουθούνται,          

1 Ν. Μπεχλιβάνη, ‘Σκέψεις για το φαινόμενο του trafficking με αφορμή τη δικανική κρίση του Μικτού                
Ορκωτού Δικαστηρίου Σερρών 37-46/2005’, σε: ‘Νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες -            
θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης. Nομολογία’, Παπασιώπη Πασιά - Κούρτης,          
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 361. 
2 Trafficking in persons report, JUNE 2016, Department of State, ό.π., σελ. 12. 
3 Η έννοια που χρησιμοποιείται για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας και               
διακίνησης και έχουν ξεφύγει από αυτά τα δίκτυα, είναι ‘survivors’. 
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καθώς και την πλήρη και σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση των προγραμμάτων συνδρομής            

των θυμάτων. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πράγματι μία αύξηση των ερευνών, των μελετών και            

των προγραμμάτων, σε σχέση με τα ζητήματα παράνομης διακίνησης, εμπορίας και           

εκμετάλλευσης ανθρώπων, τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Η αύξηση αυτή             

είναι ευθέως ανάλογη με την αύξηση και διεθνοποίηση του φαινομένου, καθώς και με τη              

συγκρότηση ενός πληρέστερου πλέγματος αντεγκληματικής πολιτικής που στοχοποιεί τους         

διακινητές και θέτει δίκτυα προστασίας και αποκατάστασης για τα θύματα.  

Παρόλα αυτά, η ανωτέρω αναφερόμενη δυσκολία συγκέντρωσης αξιόπιστων        

αριθμητικών και εμπειρικών δεδομένων, παραμένει. Τα μεθοδολογικά προβλήματα και οι          

ερευνητικές δυσχέρειες, που δεν αφορούν μόνο στην καταγραφή και συγκέντρωση          

αξιόπιστων ποσοτικών δεδομένων, αλλά και στην εξακρίβωση αυτών, σχετίζονται με σειρά           

παραγόντων . 4

Καταρχάς, ο διεθνικός χαρακτήρας της εμπορίας ανθρώπων, απαιτεί τη συλλογή και           

καταγραφή δεδομένων από περισσότερες χώρες- τουλάχιστον δύο. Το γεγονός αυτό από           

μόνο του δημιουργεί δυσκολίες στην ακρίβεια των πληροφοριών, καθώς, όπως ήδη έχει            

αναφερθεί, κάθε χώρα έχει διαφορετικές μεθόδους καταγραφής, συλλέγει διαφορετικά         

ποιοτικά δεδομένα, ενώ συχνά μπορεί να έχει και διαφορετικούς νομικούς ορισμούς από μία             

άλλη. Επιπλέον, μία ακόμη ερευνητική δυσκολία, η οποία αποτυπώθηκε ανωτέρω - στην            

ενότητα για το προφίλ των θυμάτων και των δραστών - συνιστά η έλλειψη συγκρίσιμων              

στατιστικών στοιχείων, όπως είναι οι μηνύσεις, οι ποινικές διώξεις, οι καταδίκες, ο αριθμός             

των διακινούμενων ατόμων και οι καταγγελλόμενες πράξεις. Ακόμη και σε επίπεδο Ε.Ε., η             

Εurostat πρώτη φορά το 2012 άρχισε την καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων,            

χωρίς ωστόσο τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να έχουν ταυτίσει τα δεδομένα που συλλέγουν ή τον               

τρόπο που τα συλλέγουν.  

Η έλλειψη συστηματικής έρευνας και η έλλειψη, την προηγούμενη δεκαετία, ενός           

ακριβούς, συγκροτημένου και ξεκάθαρου ορισμού του φαινόμενου, επίσης αναγνωρίζονται         

ως παράγοντες που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συγκρότηση αξιόπιστων στατιστικών . Η           5

4 Μ. Παπαγιαννοπούλου, ό.π. σελ. 16.  
5 Doezema Jo, ‘Loose Women or Lost Women?The re-emergence of the myth of 'white slavery' in                
contemporary discourses of 'trafficking in women'’, Gender Issues, Vol. 18, no. 1, Winter 2000, pp.               
23-50 (33). 
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έλλειψη ομοιογένειας των στατιστικών στοιχείων άλλωστε, συνδυάζεται και με την έλλειψη           

κεντρικής καταγραφής των θυμάτων : κάθε χώρα, και μάλιστα, ακόμα χειρότερα, κάθε           6

φορέας σε κάθε χώρα, συλλέγει και καταγράφει με δικό του τρόπο στοιχεία για την εμπορία.               

Οι κυβερνητικοί φορείς στις περισσότερες χώρες, έχουν την τάση να καταγράφουν τα            

περισσότερα θύματα εμπορίας ως οικειοθελώς εκδιδόμενα άτομα, και αντίθετα οι μη           

κυβερνητικοί φορείς, θεωρούν κάθε αλλοδαπό ως θύμα εμπορίας. Επιπλέον, ενδέχεται να           

καταγράφονται διπλά οι ίδιες υποθέσεις, αν το θύμα έχει ζητήσει συνδρομή από δύο και              

πλέον ΜΚΟ που κάνουν αυτοτελείς καταγραφές των θυμάτων στα οποία παρέχουν αρωγή            

και προστασία, με αποτέλεσμα η πρόσθεση του αριθμού των θυμάτων που έχουν συνδράμει             

ΜΚΟ, να μη συμπίπτει με τον εμφανή αριθμό θυμάτων στη συγκεκριμένη χώρα.  

Περαιτέρω, η ετερογενής ποινικοποίηση της διεθνικής εμπορίας και διακίνησης         

ανθρώπων στις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός κοινά            

αποδεκτού ορισμού σε διεθνές επίπεδο, για την παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση           

ανθρώπων, μπορεί να οδηγήσει είτε σε διπλές καταγραφές των ίδιων εγκλημάτων, είτε στην             

εξαίρεση πληθώρας πράξεων που, κατά κάποια εθνική νομοθεσία, δύναται να άπτονται της            

εμπορίας, κατά άλλη όμως όχι. 

Άλλωστε, κατεξοχήν στα εγκλήματα έμφυλης ή σεξουαλικής βίας, υπάρχει ένας           

πολύ υψηλός σκοτεινός αριθμός - παρά τα ήδη υψηλά μεγέθη του φαινομένου, σημαντικός             

αριθμός θυμάτων δεν καταγράφεται ποτέ. Εξάλλου ο ίδιος ο ‘συγκεκαλυμμένος και αθέατος’            

χαρακτήρας του φαινομένου, δυσχεραίνει την πρόσβαση σε ποιοτικά ιδίως δεδομένα, καθώς           

η προσέγγιση των δραστών αλλά και των θυμάτων, σπανίως είναι εφικτή. Όσον αφορά τα              

θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το μέρος εκείνο της κοινωνίας που έρχεται σε            

άμεση επαφή μαζί τους, είναι κατεξοχήν οι ίδιοι οι πελάτες. Αντίστοιχα, τα θύματα της              

εργασιακής εκμετάλλευσης, έρχονται κυρίως σε άμεση επαφή με τους εργοδότες τους. Και            

στις δύο αυτές περιπτώσεις, η προσέγγιση του ωφελούμενου από την εκμετάλλευση του            

θύματος, είτε πρόκειται για τον πελάτη, είτε πρόκειται για τον εργοδότη, είτε για το              

σωματέμπορα, είναι σχεδόν απροσπέλαστη, τουλάχιστον χωρίς τη συναίνεσή του. Σε κάθε           

περίπτωση, ο κίνδυνος επαναθυματοποίησης και κοινωνικού στιγματισμού του θύματος,         

αυξάνει τη δυσκολία του να αφηγηθεί την ιστορία του, όπως και ο εκφοβισμός του από τα                

εγκληματικά δίκτυα που το εκμεταλλεύτηκαν. Ιδίως ο εκφοβισμός, είτε του θύματος είτε            

κάποιου πιθανού μάρτυρα, δυσχεραίνει την απόφασή τους να καταγγείλουν περιστατικό          

6 Αθ. Συκιώτου, ό.π., σελ. 181. 

 3 



εμπορίας ή διακίνησης ή να καταθέσουν ενώπιον των αρχών, στο βαθμό που δεν νιώθουν              

ασφάλεια και προστασία από τις κρατικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα ποσοτικά            

δεδομένα για την αρωγή και προστασία των θυμάτων για το έτος 2012 που παρασχέθηκαν              

από τα 24 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που είχαν συγκεντρώσει τέτοια στοιχεία, δείχνουν ότι ο              

αριθμός των θυμάτων που έλαβαν μιας μορφής προστασία ήταν 5.452, ενώ ο αριθμός των              

θυμάτων που έλαβαν άδεια παραμονής ως θύματα εμπορίας, ήταν 1.100, με στοιχεία από 20              

κράτη μέλη . 7

Τέλος, ενδεικτικό του σκοτεινού αριθμού, αλλά και της αδυναμίας των κρατικών            

αρχών να έρθουν σε επαφή με τα θύματα, είναι το γεγονός ότι, μεταξύ των κρατών-μελών               

της Ε.Ε., για τα έτη 2010-2012, τα κράτη μέλη που κατάφεραν να έρθουν οι αρχές τους σε                 

επαφή με τα περισσότερα θύματα ανά αναλογία πληθυσμού - ήτοι τουλάχιστον 5 για κάθε              

100.000 κατοίκους - ήταν μόνο 3, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Ολλανδία και η              

Ρουμανία. Ταυτόχρονα, είναι πολλές οι χώρες που δήλωσαν ότι οι αρχές τους ήρθαν σε              

επαφή με ένα χαμηλό αριθμό θυμάτων ανά αναλογία πληθυσμού, και συγκεκριμένα λιγότερο            

από 1 για κάθε 100.000 κατοίκους - η Κροατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η                

Πορτογαλία, η Πολωνία και η Σλοβακία . 8

Είναι επομένως σημαντικό να λαμβάνονται τα ανωτέρω υπόψη, κατά την εκτίμηση           

των κατωτέρω καταγραφών και αποτυπώσεων. 

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ILO για το έτος 2014 , 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι             9

παγκοσμίως είναι θύματα εργασιακής ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κρατούνται σε          

συνθήκες σκλαβιάς, εκ των οποίων 11,4 εκατομμύρια είναι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια            

(το 55%), ενώ 9,5 εκατομμύρια είναι άνδρες και ανήλικα αγόρια (το υπολειπόμενο 45%).             

7 Eurostat 2015, ό.π., σελ. 12. 
8 Eurostat 2015, ό.π., σελ. 23. 
9 PROFITS AND POVERTY: The economics of forced labour, International Labour Office (ILO), 2014,              
σελ. 7 επ., Διαθέσιμο σε: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_2433
91.pdf. Στη σελίδα 14 της έκθεσης, αναφέρονται τα εξής: ‘Από το 2005, ο ILO έχει υπαγάγει την                 
καταναγκαστική εργασία σε τρεις κύριες κατηγορίες α) την καταναγκαστική εργασία που επιβάλλεται            
από κρατικό παράγοντα, στην οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές της εργασίας που επιβάλλονται             
από κρατικές αρχές, στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές, την υποχρεωτική εργασία σε δημόσια έργα και             
την υποχρεωτική εργασία στη φυλακή, β) την καταναγκαστική εργασία που επιβάλλεται από ιδιωτικό             
παράγοντα, για σεξουαλική εκμετάλλευση, και καλύπτει κάθε εμπορική σεξουαλική δραστηριότητα,          
συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας που έχει παρασχεθεί από το θύμα με απάτη η απειλή, γ)              
την καταναγκαστική εργασία που επιβάλλεται από ιδιωτικό παράγοντα, για εργασιακή εκμετάλλευση,           
και περιλαμβάνει εργασία ‘χρέους’, καταναγκαστική εργασία μεταναστών σε πολλούς οικονομικούς          
τομείς, εργασία επιβεβλημένη στα πλαίσια σκλαβιάς ή καταναγκαστικής οικιακής εργασίας’.  
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Από αυτό το σύνολο, 18.7 εκατομμύρια των θυμάτων, ήτοι το 90%, βρίσκονται υπό             

εκμετάλλευση στην ιδιωτική οικονομία, θύματα μεμονωμένων ατόμων ή επιχειρήσεων, ενώ          

τα υπόλοιπα 2,2 εκατομμύρια γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κρατικούς φορείς,          

ιδίως σε φυλακές ή σε εργασία επιβεβλημένη από στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές ομάδες.            

