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Α�όφαση για κατάθεση �ρότασης �ρος τις αρµόδιες ελληνικές 

αρχές για την ε�ικύρωση: α) της Σύµβασης του ΣτΕυρώ�ης για 

Ανάληψη ∆ράσης κατά της Εµ�ορίας Ανθρώ�ων και β) του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού, σχετικά µε την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία 

και την Παιδική Πορνογραφία1 

 

 

Το Ε’ Τµήµα της ΕΕ∆Α, κατά την συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2005, 

συζήτησε το θέµα της >αρακολούθησης α>ό την Εθνική Ε>ιτρο>ή των σηµαντικών 

συµβάσεων >ερί τα δικαιώµατα του ανθρώ>ου >ου δεν έχει υ>ογράψει/ε>ικυρώσει η 

Ελλάδα, το ο>οίο και >αρέ>εµψε >ρος συζήτηση και έγκριση στην Ολοµέλεια της 

9ης Μαρτίου 2006.  

Ό>ως έχει γίνει στο >αρελθόν µε άλλες συµβάσεις, µε βάση τον ιδρυτικό της 

νόµο, η ΕΕ∆Α έχει την αρµοδιότητα να διατυ>ώνει >ροτάσεις >ρος την ελληνική 

>ολιτεία >ρος την κατεύθυνση της ε>ικύρωσης διεθνών ή ευρω>αϊκών κειµένων 

>ου ενισχύουν το σύστηµα >ροστασίας των ∆τΑ στην Ελλάδα.  

Το Ε’ Τµήµα είχε λάβει >αλιότερα την >ρωτοβουλία να συντάξει κατάλογο 

αυτών των Συµβάσεων, τον ο>οίο και ενηµερώνει τακτικά. Ας σηµειωθεί ότι στο 

διάστηµα κατά το ο>οίο λειτουργεί η ΕΕ∆Α, έχει ε>ικυρωθεί σηµαντικός αριθµός 

διεθνών κειµένων, για µερικά εκ των ο>οίων η Ε>ιτρο>ή είχε καταθέσει στους 

                                                 
1 Η α>όφαση ελήφθη οµοφώνως κατά την συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α της 09.03.2006. 

Εισηγήτριες ήταν η καθ. Χαριτίνη ∆ί>λα, Α’ Αντι>ρόεδρος της ΕΕ∆Α και Προεδρεύουσα του Ε’ 

Τµήµατος, και η Χριστίνα Πα>αδο>ούλου, Ε>ιστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α.  
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αρµόδιους >ολιτειακούς φορείς εµ>εριστατωµένες >ροτάσεις για την ε>ικύρωσή 

τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα κείµενα: 

• 13ο Πρωτόκολλο στην ΕΣ∆Α (>ερί κατάργησης της θανατικής >οινής): Ν. 

3289/2004, ΦΕΚ Α’ 227/26.11.2004. 

• 14ο Πρωτόκολλο στην ΕΣ∆Α (>ερί τρο>ο>οίησης του συστήµατος ελέγχου της 

ΕΣ∆Α): Ν. 3344/2005, ΦΕΚ Α’ 133/06.06.2005. 

• Προαιρετικό Πρωτόκολλο στην Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των 

Μορφών ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), της 6.10.1999 (>ερί 

αναγνώρισης της αρµοδιότητας της Ε>ιτρο>ής για την εξάλειψη των 

διακρίσεων κατά των γυναικών να δέχεται και να εξετάζει ατοµικές και 

συλλογικές αναφορές για >αραβίαση της Σύµβασης) : Ν. 2952/2001, ΦΕΚ Α’ 

248/22.10.2001. 

• Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων 

(18.12.1997). Το κείµενο ορίζει τους εφαρµοστέους κανόνες στις >ερι>τώσεις 

µεταφοράς της εκτέλεσης των >οινών, αφενός για τους καταδικασθέντες >ου 

διαφεύγουν α>ό το Κράτος καταδίκης για να ε>ιστρέψουν στο Κράτος της 

υ>ηκοότητάς τους και αφετέρου για τους καταδικασθέντες >ου έχουν 

α>ελαθεί ή οδηγούνται στα σύνορα: Ν. 3351/2005, ΦΕΚ Α’ 147/23.06.2005. 

• Προαιρετικό Πρωτόκολλο στην Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 

σχετικά µε την Εµ>λοκή των Παιδιών σε Ένο>λες Συρράξεις: Ν. 3080/2002, 

ΦΕΚ Α’ 312/10.12.2002. 

• ∆εύτερο Πρωτόκολλο στην Σύµβαση της Χάγης για την Προστασία των 

Πολιτιστικών Αγαθών κατά τις Ένο>λες Συρράξεις: Ν. 3317/2005, ΦΕΚ Α’ 

45/23.02.2005. 

• Κύρωση του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου: Ν. 

3003/2002, ΦΕΚ Α’ 08.04.2002. 

• Σύµβαση ∆ΟΕ 182, για την Α>αγόρευση των Χειρότερων Μορφών Παιδικής 

Εργασίας: Ν. 2918/2001, ΦΕΚ Α’ 119/15.06.2001. 

• Συµφωνία του ΣτΕυρώ>ης για τα Άτοµα >ου Μετέχουν στις ∆ιαδικασίες 

ενώ>ιον του Ε∆∆Α: Ν. 3280/2004, ΦΕΚ Α’ 206/01.11.2004. 
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Ο κατάλογος των µη ε>ικυρωµένων Συµβάσεων >εριλαµβάνει, µεταξύ των 

άλλων, τα >αρακάτω συµβατικά κείµενα: 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε 

την Πώληση των Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία 

(25.5.2000).  

Το Πρωτόκολλο έχει ε>ικυρωθεί α>ό 101 Κράτη και έχει τεθεί σε ισχύ. Η 

Ελλάδα το έχει υ>ογράψει (7.9.2000).Υ>ολεί>εται, ωστόσο, η ε>ικύρωσή του. 

Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-

∆ικαιοσύνης 

2. Σύµβαση για την Καταστολή της Σωµατεµ'ορίας και της Μαστρο'είας 

(21.3.1950) 

Η Σύµβαση έχει ε>ικυρωθεί α>ό 73 Κράτη. Η Ελλάδα δεν την έχει καν 

υ>ογράψει. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

3. Σύµβαση της UNESCO κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκ'αίδευση (14.12.1960) 

και Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικό µε την Ε'ίλυση ∆ιαφορών: Ε'ιτρο'ή 

Συνδιαλλαγής και Καλών Υ'ηρεσιών (1.2.1962) 

91 Κράτη έχουν ε>ικυρώσει τη Σύµβαση, και 33 έχουν ε>ικυρώσει το 

Πρωτόκολλο. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων  

4. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων και Άλλης Σκληρής, Α'άνθρω'ης και Τα'εινωτικής Μεταχείρισης ή 

Τιµωρίας (18.12.2002) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση του Πρωτοκόλλου µε την α>ό 

22.1.2004 α>όφασή της. 

Το Πρωτόκολλο έχουν ε>ικυρώσει 6 Κράτη. Το έχουν υ>ογράψει άλλα 23 

Κράτη. ∆εν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών -

∆ικαιοσύνης 
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5. Η διεθνής Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών 

Εργατών και των Μελών της Οικογένειάς τους (18.12.1990) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση της Σύµβασης µε την α>ό 

12.12.2002 α>όφασή της. 

Τη Σύµβαση έχουν ε>ικυρώσει 27 Κράτη και έχει συσταθεί και Ειδική 

Ε>ιτρο>ή Ελέγχου της Σύµβασης. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών – 

Α>ασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 

6. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για το ∆ιεθνικό Οργανωµένο Έγκληµα 

για την Κατα'ολέµηση της Παράνοµης ∆ιακίνησης Μεταναστών α'ό Έδαφος, 

Θάλασσα και Αέρα (15.11.2000) 

Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ηµόσιας Τάξης – ∆ικαιοσύνης 

7. Η (αναθεωρηµένη) Σύµβαση 97 ∆ΟΕ «Για τους Μετανάστες Εργάτες» (1949) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση της Σύµβασης µε την α>ό 

12.12.2002 α>όφασή της. 

Τη Σύµβαση έχουν ε>ικυρώσει 42 Κράτη. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: 

Εξωτερικών – Α>ασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 

8. Η Σύµβαση 143 ∆ΟΕ «Για τη Μετανάστευση µε Παράνοµες Συνθήκες και 

την Προώθηση της Ισότητας Ευκαιριών και Μεταχείρισης των Μεταναστών Εργατών» 

(1975) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση της Σύµβασης µε την α>ό 

12.12.2002 α>όφασή της. 

Τη Σύµβαση έχουν ε>ικυρώσει 18 Κράτη. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί:  

Εξωτερικών – Α>ασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 

9. Η Σύµβαση 121 ∆ΟΕ «Για τις Παροχές σε Περί'τωση Εργατικών 

Ατυχηµάτων και Ε'αγγελµατικώνΑασθενειών» (1964) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση της Σύµβασης µε την α>ό 

12.12.2002 α>όφασή της. 

Τη Σύµβαση έχουν ε>ικυρώσει 23 Κράτη. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: 

Εξωτερικών –Α>ασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

1. Τέταρτο Πρωτόκολλο στη Ευρω'αϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ'ου 

(ΕΣ∆Α) (16.9.1963) 

Το συγκεκριµένο Πρωτόκολλο έχει ε>ικυρωθεί α>ό 32 Κράτη-Μέλη του 

Συµβουλίου της Ευρώ>ης. Η Ελλάδα είναι το µόνο Κράτος-Μέλος της Ευρω>αϊκής 

Ένωσης, >ου δεν το έχει καν υ>ογράψει.  

Είναι το µόνο σχετικό µε την ΕΣ∆Α συµβατικό κείµενο µε ουσιαστικές 

διατάξεις >ου δεν δεσµεύει την Ελλάδα. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - 

∆ηµόσιας  Τάξης- ∆ικαιοσύνης. 

2. ∆ωδέκατο Πρωτόκολλο στην ΕΣ∆Α (4.11.2000) 

Έχει υ>ογραφεί α>ό 23 Μέλη του ΣτΕ και ε>ικυρωθεί α>ό 11. Η Ελλάδα το 

έχει  υ>ογράψει. Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωση του ∆ωδέκατου 

Πρωτοκόλλου µε την α>ό 28.2.2002 α>όφασή της. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: 

Εξωτερικών-∆ικαιοσύνης. 

3. Ευρω'αϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Αναθεωρηµένος (1996) 

Έχει ε>ικυρωθεί α>ό 19 Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ>ης και έχει 

υ>ογραφεί α>ό άλλα 18. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών – Α>ασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

4. Ευρω'αϊκή Σύµβαση για την Α'οζηµίωση των Θυµάτων Εγκληµάτων Βίας 

(24.11.1983)  

Έχει ε>ικυρωθεί α>ό 17 Κράτη-Μέλη και άλλα 8 την έχουν υ>ογράψει. 

Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών – ∆ικαιοσύνης. 

5. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρω'αϊκή Σύµβαση Έκδοσης (15.10.1975) 

Η Ελλάδα έχει ε>ικυρώσει την Ευρω>αϊκή σύµβαση έκδοσης (Ν. 4165/1960). 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ε>ιτρέ>ει -ως γενικό κανόνα- την έκδοση για εγκλήµατα 

κατά της ανθρω>ότητας ή εγκλήµατα >ολέµου. Έχει ε>ικυρωθεί α>ό 35 Κράτη και 

άλλα 2 Κράτη την έχουν υ>ογράψει. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών – 

∆ικαιοσύνης. 
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6. ∆εύτερο Πρόσθετο  Πρωτόκολλο στην Ευρω'αϊκή Σύµβαση Έκδοσης 

(17.3.1978) 

Η Ελλάδα έχει ε>ικυρώσει την Ευρω>αϊκή σύµβαση έκδοσης (Ν. 4165/1960). 

Το δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ε>ιτρέ>ει την έκδοση για φορολογικά αδικήµατα. 

Έχει ε>ικυρωθεί α>ό 38 Κράτη και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 2 Κράτη. Συναρµόδιοι 

Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

7. Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα (23.11.2001)  

Η Σύµβαση έχει ε>ικυρωθεί α>ό 9 και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 32 Κράτη. Η 

Ελλάδα την έχει υ>ογράψει. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

8. Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα για την Ποινικο'οίηση 

Πράξεων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας µέσω των ∆ικτύων Υ'ολογιστών (28.1.2003) 

Η Σύµβαση έχει ε>ικυρωθεί α>ό 2 και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 23 Κράτη. Η 

Ελλάδα την έχει υ>ογράψει. Συναρµόδιοι Υ>ουργοί:  Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

9. Ευρω'αϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες 

(5.11.1992) 

Ο Χάρτης έχει ε>ικυρωθεί α>ό 17 και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 13 Κράτη-

Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ>ης. Η Ελλάδα δεν τον έχει υ>ογράψει. 

Συναρµόδιοι Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

10. Σύµβαση-'λαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (1.2.1995) 

Η Σύµβαση έχει ε>ικυρωθεί α>ό 36 και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 6 Κράτη-

µέλη του Συµβουλίου της Ευρώ>ης. Η Ελλάδα την έχει υ>ογράψει. Συναρµόδιοι 

Υ>ουργοί: Εξωτερικών - ∆ικαιοσύνης 

11. Ευρω'αϊκή Σύµβαση για το Νοµικό Καθεστώς Μεταναστών Εργαζοµένων 

(24.11.1977) 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη >ροτείνει την ε>ικύρωσή της µε την α>ό 12.12.2002 

α>όφασή της. Η Σύµβαση έχει ε>ικυρωθεί α>ό 8 και έχει υ>ογραφεί α>ό άλλα 6 

Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ>ης. Η Ελλάδα την έχει υ>ογράψει 

(24.11.1977). 

12. Σύµβαση για την Ανάληψη ∆ράσης κατά της Εµ'ορίας Ανθρώ'ων 

(16.5.2205) 
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Η Σύµβαση έχει υ>ογραφεί α>ό την Ελλάδα στις 17.11.2005. Συνολικά, έχει 

υ>ογραφεί α>ό 25 χώρες (χώρες ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύ>ρος, Γερµανία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία).  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ∆Α 

 

Η ΕΕ∆Α >ροτείνει στην ελληνική >ολιτεία την ε>ικύρωση της Σύµβασης 

του Συµβουλίου της Ευρώ,ης για Ανάληψη ∆ράσης κατά της Εµ,ορίας 

Ανθρώ,ων (2005) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του ΟΗΕ για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την Πώληση των Παιδιών, την 

Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία (2000).  

Και τα δύο κείµενα ε>ιχειρούν να υ>οβάλουν το φαινόµενο της εµ>ορίας 

ανθρώ>ων σε ένα αυστηρότερο και >ιο συγκεκριµένο >λέγµα νοµοθετικών 

ρυθµίσεων και κυρώσεων. Με αυτή την έννοια είναι συναφή, >αρά το ότι 

>ροέρχονται α>ό διαφορετικούς οργανισµούς. Το >ρώτο ε>ιτίθεται στη µάστιγα της 

εµ>ορίας ανθρώ>ων η ο>οία λαµβάνει α>ειλητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην 

Ευρω>αϊκή Ή>ειρο µε έντονη εξά>λωση στα Κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώ>ης. 

Το δεύτερο αναφέρεται ειδικότερα στην εµ>ορία >αιδιών και στην >ώληση των 

οργάνων τους, την >αιδική >ορνεία και την >ορνογραφία καθώς και τον >αιδικό 

σεξουαλικό τουρισµό. Και τα δύο συµ>ληρώνουν και εξειδικεύουν >ροϋ>άρχοντα 

διεθνή και ευρω>αϊκά νοµικά κείµενα.2  

 

 

 

 
                                                 
2 Εκτενής αναφορά σε αυτά, αλλά και στις εγχώριες σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, >αρατίθεται στο 

κείµενο κρίσεων της ΕΕ∆Α για το σ/ν (µετέ>ειτα Ν. 3064/2002 και Π∆ 233/2003) για την 

«κατα>ολέµηση της εµ>ορίας ανθρώ>ων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της 

>ορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και 

αρωγή στα θύµατα των >ράξεων αυτών» (βλ. Έκθεση ΕΕ∆Α 2002, σελ. 95, εισήγηση της Α. 

Γιωτο>ούλου-Μαραγκο>ούλου), και στο κείµενο >ερί του «ρόλου και των υ>οχρεώσεων των κρατών 

για την >ροστασία των θυµάτων εµ>ορίας» >ου >αρουσιάστηκε α>ό τον Ν. Φραγκάκη στην 3η 

Στρογγυλή Τρά>εζα των Εθνικών Ε>ιτρο>ών για τα ∆τΑ, τον Νοέµβριο του 2004 στο Βερολίνο (βλ. 

Έκθεση ΕΕ∆Α 2004, σελ. 482).  
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Ι. Το διεθνές νοµικό �λαίσιο 

 

Η Σύµβαση του ΣτΕ και το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ συνιστούν τους >λέον 

>ρόσφατους κρίκους µίας µακράς αλυσίδας  σχετικών διεθνών κειµένων >ου έχουν 

εκ>ονηθεί σε >αγκόσµιο και >εριφερειακό ε>ί>εδο. Α>ό αυτά, άλλα 

ε>ικεντρώνονται στο αντικείµενο της διακίνησης ανθρώ>ων >ρος τον σκο>ό της 

εκµετάλλευσής τους και άλλα αναφέρονται σε ε>ί µέρους >τυχές του φαινοµένου 

της εµ>ορίας >ροσώ>ων.  

Στην >ρώτη κατηγορία >εριλαµβάνεται το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη 

Σύµβαση του ΟΗΕ  για το ∆ιασυνοριακό έγκληµα (Σύµβαση του Παλέρµο) το ο>οίο 

αναφέρεται ειδικά στην Πρόληψη, την Εξάλειψη και την Τιµωρία της Εµ>ορίας 

Προσώ>ων, Ιδιαιτέρως Γυναικών και Παιδιών.3 Άλλες Συµβάσεις >αγκόσµιας 

εµβέλειας >ου αναφέρονται σε γενικότερα ζητήµατα, ρυθµίζουν θέµατα >ου 

αφορούν σε συγκεκριµένες όψεις του φαινοµένου της εµ>ορίας (>.χ. ορισµένες 

διεθνείς συµβάσεις της ∆ΟΕ) ή ακόµη στοχεύουν την >ροστασία συγκεκριµένων 

οµάδων (>.χ. η Σύµβαση του 1921 για την Καταστολή της Σωµατεµ>ορίας Γυναικών 

και Παιδιών,4 η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Α>άλειψη των ∆ιακρίσεων 

σε Βάρος των Γυναικών, και, βέβαια,  η Σύµβαση του 1989 των Ηνωµένων Εθνών για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού).  