Οι ενήλικοι είναι περισσότεροι από τα παιδιά και συγκεκριμένα 15,4 εκατομμύρια, ήτοι 74%,             

ενώ ο αριθμός των παιδιών κάτω της ηλικίας των 18 υπολογίζονται στα 5,5 εκατομμύρια,              

ήτοι στο υπολειπόμενο 26%. 

Στην περιοχή της Ασίας έχει καταγραφεί με διαφορά ο μεγαλύτερος αριθμός            

θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας: 11,7 εκατομμύρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 56%          

του συνολικού αριθμού παγκοσμίως. Ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός θυμάτων είναι στην           

Αφρική - 3,7 εκατομμύρια, ήτοι το 18% το σύνολο. Ακολουθεί η Λατινική Αμερική και η               

Καραϊβική, με 1,8 εκατομμύρια θύματα, που αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου των            

θυμάτων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν 1.5 εκατομμύριο           

θύματα, το 7% του συνόλου, ενώ οι χώρες της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής και Ανατολικής             

Ευρώπης και η κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών, έχουν 1,6 εκατομμύριο, επίσης το 7%            

του συνόλου.  Υπολογίζονται επίσης 600.000 θύματα, μόλις 3%, στη Μέση Ανατολή. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από την Έκθεση της ILO, είναι ότι μόνο το 44% των               

θυμάτων, 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι, μετακινήθηκαν είτε εσωτερικά είτε διεθνώς, ενώ η           

πλειοψηφία, 11,8 εκατομμύρια άνθρωποι, το 56%, υποβλήθηκαν σε υποχρεωτική εργασία          

εντός του τόπου καταγωγής ή κατοικίας τους. Η μετακίνηση εκτός συνόρων σχετιζόταν ιδίως             

με υποχρεωτική σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ η πλειοψηφία των θυμάτων της          

υποχρεωτικής εργασιακής εκμετάλλευσης, και σχεδόν όλοι όσοι υποβάλλονταν σε         

υποχρεωτική εργασία από κρατικούς παράγοντες, δεν είχαν αφήσει τον τόπο κατοικίας τους.  

Τα μεγέθη αυτά μεταφράζονται, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση , σε ποσά κερδών            10

που ξεπερνούν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, από την εργασιακή εκμετάλλευση           

παγκοσμίως . Πλέον του ενός τρίτου από τα κέρδη, και συγκεκριμένα 51,2 δισεκατομμύρια            11

10 PROFITS AND POVERTY: The economics of forced labour, ILO, 2014, σελ. 22 επ., διαθέσιμο σε:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_2433
91.pdf 
11 Διευκρινίζεται (σελ. 22 της έκθεσης) ότι, οι υπολογισμοί για τα κέρδη της καταναγκαστικής              
εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, περιορίζονται στην εργασιακή και σεξουαλική         
εκμετάλλευση από ιδιωτικούς παράγοντες, λόγω έλλειψης αξιόπιστων πληροφοριών για τα οικονομικά           
της καταναγκαστικής εργασίας από κρατικούς φορείς και τις θεωρητικές δυσκολίες στον υπολογισμό            
του κέρδους σε μορφές εκμετάλλευσης, όπως τα παιδιά - στρατιώτες. Για το λόγο αυτό, τα 2,2                
εκατομμύρια θυμάτων από κρατικούς παράγοντες, έχουν εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των κερδών            
από την καταναγκαστική εργασία. 

 5 



δολάρια, αποκτώνται από την εργασιακή εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων 8        

δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποκερδαίνονται από οικιακή εργασία σε εργοδότες που          

χρησιμοποιούν απειλές και καταναγκασμό για να μην πληρώνουν καθόλου ή για να            

πληρώνουν ελάχιστο μισθό. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, αποκομίζονται στην           

Ασία (51,8 δισεκατομμύρια), ενώ ακολουθούν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες και η          

Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσά κερδών 46,9 δισεκατομμύρια, στη συνέχεια η Κεντρική και            

Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Κοινοπολιτεία με ποσά κερδών 18 δισεκατομμύρια, η           

Αφρική με ποσά κερδών 13.10 δισεκατομμύρια, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική με             

ποσά κερδών 12 εκατομμύρια, και τέλος η Μέση Ανατολή με ποσά κερδών 8,5             

εκατομμύρια. Ήδη παρατηρείται ότι υπάρχουν ολόκληρες ήπειροι, όπως η Αφρική, όπου αν            

και το ποσοστό των θυμάτων εμπορίας είναι τεράστιο, τα κέρδη που αποκομίζονται, είναι             

δυσανάλογα μικρότερα σε σχέση με περιοχές όπου ο αριθμός των θυμάτων είναι            

μικρότερος, ωστόσο τα κέρδη δυσανάλογα μεγαλύτερα - όπως οι αναπτυσσόμενες          

οικονομίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα            

Ναρκωτικά και το Έγκλημα το 2016 , ενώ το 2004 οι άντρες που είχαν καταγραφεί ως               12

θύματα εμπορίας ανθρώπων αντιστοιχούσαν σε μόλις το 13% του συνολικού πληθυσμού, με            

το υπόλοιπο να είναι γυναίκες και παιδιά, το 2014 η αναλογία αυτή έχει αλλάξει ραγδαία.               

Αντίστοιχα στην Έκθεση παρατηρείται ότι, ενώ το 2004 η διακίνηση ανηλίκων αφορούσε το             

13% των συνολικά διακινούμενων θυμάτων, και συγκεκριμένα 10% κορίτσια και 3% αγόρια,            

τα ποσοστά αυτά σταδιακά άρχισαν να ανεβαίνουν, φτάνοντας το 2011 να αντιστοιχούν στο             

34% του συνολικά διακινούμενου πληθυσμού, και συγκεκριμένα 21% κορίτσια και 13%           

αγόρια, και να καταλήξει το 2014 να είναι το 28% του συνόλου του πληθυσμού - 20%                

κορίτσια και 8% αγόρια. 

Τέλος, η αύξηση, στα καταγραφόμενα στοιχεία, των θυμάτων της εμπορίας          

ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, είναι τεράστια, αν συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι μόλις το             

2006, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενηλίκων και παιδιών, φαινόταν να αγγίζει τα περίπου 13             

εκατομμύρια παγκοσμίως - επομένως φαίνεται ότι αποτυπώνεται μία αύξηση 8          13

12 UNODC, ό.π., σελ. 7 - 11. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν 85 χώρες (σελ. 23). 
13 Positions and Proposals of the NCHR on Trafficking in Persons - The situation in Greece, 2007,                 
διαθέσιμο σε: 
http://www.nchr.gr/images/English_Site/TRAFFICKING/GNCHR_TIP_Report_2007.pdf 

 6 



εκατομμυρίων σε 7 χρόνια. Την ίδια χρονιά, οι διακινητές τους κέρδισαν περίπου 32             

δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο - επομένως παρατηρείται αύξηση 120 δισεκατομμυρίων.  

Τα ανωτέρω -τεράστια - μεγέθη, είναι ευθέως δυσανάλογα με τον αριθμό των            

ποινικών διώξεων και των καταδικών των εμπλεκομένων σε δίκτυα διακίνησης, καθώς και            

των θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει από τον            

κατωτέρω πίνακα . 14

ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΘΕΙΣΕΣ 15

ΔΙΩΞΕΙΣ  

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΘΥΜΑΤΑ 

 

ΝΕΑ 

ΝΟΜΟΘΕ

ΣΙΑ 

2008 5,212 (312) 2,983 (104) 

 

30,961 

 

26 

2009 5,606 (432) 

 

4,166 (335) 

 

49,105 

 

33 

2010 

 

6,017 (607) 

 

3,619 (237) 

 

33,113 

 

17 

2011 7,909 (456) 

 

3,969 (278) 

 

42,291 (15,205) 

 

15 

2012 

 

7,705 (1,153) 

 

4,746 (518) 

 

46,570 (17,368) 

 

21 

2013 

 

9,460 (1,199) 

 

5,776 (470) 

 

44,758 (10,603) 

 

58 

 

2014 10,051 (418) 

 

4,443 (216) 

 

44,462 (11,438) 

 

20 

14 Trafficking in persons report, JUNE 2016, ό.π., σελ. 40 επ. Το 2004 συγκεντρώθηκαν δεδομένα για                
έρευνες, διώξεις και καταδίκες για πρώτη φορά. Από το 2007 φάνηκε μία αύξηση στις ποινικές διώξεις                
και στις καταδίκες για εργασιακό trafficking.  
15 Τα ανωτέρω στατιστικά είναι απλοί υπολογισμοί, δεδομένης της έλλειψης στην ομοιομορφία της             
δομής των εθνικών αναφορών. Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στις διώξεις και καταδίκες για              
εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και τα αντίστοιχα θύματα. 
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2015 18,930 (857)  6,609 (456) 

 

77,823 (14,262) 

 

30 

 

 

 

Από την επισκόπηση του ανωτέρω πίνακα, παρατηρούμε ότι, παρά την τεράστια           

αύξηση των συλλήψεων αλλά και των καταδικών των δραστών της εμπορίας ανθρώπων, ο             

αριθμός είναι ελάχιστος σε σχέση με τα μεγέθη του φαινομένου. Άλλωστε οι καταδίκες είναι              

περίπου οι μισές από τις ποινικές διώξεις, ενώ ελάχιστοι είναι οι αριθμοί για την εμπορία               

ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση. Αντίστοιχα ελάχιστος είναι ο αριθμός των θυμάτων           

που αναγνωρίστηκαν, αν και βαίνει αυξανόμενος και με την πάροδο των ετών            

υπερδιπλασιάστηκε. Δε μπορεί άλλωστε παρά να αξιολογηθεί ως θετική εξέλιξη για την            

καταπολέμηση της εμπορίας, το γεγονός ότι κάθε χρόνο από το 2008, προωθούνται            

παγκοσμίως νέα νομοθετικά μέτρα σε σχέση με το φαινόμενο.  

Προφίλ θυμάτων 

 

Οι πλέον ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων ομάδες διεθνώς, θεωρούνται οι          

προσφυγικοί πληθυσμοί - βάσει εκτιμήσεων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους            

πρόσφυγες, ένας κάθε 113 ανθρώπους, άλλως 65,3 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, είναι           

είτε πρόσφυγες, είτε εσωτερικά εκτοπισμένοι, είτε αιτούντες άσυλο - και ιδίως οι γυναίκες             

και τα παιδιά μεταξύ αυτών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν                

απολαμβάνουν την προστασία κανενός κράτους . 16

16 Trafficking in persons report, JUNE 2016, ό.π., σελ. 20 - 23, Report of the fact-finding mission by                  
Ambassador Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary General on migration and            
refugees, to Greece and “the former Yugoslav Republic of Macedonia” 7-11 March 2016, II2-              
‘Accommodation/housing of refugees and migrants: capacity, living conditions and other needs’,           
διαθέσιμη σε: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680648495, 
‘Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against             
Trafficking in Human Beings by Greece’, GRETA, Adopted on 7 July 2017, Published on 18 October                
2017, σελ. 9 επ., διαθέσιμη σε: 
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Η αυξημένη ροή μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών παγκοσμίως,        

φαίνεται ότι συνέβαλε στη δημιουργία πιο πρόσφορου εδάφους για την εμπορία, με            

αποτέλεσμα την αποτύπωση μίας σημαντικής αύξησης του φαινομένου. Θύματα εμπορίας          

ανθρώπων εντοπίζονται μεταξύ αυτών που φεύγουν από εμφυλίους πολέμους και εμπόλεμες           

συγκρούσεις, ενώ πολλοί/ες μετανάστες/ μετανάστριες παραμένουν ευάλωτοι στη διαδρομή         

ή μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη. Ο περιορισμένος αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων            

εμπορίας ανθρώπων, όπως ανωτέρω έχει καταγραφεί, δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους του            

προβλήματος, δεδομένης της ανασφάλειας των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια από τις           

αρχές ή να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως θύματα. Οι μετανάστες/ μετανάστριες,            

συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και των προσφύγων, είναι        

ευάλωτοι/ες σε πολλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού, του βιασμού, και          

της διακίνησης ανθρώπων. Άλλωστε, τα συστήματα καταγραφής προσφύγων και αιτούντων/          

αιτουσών άσυλο στις Ευρωπαϊκές χώρες, δε διευκολύνουν δυστυχώς την υποστήριξη και           

καταγραφή των θυμάτων. Πολλοί/ές μετανάστες/ μετανάστριες που προσπαθούν να         

ξεφύγουν από τη σύγκρουση, τον πόλεμο, ή και την ακραία φτώχεια στη χώρα προέλευσης,              

βασίζονται στους διακινητές είτε εξ αρχής, είτε ανά σημεία διέλευσης κατά τη διάρκεια του              

ταξιδιού τους προς τη χώρα προορισμού, με αποτέλεσμα οι διακινητές να τους/ τις             

εξαπατούν και να τους/ τις εγκλωβίζουν στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή ή              

σεξουαλική εκμετάλλευση,  αλλά και το εμπόριο οργάνων. 