Σε >εριφερειακό >λαίσιο, ορισµένες συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώ>ης 

ρυθµίζουν ε>ίσης ζητήµατα >ου σχετίζονται µε την εµ>ορία ανθρώ>ων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται η Ευρω>αϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ>ου (ΕΣ∆Α- 1950),5 η 

Ευρω>αϊκή Σύµβαση για την Έκδοση (1957)6 και τα Πρωτόκολλά της, η Ευρω>αϊκή 

Σύµβαση για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικές Υ>οθέσεις (1959)7 και τα Πρωτόκολλά 

                                                 
3 Το ∆εύτερο Πρωτόκολλο της ίδιας Σύµβασης  αναφέρεται στην κατα>ολέµηση του φαινοµένου της 

>αράνοµης µεταφοράς  και  εισόδου (smuggling) µεταναστών  δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος. 
4 Πρόκειται για >αλαιά Σύµβαση µε αµιγώς κατασταλτικό χαρακτήρα >ου υιοθετήθηκε ε>ί 

Κοινωνίας των Εθνών το 1921, την ο>οία η  Ελλάδα  κύρωσε όψιµα το 1992, Π∆ 20/10/1992, ΦΕΚ Α’ 

220/1992.  
5 ETS No 5. 
6 ETS No 24. 
7 ETS No 30. 
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της, ο Ευρω>αϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961)8 και ο Αναθεωρηµένος Ευρω>αϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης (1996)9, η Ευρω>αϊκή Σύµβαση  για την Άσκηση των 

∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1996),10 η Ευρω>αϊκή Σύµβαση για την Α>οκατάσταση 

των Θυµάτων των Βίαιων Εγκληµάτων (1983),11 η Σύµβαση για το Ξέ>λυµα, την 

Κατάσχεση και τη ∆ήµευση των Προϊόντων Εγκλήµατος (1990),12 και η Σύµβαση για 

το Κυβερνοέγκληµα (2001).13 

Στο >λαίσιο της δράσης του Συµβουλίου της Ευρώ>ης για την Κατα>ολέµηση 

της Εµ>ορίας Ανθρώ>ων κινητο>οιήθηκαν ε>ίσης η Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών και η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Μεταξύ άλλων, η Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών  υιοθέτησε 

τα Ψηφίσµατα  R(2000)11 σχετικά µε τη «δράση κατά της εµ>ορίας ανθρώ>ων µε 

σκο>ό την σεξουαλική εκµετάλλευση» και (2001)16 για την «>ροστασία των >αιδιών 

α>ό την σεξουαλική εκµετάλλευση».  

Ε>ίσης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ υιοθέτησε σειρά 

ψηφισµάτων, εκ των ο>οίων τα >λέον >ρόσφατα είναι τα ψηφίσµατα 1545(2002)  για 

την «εκστρατεία κατά της εµ>ορίας των γυναικών», στο ο>οίο συνιστούσε στην 

Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών να φροντίσει για τη σύνταξη µίας σύµβασης για την 

εµ>ορία των γυναικών, >ου θα ήταν ανοιχτή και σε Κράτη >ου δεν είναι µέλη του 

ΣτΕ, >ρόταση την ο>οία ε>ανέλαβε στο ψήφισµα 1610(2003) για τη «µετανάστευση 

>ου συνδέεται µε την εµ>ορία γυναικών και την >ορνεία».14 Στη συνέχεια 

υιοθετήθηκαν τα ψηφίσµατα 1611(2003) για το «εµ>όριο οργάνων στην Ευρώ>η» 

και 1663(2004) για την  «οικιακή δουλεία: υ>οδούλωση, οικιακές βοηθοί και νύφες 

δι’ αλληλογραφίας» («on domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order 

brides”). 

Στο >εδίο του ευρω>αϊκού/ενωσιακού δικαίου, υ>ενθυµίζεται ότι µε την 

Συνθήκη του Άµστερνταµ, η κατα>ολέµηση της εµ>ορίας εντάχθηκε στους στόχους 

του Τρίτου Πυλώνα: το άρθρο 29, >αρ. 1 και 2 ΣυνθΕΕ ορίζει ότι ο ευρω>αϊκός 

                                                 
8 ETS No 35. 
9 ETS No 163. 
10 ETC No 160. 
11 ETS No 116. 
12 ETS No 141. 
13 ETS No 185. 
14 Κατάληξη αυτής της >ρωτοβουλίας είναι η  >αρούσα Σύµβαση του ΣτΕ. 
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χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα ε>ιτευχθεί µέσω της >ρόληψης 

και καταστολής του οργανωµένου ή µη εγκλήµατος, συµ>εριλαµβανοµένης της 

εµ>ορίας ανθρώ>ων και των εγκληµάτων κατά των >αιδιών. Αρµόδιες για την 

εµ>ορία ανθρώ>ων είναι αφενός η Ευρω>όλ, καθώς και η Ευρω>αϊκή Εισαγγελική 

Αρχή ( Eurojust).  

Στη συνέχεια, η α>αγόρευση της εµ>ορίας των ανθρώ>ινων όντων εισήχθη 

στο άρθρο 5 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρω>αϊκής Ένωσης, ο 

ο>οίος, µε το άρθρο 32, α>αγορεύει και την εργασία των >αιδιών και ε>ιβάλλει την 

>ροστασία των νέων >ου εργάζονται α>ό οικονοµική εκµετάλλευση. Ο Χάρτης 

ενσωµατώθηκε στο Μέρος ΙΙ της Συνθήκης για τη θέσ>ιση Συντάγµατος της 

Ευρω>αϊκής Ένωσης, ό>ου τα άρθρα αυτά έχουν λάβει τους αριθµούς ΙΙ-65 και ΙΙ-

92, αντίστοιχα, η Συνθήκη όµως αυτή δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ, ε>ειδή δεν έχει 

ε>ικυρωθεί α>ό όλα τα Κράτη-Μέλη. 

Για την υλο>οίηση της δράσης για την κατα>ολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος και της εµ>ορίας >ροσώ>ων, το Συµβούλιο εξέδωσε τις >αρακάτω 

Α>οφάσεις -Πλαίσιο:  

• 2001/220/JAI της 15/3/2001 σχετικά µε την >ροστασία των θυµάτων 

(συµ>εριλαµβανοµένων αυτών της εµ>ορίας ανθρώ>ων) κατά την >οινική 

διαδικασία,15  

• 2002/629/JAI της 19/7/2002 για την κατα>ολέµηση της εµ>ορίας >ροσώ>ων,16 

• 2002/946/JAI της 28/11/2002 για την ενίσχυση του >οινικού >λαισίου σχετικά 

µε την καταστολή της διευκόλυνσης >αράνοµης εισόδου και διαµονής στην 

χώρα,17  

• 2004/68/∆ΕΥ της 22/12/2003 για την κατα>ολέµηση της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης των >αιδιών και της >αιδικής >ορνογραφίας.18 

Ε>ίσης, η Οδηγία του Συµβουλίου 2004/81/EK  της 29 Α>ριλίου 2004 σχετικά 

µε τις άδειες >αραµονής >ολιτών τρίτων χωρών θυµάτων εµ>ορίας >ροσώ>ων οι 

                                                 
15 ΕΕ,  L 82/1, 22/3/2001. 
16 ΕΕ,  L 203/1, 1/8/2002.  
17 ΕΕ, L 328/1 , 5/12/2002. 
18 ΕΕ, L 13/44, 20/1/2004. 
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ο>οίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, ρυθµίζει ορισµένα ζητήµατα σχετικά 

µε την εµ>ορία.19 

Τέλος, το Ευρω>αϊκό Κοινοβούλιο το>οθετήθηκε >άνω στο ζήτηµα της 

εµ>ορίας µε σειρά ψηφισµάτων, εκ των ο>οίων ενδεικτικά αναφέρονται τα 

ψηφίσµατα Α-5-0223/2001, Α-5-0451/2002 και Α5-0281-2003. Στο τελευταίο, το 

Ευρω>αϊκό Κοινοβούλιο κάνει έκκληση για υιοθέτηση µίας συνολικής ευρω>αϊκής 

>ολιτικής κατά της εµ>ορίας ανθρώ>ων, νέας µορφής δουλείας, η ο>οία να 

αντιµετω>ίζει όλη την αλυσίδα της εµ>ορίας, τις χώρες καταγωγής, transit και 

>ροορισµού, και να στοχεύει τόσο τα >ρόσω>α >ου >ροσλαµβάνουν, µεταφέρουν και 

εκµεταλλεύονται τα θύµατα, όσο και άλλους µεσάζοντες, >ελάτες και άλλα άτοµα 

>ου καρ>ώνονται τα οφέλη.  

                                                 
19 EE, L 261, 6/8/2004, σ. 0019-0023 (σχετικά µε τον τίτλο >αραµονής >ου χορηγείται στους 

υ>ηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµ>ορίας ανθρώ>ων ή συνέργειας στην λαθροµετανάστευση, οι 

ο>οίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές). 
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ΙΙ. Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ�ης για ανάληψη δράσης κατά της 

εµ�ορίας ανθρώ�ων (2005)20 

 

1. Εισαγωγικά 

  

Η δια>ραγµάτευση και η υιοθέτηση α>ό το Συµβούλιο της Ευρώ>ης της 

Σύµβασης αυτής α>οτελεί το ε>ιστέγασµα των >ροσ>αθειών τις ο>οίες καταβάλλει ο 

οργανισµός α>ό το 1980 για την κατα>ολέµηση του φαινοµένου της εµ>ορίας 

ανθρώ>ων. Οι δράσεις του ΣτΕ στον τοµέα αυτό >ροσανατολίστηκαν σε διάφορες 

κατευθύνσεις, α>ό την διοργάνωση σεµιναρίων και τις συζητήσεις στο >λαίσιο των 

αρµοδίων Ε>ιτρο>ών, έως την εισαγωγή του ζητήµατος στην ηµερήσια διάταξη 

ορισµένων Συναντήσεων κορυφής και άλλων διεθνών Συναντήσεων. Συγχρόνως, 

ό>ως ήδη αναφέρθηκε, τόσο η Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών όσο και η Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση αντιµετώ>ισαν το θέµα µε µία σειρά α>ό συστάσεις τις ο>οίες 

α>ηύθυναν στα Κράτη-Μέλη και τα όργανα του ΣτΕ.  

Α>αντώντας στις >ροτρο>ές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης >ου 

αναφέρθηκαν >αρα>άνω, η Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών α>οφάσισε το 2003 να συστήσει 

µία ειδική Ε>ιτρο>ή για τη δράση κατά της εµ>ορίας ανθρώ>ων,21 µε την εντολή να 

ε>εξεργαστεί το κείµενο µίας Σύµβασης σχετικά µε τη δράση η ο>οία >ρέ>ει να 

αναληφθεί για την κατα>ολέµηση του φαινοµένου της εµ>ορίας >ου έχει >λέον 

λάβει διαστάσεις µάστιγας. Το 2004 η Ε>ιτρο>ή αυτή υ>έβαλε το σχέδιο της 

Σύµβασης στην Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών, η ο>οία  το κατέθεσε µε τη σειρά της στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση για σύµφωνη γνώµη στις αρχές του 2005. Η Σύµβαση 

υιοθετήθηκε α>ό την Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών στις 3 Μαΐου 2006 και τέθηκε >ρος 

υ>ογραφή µε την ευκαιρία της Τρίτης ∆ιάσκεψης Κορυφής Αρχηγών Κρατών και 

Κυβερνήσεων του ΣτΕ στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005.  

 

 

                                                 
20 CTS, nο. 197.  
21 Committee on Action against Trafficking in Human Beings (CAHTEH).  



 13 

2. Πεδίο εφαρµογής 

 

Σε σχέση µε το >λέγµα των >αρα>άνω νοµικών κειµένων, η Σύµβαση 

φιλοδοξεί να ρυθµίσει το φαινόµενο της εµ>ορίας µε τρό>ο σφαιρικό και όσο το 

δυνατόν >ληρέστερο.22 Ειδικότερα σε σχέση µε το Πρωτόκολλο για την εµ>ορία 

>ροσώ>ων του ΟΗΕ, η Σύµβαση του ΣτΕ υιοθετεί τον ίδιο ορισµό του όρου 

«εµ>ορία» (trafficking), ωστόσο οι ρυθµίσεις και η >ροστασία την ο>οία εισάγει >ρος 

όφελος των θυµάτων είναι ευρύτερες. Πράγµατι, ενώ το Πρωτόκολλο αντιµετω>ίζει 

το φαινόµενο της εµ>ορίας ως µία >τυχή του οργανωµένου διασυνοριακού 

εγκλήµατος ρίχνοντας το βάρος στην καταστολή του, η Σύµβαση του Συµβουλίου της 

Ευρώ>ης το αντιµετω>ίζει α>ό τη σκο>ιά της >ροστασίας των ανθρω>ίνων 

δικαιωµάτων των θυµάτων, ε>ιχειρώντας µία >ολυε>ί>εδη ρύθµιση, τόσο µέσω της 

>ροστασίας και >ροώθησης των δικαιωµάτων των θυµάτων, όσο και της λήψης 

µέτρων >ρόληψης  καθώς και  της >οινικής  καταστολής. 

Σε σχέση µε τις άλλες διεθνείς συµβάσεις, υιοθετώντας τον κανόνα του 

άρθρου 39, >αρ. 2 της Σύµβασης της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών, οι 

συντάκτες της Σύµβασης α>οφάσισαν να υιοθετήσουν το δρόµο της συνύ>αρξης και 

όχι της ρήξης. Όσον αφορά στο Συµ>ληρωµατικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για το 

∆ιασυνοριακό Οργανωµένο Έγκληµα (το Πρωτόκολλο του Παλέρµο), ορίζεται ρητά 

ότι οι διατάξεις της δεν θίγουν τα δικαιώµατα και τις υ>οχρεώσεις >ου α>ορρέουν 

α>ό το Πρωτόκολλο αυτό και ότι η Σύµβαση στοχεύει να διευρύνει την >ροστασία 

και τα standards >ου >εριέχονται σ’ αυτό(άρθρο 39). Α>ό την άλλη >λευρά, µε 

                                                 
22 Ό>ως ήδη αναφέρθηκε >αρα>άνω, στην Ελλάδα η εµ>ορία >ροσώ>ων ρυθµίζεται κυρίως α>ό τον 

Ν. 3064/2002 για την «κατα>ολέµηση της εµ>ορίας ανθρώ>ων (συµ>εριλαµβανοµένων των ανηλίκων, 

Ελλήνων ή αλλοδα>ών), τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της >ορνογραφίας ανηλίκων 

και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των 

>ράξεων αυτών», και α>ό το Π∆ 233/2003, ΦΕΚ  Α’ 204/28.8.2003, για την >ροστασία και αρωγή των 

θυµάτων εµ>ορίας >ροσώ>ων. Η ΕΕ∆Α υ>έβαλε  µια σειρά α>ό κριτικές >αρατηρήσεις σχετικά µε το 

στενό ορισµό της έννοιας της εµ>ορίας στον >αρα>άνω νόµο, την ανάγκη ενός  >λέον ολοκληρωµένου 

νοµικού και θεσµικού >λαισίου για την >ροστασία όλων των θυµάτων εµ>ορίας, την διεύρυνση της 

>ροστασίας των ανηλίκων και την αναγκαιότητα της >οινικο>οίησης των >ελατών, όταν αυτοί 

κάνουν εν γνώσει τους χρήση υ>ηρεσιών θυµάτων εµ>ορίας. Βλέ>ε Έκθεση ΕΕ∆Α 2002, σελ. 95. Για 

σχολιασµό της ελληνικής νοµοθεσίας ειδικότερα, βλέ>ε Ελ. Συµεωνίδου-Καστανίδου (ε>.), Ο νέος 

νόµος 3064/2002 για την εµ'ορία ανθρώ'ων, Σειρά: Εταιρεία Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Νο 50, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Σάκκουλας, 2003. 
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στόχο τη µεγιστο>οίηση της >ροστασίας των δικαιωµάτων των θυµάτων, 

ε>ισηµαίνεται ότι δεν θίγονται δικαιώµατα και υ>οχρεώσεις >ου >ηγάζουν α>ό 

άλλα συµβατικά κείµενα, υ>άρχοντα ή >ου >ρόκειται να συναφθούν στο µέλλον,  µε 

τα ο>οία µ>ορεί να >αρέχεται στα θύµατα εµ>ορίας µεγαλύτερη >ροστασία (άρθρο 

40, >αρ. 1 ). 

Πιο συγκεκριµένα, η Σύµβαση δια>νέεται α>ό  τις εξής αρχές:  

α) Η εµ>ορία >ροσώ>ων α>οτελεί >αραβίαση ανθρω>ίνων δικαιωµάτων και 

>ροσβολή της ανθρώ>ινης >ροσω>ικότητας και ακεραιότητας.  

β) Το >εδίο εφαρµογής της Σύµβασης είναι ευρύτατο και >εριλαµβάνει όλες 

τις µορφές εµ>ορίας (εθνική, διεθνή, συνδεόµενη ή µη µε το οργανωµένο έγκληµα 

και χωρίς >εριορισµό σε συγκεκριµένη µορφή εκµετάλλευσης των θυµάτων). 

γ) Η δράση η ο>οία αναφέρεται στον τίτλο της Σύµβασης >εριλαµβάνει όχι 

µόνον µέτρα νοµοθετικού χαρακτήρα, αλλά ε>ίσης και την υιοθέτηση γενικότερων 

>ολιτικών και µέτρων σε εσωτερικό και διεθνές >εδίο για την >ρόληψη και την 

κατα>ολέµηση του φαινόµενου της εµ>ορίας και τη λήψη µέτρων >οινικής 

καταστολής, καθώς ε>ίσης και για την α>οτελεσµατική >ροστασία των θυµάτων. 

δ) Η Σύµβαση δια>νέεται α>ό τη γενικότερη αρχή της αντιµετώ>ισης των 

θυµάτων χωρίς διάκριση (άνδρες, γυναίκες και >αιδιά), αναγνωρίζει ωστόσο ότι 

ε>ιβάλλεται η λήψη ειδικών µέτρων για ορισµένες α>ό τις οµάδες αυτές (>.χ. 

γυναίκες και >αιδιά). 

ε) Εισάγεται µηχανισµός ελέγχου για να εξασφαλιστεί η α>οτελεσµατική 

εφαρµογή της. 

Η Σύµβαση ε>εκτείνει τις ρυθµίσεις της σε τρία ε>ί>εδα: 

α) >ρόληψη και καταστολή της εµ>ορίας  

β) >ροστασία και συνδροµή στα θύµατα και στους µάρτυρες, και  

γ) διεθνής συνεργασία και δράση κατά της εµ>ορίας (άρθρο 1).  

Ratione personae, η Σύµβαση είναι ανοιχτή στα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου 

της Ευρώ>ης και σε άλλα Κράτη τα ο>οία συµµετείχαν στη δια>ραγµάτευση >ου 

κατέληξε στην υιοθέτηση του κειµένου της (άρθρο 42, >αρ. 1).23 

                                                 
23 Καναδάς, Αγία Έδρα, Ια>ωνία, Μεξικό και ΗΠΑ, >αρ. 381 της Ε>εξηγηµατικής Έκθεσης.  
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∆εδοµένου ότι η Σύµβαση ρυθµίζει και ζητήµατα τα ο>οία εντάσσονται είτε 

στο >εδίο των αµιγώς κοινοτικών αρµοδιοτήτων, ή σε αυτό των συντρεχουσών 

αρµοδιοτήτων µεταξύ Κρατών-Μελών της ΕΕ και Κοινότητας, ή ακόµη και 

αρµοδιοτήτων >ου ασκούνται στο >λαίσιο του τρίτου >υλώνα της Συνθήκης για την 

ΕΕ, υ>άρχει στη Σύµβαση ειδική ρήτρα µε την ο>οία δίδεται στην Ευρω>αϊκή 

Κοινότητα η δυνατότητα να υ>ογράψει τη Σύµβαση και στη συνέχεια να 

>ροχωρήσει στην ε>ίσηµη ε>ιβεβαίωση να δεσµευτεί (άρθρο 42, >αρ. 1 και 4). 