Περαιτέρω, οι γυναίκες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, όσοι ταξιδεύουν χωρίς έγγραφα          

ταυτότητας, αλλά και εκείνοι/ες των οποίων το αίτημα για άσυλο απορρίφθηκε, είναι            

ιδιαίτερα ευάλωτοι/ ες στην εμπορία ανθρώπων, όχι μόνο κατά το στάδιο της            

διαμετακόμισης τους προς τις χώρες προορισμού, αλλά και κατά την άφιξή τους σε αυτές.              

Δυστυχώς συχνό φαινόμενο είναι η στρατολόγηση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ακόμα           

και μέσα στα κέντρα υποστήριξης και καταγραφής του προσφυγικού πληθυσμού. Στους           

χώρους αυτούς (τα επονομαζόμενα ‘camps’), γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, οικογένειες         

ολόκληρες, παραμένουν σε κλειστούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και για            

μήνες, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευαλωτότητας τους. Συχνά στρατολογούνται          

απευθείας από τα κέντρα αυτά για εις βάρος τους εκμεταλλευτικές πρακτικές.  

https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6 
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Μία ακόμη κατηγορία που αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης λόγω          

ευαλωτότητας, είναι τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, η             

εκμετάλλευση ανθρώπων με φυσικές, σωματικές και αναπτυξιακές αναπηρίες βρίσκεται σε          

άνοδο, όπως είναι και η εκμετάλλευση ανθρώπων με αναπηρίες που ταυτόχρονα έχουν και             

φυλετική καταγωγή Ρομά . Ο κοινωνικός στιγματισμός και η κοινωνική απομόνωση, σε           17

συνδυασμό με την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απορρόφησης στην αγορά           

εργασίας για τα άτομα με σωματικές, διανοητικές ή συμπεριφορικές διαταραχές ή αναπηρίες,            

καθιστά αυτά στόχο των διακινητών. Τα παιδιά ιδίως με ειδικές ανάγκες, στοχοποιούνται            

από τους διακινητές, ώστε να εξαναγκάζονται να ζητιανεύουν επειδή έχουν αναπηρίες, ιδίως            

αν είναι εμφανώς ορατές, ώστε να κερδίσουν συμπάθεια και φιλανθρωπία από τους πολίτες.             

Σε κοινωνίες όπου τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ή όπου η               

εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν, όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, το Πακιστάν, το            

πιθανότερο είναι να μην αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο, αλλά               

επαιτούν στο δρόμο. Άλλωστε, οι νέοι και τα παιδιά με αναπηρίες, συχνά θεωρούνται             

ανεπιθύμητο οικονομικό βάρος, και μπορεί να υποβληθούν σε διακίνηση από τις οικογένειές            

τους, ή να ‘πωληθούν’ απευθείας σε διακινητές. Τα παιδιά που δεν έχουν εμφανείς             

αναπηρίες, αλλά γνωστικές ή συμπεριφορικές διαταραχές, είναι εξίσου σε κίνδυνο, καθώς           

επίσης μπορεί να στιγματίζονται από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.           

Συμπερασματικά, παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες, που δεν συμμετέχουν πλήρως στο           

κοινωνικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον, είναι πιο πιθανό να απομονωθούν, και επομένως να            

γίνουν πιο ευάλωτα σε διακίνηση. Ταυτόχρονα, οι διακρίσεις που υφίστανται παγκοσμίως τα            

άτομα με αναπηρίες στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και στους διωκτικούς           

μηχανισμούς, και επομένως οι δυσχέρειές τους να καταγγείλουν παράνομες πράξεις εις           

βάρος τους, εντείνει την ευαλωτότητα τους και την αδυναμία τους να ξεφύγουν από τα              

δίκτυα της εμπορίας.  

Τέλος, ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία για θυματοποίηση από τα δίκτυα διακίνησης και           

εμπορίας ανθρώπων, είναι οι ανιθαγενείς, ήτοι οι άνθρωποι που δε θεωρούνται πολίτες            

κανενός κράτους, βάσει της εφαρμογής των νόμων του. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για              

τους πρόσφυγες, έχει εκτιμήσει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το ένα τρίτο των             

οποίων είναι παιδιά, είναι ανιθαγενείς σήμερα. Ένα παράδειγμα ανιθαγενών, το οποίο ήρθε            

17 Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016), EUROPEAN                
COMMISSION, ό.π.. 
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στη δημοσιότητα πρόσφατα με πολύ βίαιο τρόπο, είναι η εθνικότητα των Ροχίνγια, οι οποίοι              

ζουν στη Μιανμάρ (Βιρμανία) και ήδη από τον Αύγουστο του 2017 έχει ξεκινήσει μία              

διαδικασία εξόντωσής τους από το επίσημο κράτος, ενώ και όλα τα προηγούμενα χρόνια             

υφίσταντο τεράστιες διώξεις, κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και εργασιακή εκμετάλλευση. Σε          

πολλές όμως χώρες, άτομα χωρίς ιθαγένεια, στερούνται εγγράφων ταυτότητας, πρόσβαση          

στην εκπαίδευση και παροχή οικονομικών ευκαιριών. Είναι επομένως πολύ πιο εύκολο για            

τους εργοδότες να εξαναγκάσουν εργαζομένους χωρίς ιθαγένεια και επομένως χωρίς          

διοικητικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτότητας, σε ‘δουλεία χρέους’ ή άλλες συνθήκες σκληρής            

εκμετάλλευσης. Άλλωστε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η αντιμετώπιση της εμπορίας από τις           

αρχές, όταν το άτομο δεν έχει νόμιμα έγγραφα - ακόμη και αν τα μέλη της οικογένειας                

υποψιαστούν ή αναφέρουν ότι ένα αγαπημένο τους πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων,            

είναι δύσκολος για τις αρχές ο εντοπισμός ενός ατόμου που δεν έχει επίσημα έγγραφα              

ταυτότητας. Επομένως, η έλλειψη του νομικού καθεστώτος και της πρόσβασης σε έγγραφα            

ταυτότητας, αυξάνει σημαντικά την ευαλωτότητα αυτού του πληθυσμού σε εμπορία και           

διακίνηση για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Περαιτέρω, οι διακρίσεις που          

αντιμετωπίζουν οι ανιθαγενείς πληθυσμοί στην καθημερινή τους ζωή, αλλά και όταν           

αλληλεπιδρούν με τις διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μπορεί να μειώσει           

αισθητά την εμπιστοσύνη τους σε αυτές - ως αποτέλεσμα, ανιθαγενείς που υπήρξαν θύματα             

εμπορίας, δεν καταγγέλλουν συχνά τις καταστάσεις εκμετάλλευσης που βίωσαν, φοβούμενοι          

είτε αδράνεια ή τιμωρία.  

Στοιχεία για τα θύματα εντός των κρατών της ΕΕ 

 

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, σε σχέση με            

τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που θα αναφερθούν κατωτέρω και από τα              

οποία θα εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα, προέρχονται από στατιστικά που          

απέστειλαν τα 28 κράτη της Ε.Ε. .  18

18 Trafficking in human beings, Eurostat, 2015, σελ. 14 επ..  
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Διευκρινίζεται στη σχετική έκθεση , ότι η προσπάθεια αποτύπωσης και καταγραφής           19

στατιστικών δεδομένων σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων σε επίπεδο των 28 κρατών -              

μελών, είναι μόλις η δεύτερη. Εξάλλου, το 2012, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών             

Υποθέσεων της Ε.Ε., κάλεσε εμφατικά τα κράτη-μέλη ‘να εξασφαλίσουν τη συλλογή και            

ανταλλαγή συγκρίσιμων, αναλυτικών και ανωνυμοποιημένων δεδομένων (για τα θύματα και          

τους δράστες), χωρισμένων σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία, για όλες τις μορφές της               

εμπορίας ανθρώπων’.  

Ήδη με την πρώτη προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων,          

το 2013, είχαν ανακύψει κενά στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, ενώ επίσης είχε            

διαφανεί η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των δεδομένων αλλά και για πιο            

αναλυτικές πληροφορίες. Η δεύτερη έκθεση, της οποίας τα στατιστικά δεδομένα          

παρατίθενται κατωτέρω, χαρακτηρίζεται ήδη από το προοίμιο της ως βελτιωμένη σε σχέση            

με την προγενέστερη, αλλά μόνο από πλευράς διαθεσιμότητας των δεδομένων - ταυτόχρονα            

τονίζεται ότι περισσότερο κατανοητές και συγκρίσιμες πληροφορίες για την εμπορία          

ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα επιτρέψουν μία καλύτερη αξιολόγηση της φύσης του            

προβλήματος και θα οδηγήσει σε πιο ακριβή συμπεράσματα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι           

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη διαδικασία της καταγραφής δεδομένων μεταξύ των κρατών          

μελών, αλλά και διαφοροποιήσεις στους νομικούς ορισμούς που χρησιμοποιούν - γεγονότα           

που δυσκολεύουν τη σύγκριση και την εκτίμηση των τάσεων και ρευμάτων που            

δημιουργούνται μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών μελών, σε σχέση με το υπό εξέταση            

φαινόμενο. 

Τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώνονται και υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές.          

Έχουν συγκεντρωθεί από επίσημες πηγές, μεταξύ των οποίων αστυνομικές αρχές, διωκτικές           

υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, υπηρεσίες μετανάστευσης, συνοριοφύλακες, επιθεωρητές       

εργασίας, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και παρέχουν πληροφορίες για          

καταχωρημένα θύματα, υπόπτους, διώξεις και καταδίκες που έχουν καταχωρηθεί από τις           

αρχές. Τονίζεται ωστόσο ότι δεν έχουν όλα τα κράτη υποβάλει συνολικά δεδομένα για όλους              

τους δείκτες, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις διαφορές μεταξύ εθνικών ορισμών και              

συστημάτων καταγραφής, υποδηλώνει ότι τα μεγέθη πρέπει να μεταφράζονται με προσοχή -            

19 Trafficking in human beings, Eurostat, 2015, σελ. 14-16, Trafficking in human beings, Eurostat, 
2013, σελ. 13 επ., διαθέσιμο σε: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856833/KS-RA-13-005-EN.PDF/a6ba08bb-c80d-4
7d9-a043-ce538f71fa65?version=1.0 
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ένας υψηλότερος αριθμός αναφερόμενων περιπτώσεων, δε σημαίνει απαραίτητα ότι μία          

χώρα έχει πιο πολλά θύματα ή ότι έχει καλύτερο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής.             

Επιπλέον, αιφνίδιες αυξομοιώσεις μπορεί απλά να αντανακλούν νομοθετικές τροποποιήσεις         

ή αλλαγές στους κανόνες των στατιστικών διαδικασιών και μετρήσεων. Περαιτέρω, πρέπει           

να εκτιμηθεί ότι το εκάστοτε κράτος μέλος, δε λαμβάνει από όλες τις ανωτέρω πηγές              

πληροφορίες για τα θύματα, ούτε όλα τα κράτη λαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικά από             

τις ίδιες πηγές - για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλει δεδομένα, τα οποία έχουν              

παρασχεθεί από 7 διαφορετικές διοικητικές αρχές, ενώ η Γερμανία υποβάλλει δεδομένα μόνο            

από μία πηγή . 20

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων, παρατίθενται οι καταγραφές των τελευταίων         

τριών ετών από την υποβολή των ερωτηματολογίων στα κράτη-μέλη, ήτοι από το 2010 έως              

το 2012: 

Τα συνολικά θύματα για τα τρία αυτά χρόνια, είναι 30.146. Μόνο εντός του 2012, τα               

θύματα έφτασαν τον αριθμό των 10.998. Από το σύνολο των 30.146 θυμάτων, η τεράστια              

πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 80% του συνόλου, ήταν γυναίκες και συγκεκριμένα,           

ενήλικες γυναίκες 67% και ανήλικα κορίτσια 13%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των ανδρών ήταν             

μόλις 17% ενηλίκων και 3% ανηλίκων αγοριών. Περαιτέρω, από όσα κράτη είχαν δώσει πιο              

λεπτομερή στοιχεία για τις ηλικίες των θυμάτων, προέκυψε το δεδομένο της ανηλικότητας            

για 19% από αυτά, και μάλιστα ένα ποσοστό 2 % μεταξύ 0-11 και 17 % μεταξύ 12-17. Η                  

πλειοψηφία σχεδόν των θυμάτων ήταν πάνω από 25 ετών και συγκεκριμένα το 45 %, ενώ το                

36%  βρισκόταν μεταξύ των ηλικιών 18 και 24 ετών. 

Από την καταγραφή του είδους της εκμετάλλευσης, είναι σαφές ότι η μεγάλη            

πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 69%, αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ακολουθεί          

ποσοτικά η εργασιακή εκμετάλλευση σε ποσοστό 19%, ενώ το υπολειπόμενο 12% αφορά            

άλλες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων είναι η αφαίρεση οργάνων, οι           

εγκληματικές δραστηριότητες ή η πώληση παιδιών. Από τα ίδια ποσοτικά δεδομένα,           

προκύπτει ότι το 85% των γυναικών γίνεται θύμα εμπορίας για το σκοπό της σεξουαλικής              

εκμετάλλευσης, ενώ το 64% των ανδρών γίνεται θύμα εμπορίας για το σκοπό της εργασιακής              

20 Study on gender dimension of trafficking in human beings, final report, European commission -               
migration and home affairs, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, σελ. 62,              
διαθέσιμο σε: 
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_gender_dimension_of_traffic
king_in_human_beings._final_report.pdf 
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εκμετάλλευσης. Τέλος, από τα καταγεγραμμένα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το         

95% είναι γυναίκες, ενώ από τα καταγεγραμμένα θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, το           

71% είναι άνδρες. Στην καταγραφή των άλλων μορφών εκμετάλλευσης, όπως η           

αναγκαστική επαιτεία, η αφαίρεση οργάνων και η πώληση παιδιών, το 52% είναι γυναίκες             

και το 38% είναι άνδρες, ενώ 10% έχει καταχωρηθεί ως αγνώστου φύλου. Τα στοιχεία αυτά               

διευκολύνουν στην αναζήτηση και περιγραφή των αιτίων το φαινομένου, που θα           

ακολουθήσει στην επόμενη ενότητα, καθώς σχετίζονται με το ρόλο που καλούνται να            

παίξουν αντίστοιχα οι γυναίκες και οι άντρες στην εκμετάλλευσή τους. 

Κατά την έρευνα και καταγραφή της εθνικότητας των θυμάτων, προκύπτει ότι η            

πλειοψηφία, ήτοι το 65%, προέρχεται από κράτη μέλη της Ε.Ε., χωρίς μάλιστα αισθητή             

διαφοροποίηση ανά φύλο - το 64 % των ανδρών θυμάτων είναι πολίτες της Ε.Ε., και το 65 %                  

των γυναικών θυμάτων είναι επίσης πολίτες της Ε.Ε.. Ωστόσο διαφοροποιήσεις υπάρχουν           

στα θύματα με χώρες προέλευσης από τις υπόλοιπες ηπείρους. Συγκεκριμένα, από την            

Αφρική κατάγονται περισσότερες γυναίκες από ότι ο μέσος όρος γυναικών θυμάτων, ενώ            

μεταξύ Ασιατών θυμάτων, είναι περισσότεροι οι άνδρες από ότι ο μέσος όρος ανδρών             

θυμάτων, αν και οι γυναίκες από την Ασία παραμένουν η πλειοψηφία των θυμάτων από              

Ασία.  

Οι πρώτες πέντε χώρες προέλευσης εντός Ε.Ε. σε αριθμό θυμάτων, είναι η Ρουμανία,             

η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Με την εξαίρεση ίσως της Ολλανδίας,               

η δυσάρεστη ‘πρωτιά’ των υπολοίπων χωρών καταγωγής, εξηγείται πιθανόν από τις           

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αυτών, πτυχές των οποίων θα αναλυθούν κατωτέρω. Οι πρώτες           

πέντε χώρες προέλευσης εκτός Ε.Ε. σε αριθμό καταγεγραμμένων θυμάτων, είναι η Νιγηρία,            

η Βραζιλία, η Κίνα, το Βιετνάμ και η Ρωσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αντίστοιχων               

ετών, οι χώρες που σταδιακά είδαν μία αύξηση στο συνολικό αριθμό των καταχωρημένων             

θυμάτων στο εσωτερικό τους, είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Μάλτα και η Αυστρία, ενώ οι                

χώρες που σταδιακά φαίνεται ότι ίσως αποτυπώνεται μία μείωση στο συνολικό αριθμό των             

καταγεγραμμένων θυμάτων στο εσωτερικό τους, είναι η Τσεχία, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η              

Ρουμανία.  

Στοιχεία για τα θύματα στην Ελλάδα  
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Η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού και διαμετακόμισης για γυναίκες - ιδίως από            21

Ανατολική και Νότια Ευρώπη, Νότια Ασία, Νιγηρία και Κίνα - και παιδιά που γίνονται              

θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Τα άτομα αυτά            

γίνονται αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε παράνομους οίκους ανοχής, στο δρόμο,          

σε ‘strip club’, σε χώρους μασάζ και σε ξενοδοχεία .  22

Επίσης, είναι χώρα προορισμού για πολλές γυναίκες μετανάστριες για οικιακή          

εργασία - το 2008 είχε υπολογιστεί ότι στην Ελλάδα βρίσκονταν 68.100 άτομα στην οικιακή              

εργασία - οι οποίες καθίστανται θύματα εκμετάλλευσης, καθώς η οικιακή εργασία προκύπτει            

κυρίως μακριά από επίσημες καταγραφές . Σχετικά, αναδεικνύεται ότι, η ευρεία          23 24

εκμετάλλευση ατόμων στην οικιακή εργασία, οφείλεται στις δομικές αλλαγές στην ελληνική           

κοινωνία από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70, και συγκεκριμένα στην είσοδο των γυναικών              

στην επίσημη αγορά εργασίας. Αυτή οδήγησε στην εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής            

θέσης των Ελληνίδων, ωστόσο οι οικιακές υποχρεώσεις παρέμειναν έμφυλες. Σε συνδυασμό           

με την απουσία μίας επαρκούς κοινωνικής πολιτικής, άρχισαν να χρησιμοποιούνται          

μετανάστριες εργαζόμενες - ως πιο φτηνό δυναμικό - για οικιακή εργασία. Με την όξυνση δε               

της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε και η ζήτηση για φθηνότερη και ακόμη πιο            

εκμεταλλεύσιμη εργασία, ενώ η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων συνιστά ανασταλτικό         

παράγοντα στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας.  

Η Ελλάδα ταυτόχρονα αποτελεί χώρα προορισμού και διαμετακόμισης για άνδρες           

και παιδιά που γίνονται θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή τους            

εκμετάλλευση. Θύματα εξαναγκαστικής εργασίας στην Ελλάδα υφίστανται κυρίως άνδρες         

και παιδιά από την Ανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία και την Αφρική. Μετανάστες από το               

Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν είναι πιο ευάλωτοι σε ‘δεσμό χρέους’, κυρίως             

στο χώρο της γεωργίας, ενώ συχνά δελεάζονται με ψευδείς ευκαιρίες εργασίας. Ταυτόχρονα,            

κοινωνικά και οικονομικά περιθωριοποιημένα παιδιά Ρομά από την Αλβανία, τη Βουλγαρία           

και τη Ρουμανία, είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αξιοποίησή τους στις υπόλοιπες             

μορφές εκμετάλλευσης, καθώς εξαναγκάζονται να πωλούν προϊόντα στο δρόμο, να επαιτούν,           

21 Trafficking in persons report, JUNE 2016, ό.π. σελ. 182 - 184. 
22 Trafficking in persons report, JUNE 2017,  Department of State,  U.S.A., σελ. 186, διαθέσιμο σε: 
https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf 
23 ‘I THOUGHT I WAS APPLYING AS A CARE GIVER’. Combating Trafficking in Women for Labour                
Exploitation in Domestic Work ό.π., σελ. 7-11, 86. 
24 D. Angeli, Demand in the Context of Trafficking in Human Beings in the Domestic Work Sector in                  
Greece, June 2016, DemandAT Country Study No. 4, σελ. 19, διαθέσιμο σε: 
http://www.demandat.eu/sites/default/files/DemandAT_CountryStudies_4_Greece_Angeli.pdf 
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ή να διαπράττουν μικροκλοπές, ενώ η αύξηση σε ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες και            

πρόσφυγες, έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των παιδιών που είναι ευάλωτα σε            

εκμετάλλευση όλων των μορφών. Το πρωτοφανές κύμα μετακίνησης πληθυσμών στη χώρα           

από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε               

και εντός του 2017, φτάνοντας τον αριθμό των 170.000 μεταναστών/στριών και αιτούντων/            

σών άσυλο - πολλοί από τους οποίους ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι και γυναίκες μόνες, με              

αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι/ ες στην εμπορία ανθρώπων .  25

Οι βασικότερες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν χώρες          

προέλευσης για μεγάλο αριθμό θυμάτων, είναι η Αλβανία , η Βουλγαρία και η Ρουμανία             26 27 28

- άλλωστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν τη θλιβερή             

‘πρωτιά’ σε θύματα με καταγωγή από χώρα της Ε.Ε. - όχι μόνο σε γυναίκες και ανήλικους,                

αλλά και σε άντρες, οι οποίοι είναι θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Όπως άλλωστε            

επισημαίνεται , ‘Το 2007 η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάργηση των            29

περιορισμών στην κίνηση και την εργασία για πολίτες από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία,              

διευκόλυνε τα παράνομα γραφεία εργασίας, τις οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις αλλά          

και ιδιώτες, στην οργάνωση της εισόδου στην Ελλάδα πολιτών από αυτές τις χώρες, κυρίως για               

εποχιακούς εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, η άνοδος της οικονομικής κρίσης, η μείωση των           

εργασιακών ευκαιριών και η περαιτέρω ανάπτυξη της παραοικονομίας, επίσης εξέθρεψαν την           

εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση’. Να σημειωθεί βέβαια , ότι το ρεύμα των            30

μεταναστών από τις βαλκανικές χώρες, δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, αλλά από τις αρχές              

του 1990, και μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι παράτυποι μετανάστες κυρίως από την              

Αλβανία, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, έφταναν - είτε μόνοι τους, είτε σε μικρές ομάδες -                

διασχίζοντας με τα πόδια τα βόρεια σύνορα της χώρας και απασχολούνταν κυρίως στη             

γεωργία, με πολύ χαμηλούς μισθούς, σε συνδυασμό με την προσφορά στέγασης και φαγητού.  