Πρόκειται δηλαδή για µικτή Συµφωνία στην ο>οία καλούνται να συµβληθούν τόσο η 

Κοινότητα όσο και τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.  

Η Σύµβαση >ροβλέ>ει ε>ίσης ότι, χωρίς να θίγονται το αντικείµενο και οι 

σκο>οί της καθώς και η >λήρης εφαρµογή της σε σχέση µε τα άλλα Μέρη, τα Κράτη-

Μέλη της ΕΕ, στις µεταξύ τους σχέσεις, θα εφαρµόζουν τους κοινοτικούς και 

ενωσιακούς κανόνες, στο µέτρο >ου υ>άρχουν τέτοιοι κανόνες εφαρµοστέοι στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο και στη συγκεκριµένη >ερί>τωση (άρθρο 40, >αρ. 3).24 

Α>ό την άλλη >λευρά, το κοινοτικό και ενωσιακό δίκαιο θα >ρέ>ει, α>ό της θέσεως 

σε ισχύ της Σύµβασης έναντι των Μελών της ΕΕ και της Κοινότητας, να 

ευθυγραµµίζεται µε τα υψηλά standards >ροστασίας και τις εγγυήσεις των 

ανθρω>ίνων δικαιωµάτων για τα ο>οία >ρονοεί η Σύµβαση.25 

 

3. Ορισµός της εµ�ορίας ανθρώ�ων 

 

Το άρθρο 4 εδ. (α) >εριέχει τον ορισµό της έννοιας της εµ>ορίας >ροσώ>ων 

και ακολουθεί κατά γράµµα το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης του Παλέρµο. 

Σύµφωνα µε την Ε>εξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης, η εµ>ορία συνίσταται στο 

συνδυασµό τριών συστατικών στοιχείων τα ο>οία >ρέ>ει να συνυ>άρχουν για να 

µ>ορέσει να θεωρηθεί µία συµ>εριφορά ως εµ>ορία.  

                                                 
24 Βλέ>ε για >αράδειγµα >αρακάτω το σχόλιο σχετικά µε την εφαρµογή µεταξύ των Μελών της ΕΕ 

του Ευρω>αϊκού Εντάλµατος Σύλληψης, υ>οσηµ. 39. 
25 Βλ. σχετικά τη ∆ήλωση των κρατών µελών της ΕΕ και της Ευρω>αϊκής Κοινότητας κατά την 

υιοθέτηση της Σύµβασης ό>ως καταγράφεται στην Εισηγητική Έκθεση, >αρ. 375-376. Αναµένεται 

ότι κατά την υ>ογραφή α>ό την Ευρω>αϊκή Κοινότητα, θα κατατεθεί κατάσταση µε τις α>αραίτητες 

>ληροφορίες σχετικά µε  την κατανοµή αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα Μέλη της ΕΕ και την Κοινότητα 

σε τοµείς >ου ρυθµίζονται α>ό τη Σύµβαση. 
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1) Μια  �ράξη (>ρόσληψη, µεταφορά,  φύλαξη ή υ>οδοχή >ροσώ>ων)  

2) µε την χρήση ορισµένων µέσων >ου συνίστανται σε: α>ειλή, ή χρήση βίας, 

ή άλλων µορφών ε>ιβολής, α>αγωγή, α>άτη ή εξα>άτηση, κατάχρηση εξουσίας, 

ευάλωτη θέση, >ροσφορά ή α>οδοχή >ληρωµής ή οφέλους για να εκµαιευθεί η 

συναίνεση ενός >ροσώ>ου >ου ασκεί έλεγχο ε>ί άλλου  

3) >ρος το σκο>ό της εκµετάλλευσης >ου >εριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την 

εκµετάλλευση της >ορνείας άλλων >ροσώ>ων ή άλλων µορφών σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας ή υ>ηρεσιών, δουλείας ή >ρακτικών 

>αροµοίων µε τη δουλεία, ή εξαγωγή οργάνων. 

Για να θεωρηθεί µία συµ>εριφορά ως εµ>ορία χρειάζεται να συγκεντρώνει 

στοιχεία και α>ό τις τρεις κατηγορίες (1, 2 και 3), >.χ. >ρόσληψη (στρατολόγηση) 

>ροσώ>ων µε εξα>άτησή τους >ρος το σκο>ό σεξουαλικής τους εκµετάλλευσης 

(>ορνείας). Εάν ωστόσο >ρόκειται για >ράξεις >ου αφορούν σε >αιδιά, η >ράξη 

θεωρείται ως εµ>ορία ακόµη και αν δεν έγινε χρήση των µέσων >ου αναφέρονται στο 

2).  

Ο ορισµός αυτός διαφορο>οιεί τις >ράξεις >ου υ>άγονται στην εµ>ορία 

>ροσώ>ων α>ό ενέργειες >ου συνιστούν >.χ. >αράνοµη εισαγωγή µεταναστών 

(smuggling of immigrants) ό>ου η εγκληµατική ενέργεια συνίσταται στην µεταφορά 

µε ανταλλάγµατα και >αράνοµη εισαγωγή χωρίς όµως το στοιχείο της µετέ>ειτα 

εκµετάλλευσης των ατόµων >ου µεταφέρονται ή της εργασίας τους. Α>ό την άλλη 

>λευρά ο ορισµός >εριλαµβάνει κάθε είδους εκµετάλλευση (>.χ. καταναγκαστική 

εργασία ή υ>ηρεσίες, σεξουαλική εκµετάλλευση, υ>οβολή σε καθεστώς δουλείας, 

εξαγωγή και >ώληση οργάνων). 

Ρητά αναφέρεται ότι η συναίνεση του >ροσώ>ου >ου γίνεται αντικείµενο 

εµ>ορίας δεν θερα>εύει τη συµ>εριφορά >ου µ>ορεί να χαρακτηριστεί ως εµ>ορία 

εάν έχει γίνει χρήση κά>οιου α>ό τα µέσα ή τις µεθόδους >ου αναφέρονται 

>αρα>άνω στο 2) ( άρθρο 4, >αρ. β). 
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4. Πρόληψη και συνεργασία 

 

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην >ρόληψη της εµ>ορίας. Το κεφάλαιο ΙΙ >εριέχει 

διατάξεις για την >ρόληψη του φαινοµένου της εµ>ορίας ανθρώ>ων και τη 

συνεργασία ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού 

αναφέρονται σε µέτρα γενικού χαρακτήρα, >χ. την υ>οχρέωση των µερών να 

συντονίσουν τις δράσεις τους σε εθνικό ε>ί>εδο και να εναρµονίσουν τις 

αρµοδιότητες των διαφόρων υ>ηρεσιών τους, δίδοντας έµφαση στις ειδικές ανάγκες 

ευάλωτων οµάδων, ό>ως τα >αιδιά (άρθρο 5), καθώς ε>ίσης και σε µέτρα 

νοµοθετικού, διοικητικού, εκ>αιδευτικού, κοινωνικού και >ολιτιστικού χαρακτήρα 

>ρος το σκο>ό να α>οθαρρύνουν την ζήτηση κάθε µορφής εµ>ορίας ανθρώ>ων 

(άρθρο 6). Ε>ίσης τα µέρη αναλαµβάνουν την υ>οχρέωση να υιοθετήσουν µέτρα  για 

να ενδυναµώσουν τους ελέγχους στα σύνορά τους, να α>αγορεύσουν τη µεταφορά 

ανθρώ>ων α>ό εµ>ορικούς µεταφορείς και την διά>ραξη των εγκληµάτων >ου 

συνιστούν εµ>ορία και να τιµωρήσουν τις >αραβάσεις αυτών των α>αγορεύσεων α>ό 

µεταφορείς >ου εµ>λέκονται σε εµ>ορικές µεταφορές (άρθρο 7), καθώς και µέτρα 

σχετικά µε τη ασφάλεια και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ή ταυτοτήτων 

>ου εκδίδουν, τη νοµιµότητα και ισχύ των εγγράφων αυτών (άρθρα 8 και 9). 

 

5. Προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων 

 

Το κεφάλαιο ΙΙΙ >εριέχει τις >λέον σηµαντικές διατάξεις, µε ε>ίκεντρο αυτές 

>ου αφορούν στην >ροστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων26 µέσα σε >νεύµα 

ισότητας των φύλων. Περιλαµβάνει διατάξεις >ου αναφέρονται αρχικώς στo δύσκολο 

ζήτηµα της αναγνώρισης των θυµάτων α>ό τις αρµόδιες κρατικές αρχές 

(identification of victims, άρθρο 10) έτσι ώστε αυτά να µ>ορούν να ε>ωφεληθούν 

α>ό τα µέτρα >ροστασίας του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύµβασης. Η διαδικασία της 

αναγνώρισης µ>ορεί να α>οβεί δύσκολο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι συχνά τα 

                                                 
26 Υιοθετείται η ίδια  >ροσέγγιση ό>ως  και στις Αρχές και Οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών  για την 

εµ>ορία ανθρώ>ων («UN Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 

Trafficking in Human Beings»). 
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>ρόσω>α >ου έχουν γίνει αντικείµενο εµ>ορίας στερούνται εγγράφων και 

κινδυνεύουν να αντιµετω>ιστούν ως >αράνοµοι µετανάστες. Για να µ>ορέσουν να 

αντα>οκριθούν στην υ>οχρέωση αυτή, τα Μέρη οφείλουν να στελεχώσουν τις 

υ>ηρεσίες τους µε >ρόσω>α ειδικευµένα τα ο>οία να έχουν την ικανότητα να 

αντιληφθούν εάν υ>άρχουν λογικές ενδείξεις ότι ένα >ρόσω>ο µ>ορεί να είναι θύµα 

εµ>ορίας. Εφόσον οι αρµόδιες υ>ηρεσίες έχουν λογικές βάσεις να >ιστεύουν ότι ένα 

>ρόσω>ο υ>ήρξε θύµα εµ>ορίας, αυτό το >ρόσω>ο δεν θα α>οµακρυνθεί α>ό το 

έδαφος του Κράτους µέχρις ότου δια>ιστωθεί ότι >ράγµατι >ρόκειται για θύµα και 

το συγκεκριµένο >ρόσω>ο θα λάβει τη minimum βοήθεια η ο>οία >ροβλέ>εται α>ό 

ορισµένες διατάξεις της Σύµβασης (>αρακάτω, άρθρο 12, >aρ. 1 και 2). Η 

α>αγόρευση της α>έλασης συµ>εριλαµβάνει τόσο την >αράδοση του >ροσώ>ου στη 

χώρα καταγωγής του, όσο και σε τρίτη χώρα,27 ενώ ειδικά µέτρα >ρέ>ει να 

λαµβάνονται για τα >αιδιά, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα (>αρ. 4).  

Τα Μέρη οφείλουν να λάβουν µέτρα για την >ροστασία της ιδιωτικής ζωής 

των θυµάτων σε εφαρµογή των υ>οχρεώσεων >ου >ροκύ>τουν α>ό τη Σύµβαση του 

ΣτΕ για την αυτόµατη ε>εξεργασία των >ροσω>ικών δεδοµένων (άρθρο 11),28 καθώς 

ε>ίσης για την αρωγή των θυµάτων. Οφείλουν να λάβουν ορισµένα µέτρα >ρος 

όφελος όλων των θυµάτων, εθνικής ή διεθνούς εµ>ορίας, είτε αυτά έχουν 

αναγνωριστεί ως τέτοια είτε όχι. Πρόκειται για ένα minimum standard >ροστασίας 

>ου συνίσταται στην >αροχή συνθηκών διαβίωσης >ου να εξασφαλίζουν την 

ε>ιβίωση του θύµατος µε κατάλληλη και ασφαλή διαµονή, ψυχολογική και υλική 

βοήθεια, ε>είγουσα ιατρική >ερίθαλψη, υ>ηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας, 

>ληροφόρηση για τα δικαιώµατά τους και τις δυνατότητες της >οινικής δίωξης των 

δραστών καθώς και για >ρόσβαση των >αιδιών στην εκ>αίδευση (άρθρο 12, >αρ. 1 

και 2). Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται ε>ίσης >ρος όφελος των >αρανόµως διαµενόντων 

θυµάτων ή κατόχων >ροσωρινής αδείας (άρθρο 13, >αρ. 2).  

Ε>ι>λέον, για όσα α>ό τα θύµατα βρίσκονται νοµίµως στην ε>ικράτεια ενός 

Κράτους Μέρους (>ολίτες του Κράτους ή κάτοχοι άδειας >αραµονής), το Κράτος 

                                                 
27 Ε>εξηγηµατική Έκθεση, >αρ. 133. 
28 Η Ελλάδα την κύρωσε στις 11/8/1995. 
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καλείται να φροντίσει να εξασφαλίσει δωρεάν ιατρική >ερίθαλψη στα θύµατα τα 

ο>οία στερούνται µέσων για να την εξασφαλίσουν (άρθρο 12, >αρ.3) και να 

υιοθετήσει κανόνες >ου να θέτουν τις >ροϋ>οθέσεις της ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας, ε>αγγελµατική κατάρτιση και εκ>αίδευση (άρθρο 12, >αρ. 4). Κατά τη 

λήψη των µέτρων θα >ρέ>ει να λαµβάνονται ιδιαιτέρως υ>’ όψιν οι ανάγκες 

ευάλωτων οµάδων ό>ως τα >αιδιά, ενώ η βοήθεια >ρος τα θύµατα δεν µ>ορεί να 

συνδέεται µε την υ>οχρέωση γι αυτά να καταθέσουν ως µάρτυρες (άρθρο 12, >αρ. 6). 

Όσον αφορά στα θύµατα τα ο>οία είτε βρίσκονται >αράνοµα στο έδαφος του 

Κράτους είτε έχουν >ροσωρινή άδεια >αραµονής, το άρθρο 13 διαλαµβάνει ότι 

>ρέ>ει να τους δίδεται µία >ροθεσµία >ερίσκεψης -η ο>οία δεν µ>ορεί να είναι 

βραχύτερη των 30 ηµερών-, µέσα στην ο>οία θα µ>ορέσουν να α>οφασίσουν χωρίς 

φόβο να α>οµακρυνθούν α>ό την ε>ιρροή των εµ>όρων και να συνεργαστούν 

ενδεχοµένως µε τις αρµόδιες υ>ηρεσίες κατά τη διαδικασία της δίωξης των εµ>όρων. 

Κατά την >ερίοδο αυτή, δεν θα µ>ορεί να εκτελεστεί α>όφαση α>έλασης εναντίον 

τους και θα έχουν, ό>ως ήδη αναφέρθηκε, δικαίωµα στη minimum αρωγή του 

άρθρου 12, >αρ. 1 και 2. Αλλά η υ>οχρέωση αυτή κάµ>τεται όταν συντρέχουν λόγοι 

δηµοσίας τάξεως ή όταν η ιδιότητα του θύµατος ζητείται α>ό άτοµα για άλλους 

λόγους α>ό αυτούς για τους ο>οίους >ροβλέ>ει η Σύµβαση.29 

Το άρθρο 14 αναφέρεται στην υ>οχρέωση του Κράτους να εκδίδει άδειες 

>αραµονής στα θύµατα εµ>ορίας ανθρώ>ων, δεδοµένου ότι η άµεση ε>ιστροφή των 

θυµάτων στις χώρες καταγωγής δεν θεωρείται ως ο καταλληλότερος τρό>ος 

>ροστασίας των θυµάτων και κατα>ολέµησης της εµ>ορίας. Οι συντάκτες της 

Σύµβασης θεώρησαν ότι η δυνατότητα των θυµάτων να α>οκτήσουν άδειες 

>αραµονής µ>ορεί ε>ι>λέον να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους µε τις αρχές στον 

αγώνα για την κατα>ολέµηση της εµ>ορίας και των εµ>όρων. 30    

Έτσι, τα Μέρη υ>οχρεούνται να εκδίδουν ανανεώσιµες άδειες στα θύµατα στη 

µία ή την άλλη ή και τις δύο α>ό τις ακόλουθες >ερι>τώσεις: α)όταν οι αρµόδιες 

αρχές κρίνουν ότι η >ροσω>ική κατάσταση του θύµατος το α>αιτεί,  β) όταν θεωρούν 

                                                 
29 Πρβλ άρθρα 48-49 του Νόµου 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υ>ηκόων τρίτων 

χωρών στη Ελληνική Ε>ικράτεια», ΦΕΚ Α΄ 212, 23 Αυγούστου 2005. 
30Ε>εξηγηµατική Έκθεση, >αρ. 180-181. 
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ότι η >αρουσία τους είναι αναγκαία για τη συνεργασία τους στο >λαίσιο της  

ανάκρισης ή της >οινικής δίωξης, ενώ για τα >αιδιά εκδίδονται άδειες µε το 

σκε>τικό να εξασφαλιστεί το  βέλτιστο συµφέρον του >αιδιού.31 

Τα µέρη υ>οχρεούνται ε>ίσης να λάβουν νοµοθετικά µέτρα σύµφωνα µε τα 

ο>οία τα θύµατα εµ>ορίας έχουν δικαίωµα α>οκατάστασης της υλικής και ηθικής  

ζηµίας >ου υ>έστησαν α>ό τους εµ>όρους. Η υ>οχρέωση αναφέρεται στην 

α>οζηµίωση των θυµάτων α>ό τους εµ>όρους και όχι α>ό το Κράτος, συνιστάται 

ωστόσο η θέσ>ιση ταµείων αρωγής των θυµάτων ή και η λήψη άλλων συναφών 

µέτρων κοινωνικής αρωγής (άρθρο 15).  

Το άρθρο 16 αναφέρεται στον ε>ανα>ατρισµό και την ε>ιστροφή των θυµάτων 

και ρυθµίζει τόσο τον εθελούσιο όσο και τον υ>οχρεωτικό ε>ανα>ατρισµό. Τα Κράτη 

υ>οχρεούνται να διευκολύνουν και να δέχονται την ε>ιστροφή των θυµάτων τα 

ο>οία είναι >ολίτες τους ή τα ο>οία είναι µόνιµοι κάτοικοι σ’ αυτά.32 Όταν ένα 

Κράτος α>οφασίζει την ε>ιστροφή ενός θύµατος, η α>όφασή του θα >ρέ>ει να 

λαµβάνεται µε γνώµονα την >ροστασία των δικαιωµάτων, την ασφάλεια και την 

αξιο>ρέ>εια του θύµατος33, ενώ για τα >αιδιά η α>όφαση θα λαµβάνεται µε γνώµονα 

το βέλτιστο συµφέρον του >αιδιού. 

Το Κεφάλαιο αυτό >ερατώνεται µε µία γενική ρήτρα για την αρχή της 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην ο>οία αναφέρεται το άρθρο 17 της 

Σύµβασης. Κατά την εφαρµογή των µέτρων >ροστασίας των θυµάτων, τα Κράτη θα 

>ροωθούν την ισότητα µεταξύ των φύλων η ο>οία >ρέ>ει να ενσωµατώνεται σε κάθε 

δράση (gender mainstreaming) >ου αφορά την ανά>τυξη, εφαρµογή και α>οτίµηση 

όλων των µέτρων υ>έρ των θυµάτων. 