25 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π. 
26 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 66 επ. 
27 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 101 επ. 
28 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 334 επ. 
29 ‘Transnational Study on the Characteristics of Policies in the Field of Trafficking in Human Beings                
for Labour Exploitation 2009-2011’, σελ. 49 επ., διαθέσιμο σε:  
http://www.legislationline.org/topics/country/8/topic/14 
30 PAPANTONIOU-FRANGOULI M., TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE- Report prepared in           
the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond, coordinated by CCME,               
2011, σελ. 6, διαθέσιμο σε: 
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery___Anti-Trafficking/National_r
eports/2011-03-Greek_Report_GOING_BEYOND.pdf 
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Οι γυναίκες και τα κορίτσια από την Αλβανία, υπόκεινται κυρίως σε εμπορία με             

σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά ή των            

βαλκανικών - αιγυπτιακών εθνοτήτων, υποβάλλονται σε καταναγκαστική επαιτεία και άλλες          

μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Ιδίως τα άτομα από Αλβανία με φυλετική καταγωγή           

Ρομά, επηρεάζονται δυσανάλογα από την εμπορία ανθρώπων, ενώ η μορφή της παιδικής            

επαιτείας στην Ελλάδα όπως και γενικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως αφορά τα            

παιδιά Ρομά, μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων ή πέντε ετών και μέχρι την εφηβεία .             31

Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα για το εθνικό και φυλετικό προφίλ των παιδιών που             

εμπλέκονται σε μικροκλοπές (‘pickpocketing’) . 32

Οι γυναίκες και τα παιδιά από τη Βουλγαρία υπόκεινται κυρίως σε σωματεμπορία για             

σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά υποβάλλονται σε         

καταναγκαστική εργασία κυρίως στον τομέα της γεωργίας, των κατασκευών και των           

υπηρεσιών. Τα παιδιά και οι ενήλικες με αναπηρία εξαναγκάζονται σε επαιτεία στο δρόμο             

και μικροκλοπές. Αντίστοιχα και οι Ρουμάνοι αποτελούν μία σημαντική πηγή θυμάτων για            

σεξουαλική εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά         

υπόκεινται σε εργασιακή εκμετάλλευση στη γεωργία, τις κατασκευές, τις οικιακές υπηρεσίες,           

τα ξενοδοχεία και τις κατασκευές, καθώς και την καταναγκαστική επαιτεία και κλοπή.            

Γυναίκες και παιδιά είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ Ρουμάνοι που          

βρίσκονται σε ιδιωτικά ιδρύματα για νοητική υστέρηση, ήταν πιο ευάλωτοι στη           

θυματοποίηση σε αναγκαστική εργασία.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετατράπηκαν στην πλέον            

υπερεκπροσωπούμενη περιοχή προέλευσης των θυμάτων από το 1990 και μετά , προφανώς            33

λόγω της κατάρρευσης των αντίστοιχων κρατών. Οι κύριες διαφορές αυτών των γυναικών            

από τις γυναίκες που προέρχονταν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ότι οι γυναίκες από              

την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ήταν νεότερες και υψηλότερου μορφωτικού           

επιπέδου. 

31 D. Anagnostou, A. Kandyla, Countering new forms of Roma children trafficking: Participatory             
approach. National report: Greece, CONFRONT, 2015, σελ. 21, διαθέσιμο σε: 
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/03/CONFRONTEN.pdf 
32 D. Anagnostou, A. Kandyla, ό.π., σελ. 34. 
33 Αθ. Συκιώτου, ό.π., σελ. 85. 
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Οι χώρες της Ασίας με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε θύματα, είναι το             

Μπαγκλαντές και το Πακιστάν - χώρες προέλευσης για άνδρες, γυναίκες και παιδιά            34 35

θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία. Πολλοί         

μετανάστες εργαζόμενοι από το Μπαγκλαντές, πριν από την αναχώρησή τους από τη χώρα             

καταγωγής, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πληρώσουν τις, νομοθετικά προβλεπόμενες,         

υψηλές αμοιβές πρόσληψης, στα γραφεία ευρέσεως εργασίας, αλλά και σε παράνομα           

δίκτυα, το οποίο θέτει τους διακινούμενους εργαζομένους σε κίνδυνο ‘δουλείας χρέους’.           

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων με χώρα καταγωγής το           

Πακιστάν, είναι ο ‘δεσμός εργασίας’, όπου μία αρχική οφειλή που αναλαμβάνει ο            

εργαζόμενος ως μέρος των όρων εργασίας αξιοποιείται, τελικά, για εγκλωβισμό και άλλων            

μελών της οικογένειας, μερικές φορές για γενεές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα θύματα             

προσπαθούν να ξεφύγουν ή να ζητήσουν έννομη προστασία, η αστυνομία τα επιστρέψει            

στους διακινητές τους, οι οποίοι τους κρατούν σε ιδιωτικές φυλακές. Αν και μεταναστεύουν             

εθελοντικά για απασχόληση ως ανειδίκευτοι, στην οικιακή εργασία και στις κατασκευές,           

γίνονται θύματα διακίνησης, συχνά λόγω των υψηλών ‘τελών προσλήψεων’ που επιβάλλουν           

τα γραφεία ευρέσεως εργασίας. 

Τέλος, πολύ μεγάλη εκπροσώπηση μεταξύ των θυμάτων έχουν τα θύματα από τη            

Νιγηρία - χώρα προέλευσης και διέλευσης για γυναίκες και παιδιά θύματα της            36

καταναγκαστικής εργασίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε,          

το ότι πολλές υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 4 της               

ΕΣΔΑ , αφορούν γυναίκες, από τη Νιγηρία. Τα θύματα της σωματεμπορίας προέρχονται           37

κυρίως από αγροτικές και σε μικρότερο βαθμό, από αστικές περιοχές. Οι γυναίκες και τα              

34 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 80 επ. 
35 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 311 επ. 
36 Trafficking in persons report, JUNE 2017, ό.π.,σελ. 305 επ. 
37 Άρθρο 4: ‘1. Ουδείς δύναται να κρατηθή εις δουλείαν ή ειλωτείαν. 2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή                 
εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν. 3. Δεν θεωρείται ως «αναγκαστική ή υποχρεωτική            
εργασία» υπό την έννοιαν του παρόντος άρθρου: α. πάσα εργασία ζητουμένη παρά προσώπου             
κρατουμένου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την              
διάρκειαν της υπό όρους απολύσεώς του. β. πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις την              
περίπτωσιν των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου τούτο αναγνωρίζεται ως            
νόμιμον, πάσα άλλη υπηρεσία εις αντικατάστασιν της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας. γ. πάσα            
υπηρεσία ζητουμένη εις περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αι οποίαι απειλούν την ζωήν ή την              
ευδαιμονίαν του συνόλου. δ. πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζουσα μέρος των τακτικών            
υποχρεώσεων του πολίτου’. 
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κορίτσια προορίζονται για την οικιακή δουλεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ τα            

αγόρια για καταναγκαστική εργασία,  ιδίως στη γεωργία και τη βιομηχανία, και επαιτεία. 

Τα στοιχεία αυτά, ιδίως σε σχέση με τις εθνικότητες και το φύλο, επιβεβαιώνονται             

και από τα στατιστικά δεδομένα και τις εκθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας . Τα στατιστικά             38

δεδομένα συγκεντρώνονται από το 2003 και σταδιακά γίνονται προσπάθειες για εμπλουτισμό           

και συσχετισμό των δεδομένων.  

Ειδικότερα, για το έτος 2015 από τα στατιστικά της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι σκοπός             39

της εμπορίας ανθρώπων ήταν κυρίως η σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς 30 από τα 50             

θύματα εμπορίας ανθρώπων έγιναν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 11 θύματα         

έγιναν αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης και 9 θύματα έγιναν αντικείμενο εργασιακής          

εκμετάλλευσης υπό την ειδικότερη μορφή της επαιτείας. Μεταξύ των 7 ανήλικων θυμάτων,            

εκ των οποίων τα 5 ήταν ανήλικα κορίτσια και τα 2 ήταν ανήλικα αγόρια, τα τέσσερα                

ανήλικα κορίτσια έγιναν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ το πέμπτο ανήλικο          

κορίτσι και τα δύο ανήλικα αγόρια έγιναν αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης υπό την            

ειδικότερη μορφή της επαιτείας.  

Την ίδια χρονιά, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων αποτυπώνονται κυρίως από τη            

Ρουμανία: 22 από τα συνολικά 50 θύματα έχουν ρουμανική υπηκοότητα. Η πλειοψηφία            

αυτών και συγκριμένα οι 15 ήταν άντρες, ενώ τα υπόλοιπα επτά θύματα γυναίκες. Ο κύριος               

σκοπός εκμετάλλευσης των θυμάτων αυτών, ήταν η εργασιακή εκμετάλλευση και η           

εργασιακή εκμετάλλευση υπό την ειδικότερη μορφή της επαιτείας. Συγκεκριμένα, τα 18 από            

τα 22 θύματα, ενεπλάκησαν με τις δύο αυτές κατηγορίες εκμετάλλευσης. Δεύτερη σε αριθμό             

θυμάτων εθνικότητα, ήταν η Βουλγαρία, με 11 θύματα βουλγαρικής καταγωγής,          

αποκλειστικά γυναίκες, όλες για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ακολουθούν με μικρότερο         

αριθμό θυμάτων, η Μολδαβία με 4 θύματα, η Ελλάδα με 4 θύματα, η Ουκρανία με 4 θύματα,                 

η Αλβανία με 2 θύματα και η Πολωνία και η Ρωσία από 1 θύμα. Από το σύνολο των                  

θυμάτων, οι 33 ήταν γυναίκες και οι 17 άντρες. Από τα 4 θύματα ελληνικής υπηκοότητας, οι                

3 ήταν γυναίκες, ενώ τα 3 προορίζονταν για σεξουαλική εκμετάλλευση και το 1 για επαιτεία.               

38 Διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73 
39 Διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=54291&It
emid=1074&lang= 
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Δυστυχώς, για το 2015 δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για την προστασία και την αρωγή              

των θυμάτων. 

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα για το 2014. Από τα 64 θύματα εμπορίας             

ανθρώπων συνολικά, τα 48 ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τα 5 ήταν θύματα            

εργασιακής εκμετάλλευσης και τα 11 ήταν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης της επαιτείας.           

Τα ανήλικα θύματα εμπορίας ανθρώπων ήταν 14. Από αυτά, τα 7 ήταν θύματα σεξουαλικής              

εκμετάλλευσης, αποκλειστικά ανήλικα κορίτσια. Το 1 ανήλικο κορίτσι ήταν θύμα          

εργασιακής εκμετάλλευσης, ενώ άλλα 6 ανήλικα παιδιά ήταν θύματα εργασιακής          

εκμετάλλευσης της επαιτείας -  πέντε ανήλικα κορίτσια και ένα ανήλικο αγόρι.  

Σε σχέση με τις εθνικότητες των θυμάτων, επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που αμέσως            

προηγουμένως αναπτύχθηκαν. Η τεράστια πλειοψηφία των θυμάτων προέρχονται από τη          

Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία προέρχονται 19 θύματα,           

αποκλειστικά γυναίκες, ενώ από τη Ρουμανία προέρχονται 22 θύματα, 4 άντρες και 18             

γυναίκες. Υπάρχουν επίσης 8 θύματα από την Ελλάδα, ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ των            

δύο φύλων - τέσσερις άντρες και τέσσερις γυναίκες. Ακολουθούν ως χώρες προέλευσης των             

θυμάτων, 4 γυναίκες από Αλβανία, 3 γυναίκες από Αφρική, 2 άντρες από το Πακιστάν, 3               

γυναίκες από τη Ρωσία, 2 γυναίκες από την Τσεχία και 1 γυναίκα από την Ουκρανία.               

Συνολικά από τα 64 θύματα, τα 54 είναι γυναίκες.  

Η τεράστια πλειοψηφία των θυμάτων από τη Βουλγαρία, 18 από τα 19 θύματα,             

υπήρξαν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ από τα 22 θύματα από τη Ρουμανία,            

το 50% ήταν επίσης αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το 50% των θυμάτων της            

Ελλάδας ήταν αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ το σύνολο των θυμάτων από           

Αλβανία, Αφρική, Ουκρανία, Πακιστάν, Ρωσία και Τσεχία, ήταν επίσης αντικείμενα          

σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

Από όλα τα ανωτέρω θύματα, μόλις επτά αναγνωρίστηκαν με εισαγγελική διάταξη           

εντός του 2014. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν τρία θύματα από Ρουμανία, ένα από τη            

Ρωσία, ένα από τη Νιγηρία, 1 από την Ελλάδα και ένα από τη Βουλγαρία.  