                                                 
31 Οι άδειες του άρθρου 14 δεν >ρέ>ει να συγχέονται µε την >ροσωρινή άδεια >αραµονής κατά την 

>ερίοδο >ερίσκεψης του άρθρου 13. 
32 Η ρύθµιση αυτή συνδέεται µε το αρθ. 13 >αρ 2 της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης των ∆τΑ, το αρθ. 3(2) 

του 4ου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, και µε το αρθ. 12(4) του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα. 
33 Η Ε>εξηγηµατική Έκθεση στην >αρ. 203  >αραθέτει µία σειρά α>ό α>οφάσεις του Ε∆∆Α, οι ο>οίες 

έκριναν ότι  η α>όφαση έκδοσης >ροσώ>ου α>ό ένα Κράτος, καθιστά αυτό το τελευταίο υ>εύθυνο για 

την έκθεση του ατόµου σε κίνδυνο να υ>οστεί βασανιστήρια ή άλλη εξευτελιστική ή α>άνθρω>η 

µεταχείριση ή τιµωρία (αρθ.3 ΕΣ∆Α). Υ>όθεση Soering κ. Ηνωµένου Βασιλείου, α>όφαση 17 Ιουλίου 

1995, Series A Νo 161, Υ>όθεση Cruz Varaz et al. κ. Σουηδίας, α>όφαση 20 Μαρτίου 1991,  Series A 

Νο 201. 
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6. Μέτρα �οινικής καταστολής της εµ�ορίας ανθρώ�ων 

 

Το Kεφάλαιο ΙV >εριέχει µία σειρά α>ό υ>οχρεώσεις βάσει των ο>οίων τα 

Μέρη οφείλουν να υιοθετήσουν νοµοθετικά και άλλα µέτρα αναγκαία για την 

>οινικο>οίηση των >ράξεων >ου υ>άγονται στον ορισµό της εµ>ορίας ό>ως δίδεται 

στο άρθρο 4 της Σύµβασης (άρθρο 18). Ε>ι>λέον, ε>ιβάλλεται η  >οινικο>οίηση της 

εν γνώσει χρήσης των υ>ηρεσιών των θυµάτων (άρθρο 19), ορισµένων εγκληµατικών 

ενεργειών σε σχέση µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τα έγγραφα >ου >ιστο>οιούν την 

ταυτότητα των θυµάτων (άρθρο 20), η α>ό>ειρα, η συνδροµή και >αρακίνηση για 

την τέλεση των >ράξεων >ου αναφέρονται στον ορισµό (άρθρο 21). Ε>ίσης, τα Κράτη 

οφείλουν να λάβουν νοµοθετικά µέτρα στα ο>οία να >ροβλέ>εται η >οινική ευθύνη 

των νοµικών >ροσώ>ων >ρος όφελος των ο>οίων τελούνται οι >ράξεις >ου 

χαρακτηρίζονται ως εµ>ορία βάσει της Σύµβασης α>ό φυσικό >ρόσω>ο το ο>οίο δρα 

ατοµικώς ή ως όργανο του νοµικού >ροσώ>ου και το ο>οίο έχει ηγετική θέση στο 

νοµικό >ρόσω>ο (άρθρο 22). 

Συνέ>εια της υ>οχρέωσης >οινικο>οίησης των >ράξεων εµ>ορίας είναι η 

υ>οχρέωση ε>ιβολής α>οτελεσµατικών, αναλογικών και α>οτρε>τικών κυρώσεων, 

και >ρόβλεψης για φυσικά >ρόσω>α στερητικών >οινών της ελευθερίας >ου να 

µ>ορούν να οδηγούν σε έκδοση (άρθρο 23, >αρ. 1). Ορισµένες συµ>εριφορές (ό>ως 

>.χ. όταν µε >ρόθεση ή βαριά αµέλεια τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύµατος, όταν το 

θύµα είναι >αιδί, όταν το αδίκηµα δια>ράττεται α>ό δηµόσιο λειτουργό στα >λαίσια 

της εκτέλεσης των καθηκόντων του ή όταν τελείται α>ό συµµορία ή οργανωµένη 

οµάδα), α>οτελούν ε>ιβαρυντικούς λόγους για τον καθορισµό της >οινής των 

αδικηµάτων >ου καθίστανται >οινικώς κολάσιµα βάσει του άρθρου 18 της Σύµβασης 

(άρθρο 24).  

Το Κεφάλαιο V αναφέρεται στα λη>τέα µέτρα >ου αφορούν στις διαδικασίες 

της ανάκρισης, της δίωξης και του δικονοµικού δικαίου και δια>νέεται α>ό την 

αρχή σύµφωνα µε την ο>οία τα εγκλήµατα της εµ>ορίας >ρέ>ει θα διώκονται 

αυτε>άγγελτα, χωρίς να χρειάζεται έγκληση εκ µέρους των θυµάτων, τα ο>οία 

>ολλές φορές υ>όκεινται σε >ιέσεις και α>ειλές α>ό τους εµ>όρους (άρθρο 27). Τα 
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µέρη αναλαµβάνουν ε>ίσης την υ>οχρέωση να >ροστατεύσουν τα θύµατα, αλλά και 

τρίτους οι ο>οίοι καλούνται ως µάρτυρες και συνεργαζόµενους µε τις διωκτικές 

αρχές (άρθρο 28). Για όλους αυτούς (συµ>εριλαµβανοµένων των µελών των 

οικογενειών τους, εάν χρειάζεται) >ρέ>ει να λαµβάνονται µέτρα α>οτελεσµατικής 

>ροστασίας, ενώ για τα >αιδιά τα µέτρα >ροστασίας >ρέ>ει να ευθυγραµµίζονται µε 

το βέλτιστο συµφέρον τους. 

Ε>ι>λέον, τα µέρη οφείλουν να λάβουν µέτρα ώστε τα >ρόσω>α ή τα όργανα 

>ου εµ>λέκονται στον αγώνα κατά της εµ>ορίας να έχουν α>οκτήσει ειδικότητα στο 

αντικείµενο αυτό µε κατάλληλη εκ>αίδευση και να έχουν ε>αρκείς οικονοµικούς 

>όρους >ου να τους ε>ιτρέ>ουν να φέρουν σε >έρας την α>οστολή τους, ό>ως ε>ίσης 

και µέτρα συντονισµού για την α>οτελεσµατική δράση των διαφόρων υ>ηρεσιών, 

οργάνων και φορέων (άρθρο 29). Οφείλουν ε>ίσης να εξασφαλίσουν την >ροστασία 

της >ροσω>ικής ζωής και της ταυτότητας των θυµάτων (όταν αυτό χρειάζεται),  την 

ασφάλειά τους και την >ροστασία τους α>ό κάθε εκφοβισµό κατά την >οινική 

διαδικασία (άρθρο 30).34 Η λήψη και η εφαρµογή των µέτρων αυτών θα >ρέ>ει να 

εξασφαλίζει ισορρο>ία µεταξύ των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου και των 

δικαιωµάτων των θυµάτων και των µαρτύρων.35 Στην Ε>εξηγηµατική Έκθεση >ου 

συνοδεύει τη Σύµβαση, στα µέσα >ροστασίας αναφέρονται ενδεικτικά νέες 

ο>τικοακουστικές µέθοδοι κατά τη διαδικασία των καταθέσεων και την 

ακροαµατική διαδικασία,36 µαγνητοφώνηση των µαρτυριών, ακόµη και η µέθοδος 

της  ανώνυµης κατάθεσης.37  

                                                 
34 Τα µέτρα του άρθρου αυτού ε>ικεντρώνονται  στη διάρκεια της >οινικής δίκης , ενώ τα µέτρα του 

άρθρου  28 αφορούν στην >ροστασία των θυµάτων και των µαρτύρων γενικότερα, ενδεχοµένως >ριν 

και µετά την >εράτωση της >οινικής διαδικασίας. 
35 Στην >ροστασία των µαρτύρων α>οσκο>εί και η Σύσταση της Ε>ιτρο>ής των υ>ουργών του ΣτΕ 

του 1997 No R (97)13 για τον «εκφοβισµό των µαρτύρων και τα δικαιώµατα της υ>εράσ>ισης». 
36 Παρόµοιες µεθόδους >ροτείνονται  στην >αρ. 6 της Σύστασης  Νο 6 R(97) 13 της Ε>ιτρο>ής των 

Υ>ουργών του ΣτΕ για  τον εκφοβισµό των µαρτύρων και τα δικαιώµατα της υ>εράσ>ισης, το άρθρο 8 

της Α>όφασης του Ευρω>αϊκού Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1995 για την >ροστασία των 

µαρτύρων  κατά την κατα>ολέµηση του διεθνώς οργανωµένου εγκλήµατος και το άρθρο 24 της 

Σύµβασης του ΟΗΕ (Σύµβαση του Παλέρµο)  για το ∆ιεθνές Οργανωµένο Έγκληµα.  
37 Η ε>εξηγηµατική έκθεση στην >αρ. 318 ε>. αναγνωρίζει την δυσκολία >ου >αρουσιάζουν οι 

ανώνυµες καταθέσεις, ως >ρος την τήρηση ισορρο>ίας µεταξύ της >ροστασίας των α>ειλούµενων 

>ροσώ>ων και της >ροστασίας των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων. Υ>ενθυµίζουν ωστόσο την 

Οδηγία ν. 6  των «Αρχών και Οδηγιών των Ηνωµένων Εθνών  για την εµ>ορία ανθρώ>ων»  («UN 

Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking in Human Beings»). 
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Τα µέρη οφείλουν να λάβουν νοµοθετικά και άλλα µέτρα ώστε  να υ>οβάλουν 

στη δικαιοδοσία τους τα αδικήµατα >ου τελούνται 

α) στο έδαφός τους, ή   

β) σε >λοίο >ου φέρει τη σηµαία τους, ή  

γ) σε αεροσκάφος >ου είναι εγγεγραµµένο  σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους,  ή 

δ) τα αδικήµατα >ου τελέστηκαν α>ό >ολίτες τους ή ανιθαγενείς >ου έχουν 

τη συνήθη κατοικία τους στο έδαφος τους, εφόσον διώκονται >οινικώς α>ό το 

δίκαιο του τό>ου ό>ου τελέστηκαν ή εφόσον τελέστηκαν σε χώρο εκτός  

δικαιοδοσίας κά>οιου κράτους  (>.χ. ανοιχτή θάλασσα), ή 

ε) σε βάρος >ολίτη τους (άρθρο 31).  