Η εικόνα του 2013 είναι ουσιωδώς διαφορετική. Συνολικά ο αριθμός των θυμάτων            

είναι αρκετά μεγαλύτερος από τις δύο προηγούμενες χρονιές και ανέρχονται σε 99            

ανθρώπους, 52 άντρες και 47 γυναίκες. Υπάρχουν ακόμη 7 ανήλικα θύματα, για τα οποία              

δεν υπάρχουν στοιχεία για το είδος της εκμετάλλευσής τους.  
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Μεταξύ των ενηλίκων, η μεγάλη πλειοψηφία, 55 άτομα, έγιναν θύματα εργασιακής           

εκμετάλλευσης, ενώ σε αριθμό θυμάτων ακολουθεί η σεξουαλική εκμετάλλευση με 30           

θύματα, η εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση ταυτόχρονα με 8 θύματα, και τέλος η             

εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας με 6 θύματα. Από τα θύματα με σκοπό την             

εργασιακή εκμετάλλευση, οι 35 ήταν υπήκοοι Μπαγκλαντές, οι 13 ήταν υπήκοοι Ρουμανίας,            

οι 6 ήταν υπήκοοι Βουλγαρίας και ένας υπήκοος Κίνας. Στη σεξουαλική και εργασιακή             

εκμετάλλευση, από τα οκτώ θύματα, τα 7 προέρχονται από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ             

το ένα από τη Ρουμανία. Στην εκμετάλλευση της επαιτείας, τα 5 θύματα προέρχονται από τη               

Βουλγαρία και το ένα από την Πολωνία. Τέλος, σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση,              

τα θύματα προέρχονται από ένα κυριολεκτικό ψηφιδωτό εθνικοτήτων - ένα από την Ακτή             

Ελεφαντοστού, ένα από την Αλβανία, 9 από τη Βουλγαρία, δύο από την Ελλάδα, ένα από το                

Καμερούν, 3 από Κίνα, ένα από Νιγηρία, ένα από Πολωνία, 6 από Ρουμανία και ένα από                

Ρωσία. 

Είναι εμφανές ότι τα περισσότερα θύματα είναι άντρες από το Μπαγκλαντές, ενώ            

υπάρχει επιπλέον και ένας ανήλικος - συνολικά 36 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Ακολουθούν 20            

υπήκοοι Βουλγαρίας, εκ των οποίων οι 15 γυναίκες, 25 υπήκοοι Ρουμανίας, εκ των οποίων              

οι 12 άνδρες, οι οκτώ γυναίκες και οι πέντε ανήλικοι, 7 γυναίκες από τη Δομινικανή               

Δημοκρατία, 4 γυναίκες από Κίνα, 3 γυναίκες από Μολδαβία, 2 γυναίκες από Ελλάδα, 2              

γυναίκες από Πολωνία, καθώς και οι υπόλοιπες εθνικότητες από τις οποίες ανωτέρω            

αναφέρεται ότι προέρχονται θύματα αποκλειστικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Από όλα αυτά τα θύματα, σε μόλις 24 παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Από αυτά,              

η πλειοψηφία, 14 άτομα, ήταν από την Ρουμανία, 4 από την Βουλγαρία, 3 από την Κίνα, 2                 

από την Μολδαβία και 1 από την Πολωνία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία εν μέρει διαφοροποιούνται, εν μέρει συγκλίνουν, με έρευνες            

που αφορούν τα στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων τη δεκαετία της μαζικής εισροής            

μεταναστών και μεταναστριών, ήτοι τη δεκαετία του 1990.    

Ένα κοινό σημείο αναφοράς, είναι ότι και τότε, όπως και τώρα, η μεγάλη              

πλειοψηφία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας, προορίζονταν για           

σεξουαλική εκμετάλλευση. Η Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1990 και εξής, αποτελεί ‘χώρα             

εισαγωγής, ένταξης, εκπόρνευσης, εγκατάστασης και διαμετακόμισης χιλιάδων γυναικών και         

παιδιών’ . Κατά τη διάρκεια εκείνης της δεκαετίας, πάνω από 75.000 γυναίκες και ανήλικοι             40

40 Γ. Τσακλάγκανου, ό.π., σελ. 38.  
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υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω της εξαναγκαστικής πορνείας.        

Διαφοροποιούνται ωστόσο, για λόγους ιδίως ιστορικούς και κοινωνικούς, οι χώρες          

προέλευσης των θυμάτων. Τότε τα θύματα έρχονταν από τη Ρωσία κατά 40%, την Ουκρανία              

κατά 30%, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία κατά 10% και την Αλβανία κατά 16%. Αντίθετα               

σήμερα, όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα που ανωτέρω αναλύθηκαν, τα θύματα            

σε ποσοστό πλέον του 50%, προέρχονται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ από τη               

Ρωσία, την Ουκρανία και την Αλβανία, αποτυπώνονται ως ελάχιστα ή και καθόλου.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των γυναικών θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης της         

δεκαετίας του 1990, είναι ότι δε γνώριζαν τι θα αντιμετώπιζαν στην Ελλάδα. Η άγνοια αυτή               

μπορούσε να λάβει τρεις μορφές . Στην πρώτη περίπτωση, βρέθηκαν παρά τη βούλησή τους             41

και στη χώρα, αλλά και στην παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών. Συχνά, υπήρξαν αντικείμενο            

αγοραπωλησίας από συγγενικά τους πρόσωπα, ή θύματα απαγωγής και εκβιασμού από           

εγκληματικές οργανώσεις ή συμμορίες που εμπλέκονταν στην εμπορία ανθρώπων. Στα          

θύματα αυτά, ασκήθηκε κάθε είδους ψυχολογική και σωματική βία - η παύση της άσκησης              

σωματικής βίας ως ακατάλληλη για το ‘προϊόν’ και η προτίμηση της ψυχολογικής βίας και              

της συναισθηματικής αποστέρησης, αναπτύχθηκε αρκετά αργότερα. Συγκεκριμένα ,       42

σταδιακά από το 2000 και μετά, ο εξαναγκασμός των γυναικών διαφοροποιείται, καθώς οι             

μορφές του μετεξελίσσονται σε ηπιότερες και πιο έμμεσες - οι νέες μορφές δεν είναι πλέον               

οφθαλμοφανείς, για αυτό και είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθούν, εφόσον οι κοπέλες            

δίνουν την εντύπωση ότι ασκούν την πορνεία με τη θέλησή τους. Ήτοι, μετά το 2000, έχουμε                

πλέον τη μορφή εξαναγκασμού που είναι ευρύτερα γνωστή ως happy trafficking, με μορφές             

βίας ηπιότερες και περισσότερα εκλεπτυσμένες . Στη δεύτερη περίπτωση, τα θύματα          43

επιδίωκαν να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά όχι με το σκοπό της παροχής σεξουαλικών             

υπηρεσιών. Σκοπός τους ήταν η εύρεση εργασίας. Και αυτές είχαν την ίδια τύχη με τα               

θύματα της προηγούμενης κατηγορίας - ασκήθηκε πάνω τους πολύ έντονη σωματική και            

ψυχολογική βία, ούτως ώστε να καμφθεί η βούλησή τους και να απασχοληθούν με τον τρόπο               

που επιδίωκε ο σωματέμπορας. Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται γυναίκες, οι οποίες           

βρέθηκαν με τη βούλησή τους και στην Ελλάδα και στην παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.             

41 Γ. Τσακλάγκανου, ό.π., σελ. 38.  
42 Α. Παπαντωνίου, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθ. Συκιώτου, ‘Σωματεμπορία. Ο ρόλος του           
πελάτη, νομική προσέγγιση και εμπειρικά δεδομένα’, Εκδόσεις Αντώνη Ν. Σάκκουλα,          
Αθήνα-Κομοτηνή, 2013,  σελίδα 389.  
43 Παπαντωνίου Α., Παπαντωνίου-Φραγκούλη Μ., Συκιώτου Αθ., ό.π., σελ. 367. 
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Ωστόσο εξαπατήθηκαν ως προς τις συνθήκες που θα απασχολούνταν, τα χρήματα που θα             

αποκέρδαιναν, τον αριθμό των πελατών και την ένταση της εργασίας, την υποχρεωτικότητα            

εν γένει των συνθηκών ζωής και εργασίας τους. Και αυτές αναγκάστηκαν να υποστούν βία,              

ώστε να πειστούν να εργαστούν με τις δεδομένες συνθήκες. Χαρακτηριστικό των ανωτέρω            

είναι ότι, σημαντικό ποσοστό των γυναικών θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική            

εκμετάλλευση, χαρακτηρίζεται από ‘σαφή άγνοια της αίσθησης χώρου και χρόνου και από            

πλήρη άγνοια της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ πολλά θύματα πάσχουν από ψυχολογικά           

προβλήματα, λοιμώδεις νόσους ή είναι τοξικοεξαρτημένα’ . 44

  

44 Αθ. Συκιώτου, ό.π., σελ. 86. 
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Προφίλ δραστών  

Οι περισσότεροι δράστες είναι άντρες, όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε άλλο έγκλημα            

- περίπου έξι στους δέκα καταγεγραμμένους ως παραβάτες είναι άντρες κατά τη διάρκεια             

όλων των σταδίων της διαδικασίας απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, στην εμπορία           

ανθρώπων, η σημαντική συμμετοχή των γυναικών παραβατών είναι αξιοσημείωτη, καθώς          

είναι λίγα τα εγκλήματα με τόσο υψηλά επίπεδα γυναικείας συμμετοχής . 45

Συγκεκριμένα, το σύνηθες και καθιερωμένο πρότυπο της συμμετοχής κυρίως ανδρών          

παραβατών στο έγκλημα, παραμένει ως πραγματικότητα στις περισσότερες περιοχές και          

υποπεριφέρειες, αν και οι ακριβείς αναλογίες μεταξύ ανδρών και γυναικών ποικίλουν.           

Ωστόσο, υπάρχει μία αξιοσημείωτη εξαίρεση στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική           

Ασία, όπου το προφίλ του φύλου των διακινητών είναι το αντίθετο από αυτά που              

παρατηρούνται στις υπόλοιπες περιοχές - η πλειοψηφία των καταγεγραμμένων παραβατών          

σε αυτή την περιοχή είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα, για το έτος 2014 , στην Ανατολική             46

Ευρώπη και την Κεντρική Ασία το 54% των υπόπτων της εμπορίας ανθρώπων φαίνεται ότι              

είναι γυναίκες. Αντίθετα, στη Νότια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, οι άντρες είναι η              

πλειοψηφία των υπόπτων με 74%, στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη με 70%, στη             

Δυτική και Νότια Ευρώπη με 73%, στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό με 64%, στη               

Νότια Αμερική με 66%, στη Νότια Ασία με 63%, στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική               

με 52%, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αναλογία στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία            

περιλαμβάνει πέντε χώρες, όπου το ποσοστό είναι μοιρασμένο ακριβώς στο 50% μεταξύ            

ανδρών και γυναικών υπόπτων.  

Αντίστοιχα, το ίδιο έτος, τα άτομα που διώχθηκαν ποινικά για εμπορία ανθρώπων,             

ήταν κυρίως άντρες, με εξαίρεση όμως δύο περιοχές, την Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική             

Ασία, και την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική - και στις δύο αυτές περιοχές, το 58%                

των ατόμων που διώχθηκαν ποινικά, ήταν γυναίκες. Ωστόσο, στην Κεντρική και           

Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα άτομα που διώχθηκαν ποινικά ήταν κατά 82% άντρες, στη            

Νότια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ήταν κατά 80% άντρες, στη Δυτική και Νότια Ευρώπη,               

45 UNODC, 2016, Global report on trafficking in persons, σελ. 33. 
46 UNODC, 2016, ό.π., σελ. 34 επ. 
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ήταν 69% άντρες, στη Νότια Αμερική ήταν 60% άντρες, στη βόρεια Αμερική ήταν 68%              

άντρες, και στην υποσαχάρια Αφρική ήταν 58% άντρες. 

Τελικά, με στοιχεία από 66 χώρες, τα 6.800 περίπου άτομα που καταδικάστηκαν ως             

δράστες εμπορίας ανθρώπων το 2014, ήταν κατά 63% άντρες και κατά 37% γυναίκες. Οι              

γυναίκες αυτές, συνήθως στρατολογούν ή επιτηρούν τις γυναίκες θύματα εμπορίας, ενώ οι            

άντρες κυρίως εμπλέκονται στους οργανωτικούς ή εκμεταλλευτικούς ρόλους. Έρευνα που          

διενεργήθηκε σε δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων, υπέδειξε ότι οι             

γυναίκες είχαν εμπλοκή στο 54% από τις 155 υποθέσεις που εξετάστηκαν. Από αυτές, το              

21% δούλευε μόνο του ή με άλλες γυναίκες, έχοντας κεντρικό ρόλο και διακινώντας             

μεγάλους αριθμούς άλλων γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ το υπόλοιπο 33%           

εργαζόταν μαζί με άντρες διακινητές .  47

Περαιτέρω, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να καταδικαστούν στις χώρες καταγωγής            

τους - ενώ οι χώρες προορισμού αναφέρουν ότι το ποσοστό των καταδικασμένων για             

εμπορία ανθρώπων γυναικών είναι 30% για την περίοδο 2012-2014, το αντίστοιχο ποσοστό            

στις χώρες καταγωγής ήταν 44%. 

Τέλος, παρατηρείται ότι μεταξύ διακινητών που δεν έχουν εμπλακεί σε εγκληματική           

οργάνωση και εμπλέκονται σε ‘εσωτερική’ εμπορία ανθρώπων, εντός συνόρων,         

διαμορφώνονται δύο τυπολογίες δράσης. Στην πρώτη, η εμπορία διαπράττεται από ζευγάρια,           

είτε συζύγων, είτε συντρόφων, που στρατολογούν και εκμεταλλεύονται θύματα μαζί. Στη           

δεύτερη τυπολογία, τα θύματα στρατολογούνται από μέλη της οικογένειας και των δύο            

φύλων - σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι άντρες και οι γυναίκες παραβάτες έχουν παρόμοια               

συμμετοχή. 

Για τη συγκρότηση δικτύου εμπορίας ανθρώπων, είναι αναγκαία η συμμετοχή          

πολιτών της ίδιας της χώρας όπου αυτό το δίκτυο αναπτύσσεται - περίπου τα τρία τέταρτα               

(75%) των καταδικασμένων δραστών, είναι πολίτες της χώρας στην οποία καταδικάστηκαν.           

Οι υπόλοιποι παραβάτες, αλλοδαποί στη χώρα που καταδικάστηκαν, ισομοιράζονται μεταξύ          

πολιτών χωρών είτε εντός - σε ποσοστό 14% - είτε εκτός - σε ποστοστό 11% - της ευρύτερης                  

περιοχής της χώρας αυτής .  48

Τέλος, οι άντρες δράστες, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν άτομα συνήθως           

νέα, συμπαθητικά, που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε νεαρά κορίτσια και εμφανίζονταν ως           

47 UNODC, 2016, ό.π.. 
48 UNODC, 2016, ό.π., σελ. 37. 
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επιχειρηματίες που προσφέρουν εργασία ή υπόσχονται γάμους σε Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η            

πλειοψηφία εξ αυτών που έρχονται σε πρώτη επαφή με τα θύματα, είναι ηλικίας μεταξύ 20               

και 25 ετών . Ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής, οι δράστες συχνά παρουσιάζουν τα ίδια             49

χαρακτηριστικά, ενώ μετέρχονται των ίδιων μεθόδων. 

Στοιχεία  για τους δράστες εντός των κρατών της ΕΕ 

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των δραστών, σε σχέση με            

τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που θα αναφερθούν, προέρχονται κυρίως            

από στατιστικά που απέστειλαν τα 28 κράτη της Ε.Ε. και αφορούν την περίοδο από το 2010                50

έως το 2012. Οι διευκρινίσεις και οι επισημάνσεις που έγιναν ανωτέρω σε σχέση με τη               51

συλλογή δεδομένων για το προφίλ των θυμάτων, ισχύουν αντιστοίχως και σε αυτή την             

ενότητα. Επιπλέον επισημαίνεται , ότι οι πληροφορίες σε σχέση με την ηλικία των δραστών,             52

ήταν πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν, καθώς οι περισσότερες χώρες δεν καταχωρούν τις            

ηλικίες των δραστών. Τέλος, μόνο 22 κράτη μέλη παρείχαν πληροφορίες για το συνολικό             

αριθμό των υπόπτων για εμπορία ανθρώπων και για τα τρία χρόνια, επομένως τα             

συμπεράσματα πιθανόν να είναι επισφαλή. Στην ίδια την έκθεση θεωρείται ότι δε μπορούν             53

να εξαχθούν συμπεράσματα για μία συνολική τάση στους αριθμούς των καταχωρημένων           

υπόπτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε, η προσπάθεια της καταχώρησης θυμάτων και           

δραστών του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη-μέλη, είναι, όπως ανωτέρω            

έχει αναλυθεί, σχετικά πρόσφατη. 

Σε σχέση με την εθνικότητα των δραστών, από στοιχεία που χορήγησαν 17             

κράτη-μέλη, σε ποσοστό 69% - 5.941 δράστες - πρόκειται για πολίτες της Ευρωπαϊκής             

Ένωσης, με την πλειοψηφία να προέρχεται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία - τις χώρες               

που είναι πρώτες και σε αριθμό θυμάτων. Συγκεκριμένα, το 21% των δραστών προέρχεται             

από τη Βουλγαρία, το 20% από τη Ρουμανία, το 18% από το Βέλγιο, το 11% από τη                 

Γερμανία, το 7% από την Ισπανία, και ένα ποσοστό μόλις 23% για όλα τα υπόλοιπα               

κράτη-μέλη . Η επόμενη μεγαλύτερη σε αριθμούς κατηγορία διακινητών, προέρχεται από          54

την Αφρική, με 425 δράστες σε σύνολο 8.630 εντός της τριετίας (σε ποσοστό 5%), και στη                

49 Αθ. Συκιώτου, ό.π.. 
50 Trafficking in human beings, Eurostat, 2015, σελ. 14 επ..  
51 Σελ. 23 επ. της παρούσας. 
52 Eurostat, Trafficking in human beings, 2015, σελ. 51. 
53 Eurostat, Trafficking in human beings, 2015, σελ. 53. 
54 Κανένα  κράτος μέλος δε συμμετέχει σε ποσοστό πάνω από 4% του 23%.  
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συνέχεια από την Ασία, με 234 δράστες (σε ποσοστό 3%). Από τη δε Αφρική, μεγαλύτερος               

αριθμός δραστών εντοπίζεται από τη Νιγηρία - και τις τρεις χρονιές, οι δράστες με χώρα               

προέλευσης τη Νιγηρία, ήταν πρώτοι σε απόλυτους αριθμούς, ακολουθούμενοι από την           

Τουρκία, την Αλβανία, τη Βραζιλία και το Μαρόκο.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι για τη Βουλγαρία, τη Λετονία και την             

Ουγγαρία, και για τα 3 χρόνια υπό εξέταση, όλοι οι διακινητές ήταν πολίτες των χωρών τους.                

Σε αντίθεση με αυτές τις χώρες, η Ιταλία είχε τα χαμηλότερα ποσοστά από ίδιους πολίτες,               

καθώς ήταν το μόνο κράτος-μέλος που δήλωσε ότι μόλις το 15% των διακινητών ή υπόπτων               

για διακίνηση, ήταν πολίτες της. 

Τα στοιχεία για το φύλο συγκεντρώθηκαν από 19 κράτη μέλη. Η πλειοψηφία των             

διακινητών είναι άντρες - αν και είναι αξιοσημείωτος και ο αριθμός των γυναικών - με τα                

ποσοστά των ανδρών να αυξάνονται σταδιακά. Συγκεκριμένα, το 2010 το ποσοστό των            

αντρών δραστών ήταν 70%, το 2011 ήταν 72%, και το 2012 ανήλθε στο 73% . Οι γυναίκες                55

που εμπλέκονται, συνήθως έχουν καθήκοντα ‘χαμηλόβαθμων’ στελεχών στο δίκτυο . 56

Συνολικά εντός της τριετίας διώχθηκαν ποινικά από τα κράτη-μέλη 8.805 ύποπτοι για            

εμπορία ανθρώπων. Από αυτούς καταδικάστηκαν 3.855 συνολικά. Οι περισσότερες         

καταδίκες της τριετίας παρατηρούνται το έτος 2012 (1054 καταδίκες), ενώ 853           

παρατηρούνται το 2011 και 793 το 2010. Η μεγάλη αυτή αύξηση, ιδίως του έτους 2012,               

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα της Ρουμανίας, η οποία μεταξύ του 2011 και              

του 2012 διπλασιάζει τους αριθμούς των καταδικαστικών αποφάσεων. Μαζί, η Ρουμανία και            

η Γαλλία αντιπροσώπευαν περίπου το ήμισυ όλων των αναφερόμενων καταδικαστικών          

αποφάσεων κατά τα τρία έτη.  

Στα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των          

καταδικαστικών αποφάσεων ανά έτος . Αυτές αφορούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία          57

δράστες άντρες. Συγκεκριμένα, το 2010 το 71% των καταδικασμένων για εμπορία ανθρώπων            

ήταν άντρες, το 2011 αυτό το ποσοστό έφτασε το 77%, ενώ το 2012 ήταν το 76%.                

Περαιτέρω , από τα 15 κράτη-μέλη που παρείχαν στοιχεία για τις ποινικές διώξεις σε σχέση              58

με τη μορφή της εκμετάλλευσης, και τα 15 ανέφεραν διώξεις για εμπορία ανθρώπων με              

55 Eurostat, ό.π., σελ. 53. 
56 Europol, Situation Report, Trafficking in human beings in the EU, 2016,  σελ. 13, διαθέσιμο σε:  
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu 
57 Eurostat, ό.π., σελ. 58-59. 
58 Eurostat, ό.π., σελ. 57, figure 16. Οι πληροφορίες βασίστηκαν σε 15 κράτη-μέλη που έδωσαν               
δεδομένα τουλάχιστον για ένα από τα τρία έτη. 
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σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση κατά την περίοδο 2010-2012. Επτά κράτη μέλη           

ανέφεραν διώξεις για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας και 10             

κράτη μέλη ανέφεραν διώξεις για εμπορία ανθρώπων για άλλες μορφές εκμετάλλευσης.  

Για το έτος 2014 , τα 4 πρώτα κράτη σε αριθμό υπόπτων - το 69% εξ αυτών - είναι                  59

πολίτες από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ενώ            

επιβεβαιώνεται ότι ομάδες από τη Νιγηρία και την Κίνα είναι αρκετά ενεργοί στην Ευρώπη -               

τα δίκτυα των Νιγηριανών κυρίως ασχολούνται με τη χρήση παράνομων ή κλεμμένων            

διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου, ενώ συχνά καταχρώνται του συστήματος ασύλου. Τα           

κινέζικα δίκτυα δημιουργούν πλαστά έγγραφα και συχνά εκμεταλλεύονται το καθεστώς της           

τουριστικής θεώρησης εισόδου, ενώ τα δίκτυα από Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και           

Σλοβακία, έχουν ιεραρχικές αλλά ευέλικτες δομές, χρησιμοποιούν ένα βαθμό φυσικού          

καταναγκασμού απέναντι στα θύματά τους, και κάποιες φορές έχουν βρεθεί και περιπτώσεις            

που προέκυπτε συνεργασία μεταξύ τους. Αντίστοιχα είναι τα στατιστικά στοιχεία από την            

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο έτος . 60

 

Στοιχεία για τους δράστες από την Ελλάδα  

 

Στοιχεία για τις εθνικότητες και το φύλο των δραστών εντός της Ελλάδας,            

συγκεντρώνονται από τα στατιστικά δεδομένα και τις εκθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας .           61

Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, τα στατιστικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την ΕΛΑΣ από           

το 2003.  

Ειδικότερα, για το έτος 2015 , προκύπτει ότι το σύνολο των δραστών ήταν 117, εκ              62

των οποίων 76 ήταν άντρες και 30 γυναίκες, ενώ υπάρχουν και 11 δράστες άγνωστης              

υπηκοότητας και άγνωστου φύλου. Οι δράστες από την Ελλάδα ήταν συνολικά 35, εκ των              

οποίων 24 άνδρες και 11 γυναίκες. Σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα σε Ευρωπαϊκό             

επίπεδο που παρατέθηκαν προηγουμένως, η εθνικότητα που εκπροσωπείται περισσότερο σε          

59  Europol, ό.π.. 
60 Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016), EUROPEAN                
COMMISSION, ό.π., σελ. 4-5. 
61 Στοιχεία διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73  
62 Στοιχεία διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=54291&It
emid=1074&lang= 
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επίπεδο δραστών είναι η Ρουμανία, με 23 δράστες, εκ των οποίων 13 άνδρες και 10 γυναίκες.                

Ακολουθεί η Βουλγαρία με 17 δράστες, εκ των οποίων 13 άνδρες και 4 γυναίκες, και η                

Αλβανία με 15 άνδρες. Τέλος, υπήρχαν οκτώ δράστες από τη Μολδαβία, πέντε άντρες και              

τρεις γυναίκες, δύο δράστες από Αιθιοπία - μία γυναίκα και ένας άντρας, ένας άνδρας από               

τη Συρία, ένας άντρας από το Μπαγκλαντές, ένας άντρας από την Ουγγαρία και μία γυναίκα               

από την Ουκρανία. 

Σε σχέση με το είδος της εκμετάλλευσης, οι δράστες κατανεμημένοι ανά εθνικότητα,            

είχαν ως εξής: Το 100% των δραστών άγνωστης εθνικότητας, προέβησαν στην εμπορία            

ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων τους. Αντίστοιχα, όλοι οι δράστες           

από Αιθιοπία, Αλβανία, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Βουλγαρία, προέβησαν στην          

εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Σχεδόν όλοι οι δράστες από            

Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι 33 από τους 35, προέβησαν επίσης σε σεξουαλική            

εκμετάλλευση, ενώ ένας προέβη σε εργασιακή εκμετάλλευση και ένας σε εργασιακή           

εκμετάλλευση υπό τη μορφή της επαιτείας. Από το Μπαγκλαντές, όλοι οι δράστες            

προέβησαν αποκλειστικά σε εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ στους δράστες από Ρουμανία,          

παρατηρείται μία σχετική ισοκατανομή - 7 προέβησαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 7           

προέβησαν σε εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας και 9 προέβησαν σε σεξουαλική           

εκμετάλλευση. Ο υπήκοος Συρίας προέβη στην εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας. Στο           

σύνολο επομένως των δραστών, 97 προέβησαν σε σεξουαλική εκμετάλλευση, 11 σε           

εργασιακή εκμετάλλευση και 9 σε εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας.  

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα των δραστών εντός του 2014 . Σε σύνολο 125             63

δραστών, σχεδόν το ένα τρίτο, ήτοι οι 46 δράστες, είναι από την Ελλάδα, εκ των οποίων 37                 

άνδρες και 9 γυναίκες. Ακολουθούν οι Βούλγαροι, όπου σε σύνολο 23 δραστών, 11 είναι οι               

άντρες και 12 οι γυναίκες, και οι Ρουμάνοι, όπου σε σύνολο 17 δραστών, 8 είναι οι άντρες                 

και 9 γυναίκες. Στη συνέχεια, η επόμενη πληθυσμιακά ομάδα δραστών, είναι οι δράστες από              

την Αλβανία, όπου μάλιστα υπάρχουν 6 άνδρες αλλά και 5 γυναίκες εντός αυτών.             

Ακολουθούν οι δράστες άγνωστης υπηκοότητας, τρεις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ μία            

σχετικά μικρή συμμετοχή στους δράστες υπάρχει από πολίτες Γεωργίας, όπου εντοπίζονται           

3 γυναίκες, πολίτες Ρωσίας, όπου εντοπίζονται επίσης 3 γυναίκες, πολίτες Συρίας, όπου            

63 Στοιχεία διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=54290&It
emid=1246&lang= 
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παρατηρούμε 3 άντρες, πολίτες Τουρκίας, όπου παρατηρούμε 3 άντρες, πολίτες Τσεχίας,           

όπου παρατηρούμε 2 γυναίκες, πολίτες Πακιστάν, όπου παρατηρούμε δύο άντρες, πολίτες           

Νιγηρίας, όπου οι δράστες είναι δύο - ένας άντρας και μία γυναίκα, πολίτες Ουκρανίας, όπου               

υπάρχει μία δράστιδα, πολίτες Λευκορωσίας, όπου υπάρχει επίσης μία δράστιδα, και πολίτες            

Βοσνίας, όπου υπάρχει ένας δράστης. Συμπερασματικά, εντός του 2014, υπάρχει ένας           

αρκετά σημαντικός αριθμός γυναικών μεταξύ των δραστών, καθώς στο σύνολο των 125            

ατόμων, 75 είναι οι άντρες και 50 είναι οι γυναίκες.  

Όσον αφορά το είδος της εκμετάλλευσης, για άλλη μία φορά συνάγεται εύκολα από             

τους σχετικούς πίνακες, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δραστών προβαίνουν σε σεξουαλική            

εκμετάλλευση των θυμάτων τους. Συγκεκριμένα, από τους 125 δράστες, οι 108 εξ αυτών             

προέβησαν σε εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, οι 10 εξ αυτών             

προέβησαν σε εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση - 5 υπήκοοι            

Βουλγαρίας, 3 υπήκοοι Ρουμανίας και 2 υπήκοοι Ελλάδας - ενώ 7 δράστες προέβησαν σε              

εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας - 4 υπήκοοι            

Ελλάδας και 3 υπήκοοι Ρουμανίας.  

Το 2013 υπήρχαν συνολικά 142 δράστες εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας.          64

Μεταξύ αυτών, οι 119 ήταν άντρες και οι 23 γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστών               

το 2013, 44 άτομα, επίσης ήταν ελληνικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων οι 41 ήταν άντρες,               

ενώ υπήρχαν και 3 γυναίκες. Ακολουθεί η Βουλγαρία, όπου σε σύνολο 34 δραστών, οι 26               

είναι άντρες και οι 8 γυναίκες. Αμέσως μετά, ξεπερνώντας σε αριθμούς τη Ρουμανία,             

ακολουθεί η Αλβανία με 19 δράστες, εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες. Η Ρουμανία               

συμμετείχε με 17 δράστες, εκ των οποίων 14 ήταν άντρες και 3 ήταν γυναίκες, ο Άγιος                

Δομίνικος είχε 12 άντρες δράστες, η Κίνα είχε 9 δράστες, εκ των οποίων οι 5 ήταν άντρες                 

και οι 4 ήταν γυναίκες. Υπήρχε επίσης ένας μικρός αριθμός άγνωστης εθνικότητας δραστών,             

και συγκεκριμένα τρία άτομα, αλλά και ένας υπήκοος Τουρκίας, μία υπήκοος Μαρόκου, και             

δύο γυναίκες υπήκοοι Μολδαβίας.  

Όσον αφορά το είδος της εκμετάλλευσης, στην πλειοψηφία των δραστών αυτή           

αφορούσε τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα 79 δράστες από το σύνολο των 142,            

προέβησαν στη σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων, 26 δράστες προέβησαν στην          

64 Στοιχεία διαθέσιμα σε: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=37821&It
emid=1246&lang= 
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εργασιακή εκμετάλλευσή τους, 23 δράστες προέβησαν στην εργασιακή και σεξουαλική          

εκμετάλλευση τους, ενώ 14 προέβησαν στην εργασιακή εκμετάλλευση της επαιτείας τους.  

Στα πλαίσια της έρευνας για το προφίλ των δραστών εντός της Ελλάδας, πρέπει να               

συνεκτιμηθεί το γεγονός της συγκρότησης, περί τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ενός είδους              

επιχειρηματία-διακινητή, ο οποίος διαχειριζόταν την εκμετάλλευση ενός μεγάλου αριθμού         

γυναικών και παιδιών. Αφενός οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με            

την ένταξη νέων κρατών-μελών της κεντρικής Ευρώπης και τη δημιουργία με τον τρόπο             

αυτό, ενός ‘εσωτερικού trafficking’ και αφετέρου η πολυεθνικότητα του πληθυσμού των           

γυναικών που εντοπίστηκαν να εκδίδονται υπό τον έλεγχο δικτύων σωματεμπορίας, ιδίως           

από το 1990 και μετά , συνεισέφεραν στη συγκρότηση αυτού του νέου μοντέλου. Στην             65

Ελλάδα, ήδη από το 2007 , η αναλογία των προερχόμενων από το εξωτερικό θυμάτων της              66

εμπορίας ανθρώπων, σε σχέση με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων με χώρα προέλευσης             

την Ελλάδα, από 30/70 που ήταν στο παρελθόν, μετατράπηκε σε 20/80, ενώ οι πελάτες της               

πορνείας αυξήθηκαν κατά 600% .  67

Σε σχέση με τα δίκτυα των δραστών της εμπορίας ανθρώπων προς το σκοπό της              

σεξουαλικής εκμετάλλευσης ειδικότερα, από έρευνα που διεξήχθη το 2015 στην Αθήνα και            

σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στην Πάτρα και στην Κομοτηνή , φάνηκε ότι τα βασικά              68

δίκτυα είναι δύο. Το πρώτο αποτελείται από γυναίκες και παιδιά από την Κεντρική Ευρώπη              

που είναι και χώρες της Ε.Ε. πλέον, αυξάνοντας την εμπορία ανθρώπων εντός της Ε.Ε., και               

το δεύτερο αποτελείται από γυναίκες από την Αφρική.  

Στην Αθήνα οι δράστες που συγκροτούν τα δίκτυα της εμπορίας ανθρώπων, έχουν            

συγκροτήσει δύο τάσεις, που αφορούν όμως μόνο τους οίκους ανοχής, όπου διεξήχθη η             

έρευνα. Η πρώτη περίπτωση αφορά αλλοδαπούς πελάτες, με διαμόρφωση της τιμής του            

‘μισθώματος’ σε χαμηλά επίπεδα, και η δεύτερη περίπτωση αφορά Έλληνες πελάτες, με            

υψηλότερα ‘μισθώματα’ και πιο περιποιημένη κατάσταση στους οίκους. Στην περιοχή της           

Πάτρας, φαίνεται ότι έχει συγκροτηθεί δίκτυο ‘κρυφής πορνείας’ σε κλαμπ και μπαρ, ενώ οι              

65 Λάζος Γρ., ‘Διεθνική σωματεμπορία και εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα του 2002’, σελ. 21-22. 
66 Hellenic Republic, National Commission for Human Rights, ‘Prositions and Proposals of the NCHR              
on trafficking in persons - the situation in Greece’, σελ. 1, διαθέσιμο σε:             
http://www.nchr.gr/images/English_Site/TRAFFICKING/GNCHR_TIP_Report_2007.pdf 
67 Prositions and Proposals of the NCHR on trafficking in persons - the situation in Greece’, ό.π.. 
68 Η έρευνα διεξήχθη από τη MKO Praksis και τη CMT Προοπτική, υπό την αιγίδα του Γραφείου του                  
Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο του έργου ‘πορνεία και           
παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/ οικονομική εκμετάλλευση           
(trafficking) στην Ελλάδα’, και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο κοινό τον Απρίλιο του 2015. 
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οίκοι ανοχής και τα στούντιο, είτε στο κέντρο της πόλης, είτε σε περιοχή έξω από αυτήν,                

είναι μόλις πέντε. Στην Κομοτηνή, προέκυψε ότι οι γυναίκες μετακινούνται σε διάφορες            

πόλεις της Β. Ελλάδας - Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ξάνθη - ενώ εμπλέκονται πάλι             

δίκτυα από τη Βουλγαρία, η οποία, με το άνοιγμα του νέου δρόμου προς Κομοτηνή και με                

την ένταξή της στην Ε.Ε., έχει ηγετικό ρόλο στις διαδικασίες στρατολόγησης και            

διαμοιρασμού των θυμάτων της εμπορίας. 
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