Τα Μέρη έχουν τη δυνατότητα να ε>ιλέξουν να µην εφαρµόσουν ή να 

εφαρµόσουν µε >εριορισµούς τους κανόνες υ>ό δ) και ε). Σηµειωτέον ότι >ρόκειται 

για τη µόνη δυνατότητα υ>οβολής ε>ιφυλάξεων, οι ο>οίες γενικώς α>αγορεύονται 

(άρθρο 45). Πάντως, ακόµη και αν τα συµβαλλόµενα µέρη ε>ιλέξουν να µην 

ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους ό>ως >ροβλέ>εται >αρα>άνω στα δ) και ε), είναι 

υ>οχρεωµένα να φροντίσουν για την υλο>οίηση της αρχής aut dedere aut judicare, 

δηλαδή να εξασφαλίσουν την >οινική δίωξη στην >ερί>τωση κατά την ο>οία ο 

φερόµενος ως δράστης είναι >αρών στο έδαφός τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να 

τον εκδώσουν, διότι  έχει την ιθαγένειά τους (>αρ. 3). 

 

7. ∆ιεθνής συνεργασία  και συνεργασία µε την κοινωνία των �ολιτών 

 

Το Kεφάλαιο VI >ρονοεί για τη λήψη µέτρων συνεργασίας σε διεθνές ε>ί>εδο 

καθώς και µε την κοινωνία των >ολιτών. Τα >ροβλε>όµενα µέτρα αφορούν αφενός 

στην συνεργασία µεταξύ των µερών στον τοµέα της >οινικής δίωξης και αφετέρου 

στον τοµέα της >ροστασίας και  αρωγής των θυµάτων. Οι γενικές αρχές >ου διέ>ουν 

αυτή τη συνεργασία είναι ότι, >ρος α>οφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων, 

εφαρµόζεται µεταξύ των µερών το ευρω>αϊκό κεκτηµένο αναφορικά µε την 

                                                                                                                                                          

Ε>ικαλείται ε>ίσης τη νοµολογία του Ε∆∆Α , σύµφωνα µε την ο>οία η ανώνυµη µαρτυρία δεν είναι 

per se  >αράνοµη, αλλά >ρέ>ει να >ληροί ορισµένες >ροϋ>οθέσεις. Υ>όθεση Doorson  κ. Ολλανδίας, 

Α>όφαση της 26 Μαρτίου 1996, Reports 1996-II, >αρ. 69.  
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δικαστική αρωγή και την έκδοση, δηλαδή οι συµβατικές υ>οχρεώσεις >ου >ηγάζουν 

α>ό τις σχετικές συµβάσεις οι ο>οίες  έχουν εκ>ονηθεί στο >λαίσιο του ΣτΕ (άρθρο 

32),38 όσο και  το δίκαιο της ΕΕ ανάµεσα στα Κράτη-Μέλη της.39 

Το άρθρο 33 αναφέρεται στην ανταλλαγή  >ληροφοριών σχετικά µε >ρόσω>α 

>ου βρίσκονται σε κίνδυνο ή αγνοούνται, ενώ το άρθρο 34 εισάγει την γενικότερη 

υ>οχρέωση >αροχής κάθε είδους >ληροφοριών τόσο στο >λαίσιο της >οινικής 

συνεργασίας µεταξύ των µερών,40 όσο και σχετικά µε τα ζητήµατα >ου αναφέρονται 

στα άρθρα 13 (χρόνος >ερισκέψεως), 14 (άδειες >αραµονής) και 16 (ε>άνοδος και 

ε>ανα>ατρισµός των θυµάτων) υ>ό την >ροϋ>όθεση ότι θα διαφυλάσσεται η 

>ροστασία της >ροσω>ικής ζωής των θυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

Τέλος τα Κράτη αναλαµβάνουν την υ>οχρέωση να >ροσεταιρίζονται στην 

>ροσ>άθεια για την κατα>ολέµηση της εµ>ορίας και την >ροστασία των θυµάτων 

τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλες αρµόδιες οργανώσεις καθώς και µέλη της 

κοινωνίας των >ολιτών (άρθρο 35). 

 

8. Μηχανισµός ελέγχου 

 

Το κεφάλαιο VII της Σύµβασης >εριέχει τις διατάξεις >ου στοχεύουν στην 

εξασφάλιση της α>οτελεσµατικής εφαρµογής της α>ό τα Συµβαλλόµενα Μέρη. Το 

>ροβλε>όµενο α>ό την Σύµβαση σύστηµα ελέγχου α>οτελείται α>ό  δύο >υλώνες: 

α) αφ’ ενός α>ό µία οµάδα εµ>ειρογνωµόνων (GRETA), διεθνές όργανο 

α>οτελούµενο α>ό ανεξάρτητους και  καταρτισµένους εµ>ειρογνώµονες στον τοµέα 

των ανθρώ>ινων δικαιωµάτων, της βοήθειας και της >ροστασίας των θυµάτων και 

της >άλης ενάντια στην εµ>ορία ανθρώ>ων (άρθρο 36). Το όργανο αυτό έχει 

                                                 
38 Ευρω>αϊκή Σύµβαση για την έκδοση (1957),  Ευρω>αϊκή Σύµβαση για  αµοιβαία αρωγή σε 

>οινικές υ>οθέσεις (1959) και τα Πρωτόκολλά τους, Σύµβαση για το ξέ>λυµα, την αναζήτηση, 

>άγωµα και δήµευση των >ροϊόντων  εγκλήµατος (1990), Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα (2001).  

Ε>εξηγηµατική Έκθεση, >αρ. 336.  
39 Π.χ. το Ευρω>αϊκό Ένταλµα Σύλληψης βάσει της Α>όφασης-Πλαίσιο του Συµβουλίου της 13ης 

Ιουνίου του 2002. 
40 Παρόµοιες υ>οχρεώσεις εντο>ίζονται στο άρθρο 10 της Σύµβασης για το ξέ>λυµα, την αναζήτηση, 

την κατάσχεση και τη δήµευση των >ροϊόντων εγκλήµατος (1990), το άρθρο 28 της Σύµβασης 

Ποινικού ∆ικαίου για τη διαφθορά (Criminal Law Convention on Corruption) και το άρθρο 26 της 

Σύµβασης για το Κυβερνοέγκληµα. Ε>εξηγηµατική Έκθεση, >αρ. 349. 
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αρµοδιότητα να συντάσσει εκθέσεις και να συνάγει συµ>εράσµατα αναφορικά µε την 

εφαρµογή  της Σύµβασης α>ό κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος. 

Όσον αφορά στην σύνθεση της GRETA, ο αριθµός των µελών της θα 

κυµαίνεται α>ό 10 έως 15 µέλη, τα ο>οία θα είναι >ολίτες των Συµβαλλοµένων 

Μερών και η σύνθεσή της θα >ρέ>ει να εξασφαλίζει ισότιµη συµµετοχή και των δύο 

φύλων, γεωγραφική ισορρο>ία και διε>ιστηµονική εµ>ειρία (άρθρο 36 >αρ. 2 και 3). 

Η εκλογή τους θα >ραγµατο>οιείται α>ό την Ε>ιτρο>ή των Συµβαλλοµένων Μερών 

και η θητεία τους θα είναι τετραετής. Η Σύµβαση δεν καθορίζει η ίδια τη διαδικασία 

της εκλογής, για την ο>οία οι συντάκτες της  >αρα>έµ>ουν στο >ολιτικό όργανο του 

ΣτΕ, την Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών >ου  καλείται να α>οφασίσει γι’ αυτήν µέσα σε 

ένα χρόνο α>ό τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης,41 µετά όµως α>ό οµόφωνη α>οδοχή 

α>ό τα Μέρη στη Σύµβαση. 

β) Αφ’ ετέρου, α>ό ένα σώµα µε >ερισσότερο >ολιτική χροιά, την Ε>ιτρο>ή 

των Συµβαλλοµένων Μερών, >ου θα α>οτελείται α>ό τους αντι>ροσώ>ους στην 

Ε>ιτρο>ή των Υ>ουργών του ΣτΕ  των Μερών στη Σύµβαση και α>ό αντι>ροσώ>ους 

των Μερών τα ο>οία δεν είναι Μέλη του ΣτΕ (άρθρο 37). Η Ε>ιτρο>ή αυτή µ>ορεί 

να υιοθετεί συστάσεις βάσει της έκθεσης και των συµ>ερασµάτων της GRETA, >ου 

να α>ευθύνει σε ένα Συµβαλλόµενο Μέρος υ>οδεικνύοντας του τα µέτρα τα ο>οία 

>ρέ>ει να λάβει >ροκειµένου να υλο>οιήσει τα συµ>εράσµατα της GRETA. Η 

Ε>ιτρο>ή των Συµβαλλοµένων Μερών θα συγκληθεί για >ρώτη φορά α>ό τον Γενικό 

Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώ>ης µέσα σε ένα έτος α>ό την έναρξη ισχύος 

της Σύµβασης, µε σκο>ό να εκλέξει τα µέλη της GRETA. Η ε>όµενη σύγκλησή της 

θα γίνει µετά α>ό αίτηση του ενός τρίτου των Συµβαλλοµένων Μερών, του Γενικού 

Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρώ>ης ή του Προέδρου της GRETA. 

Αναφορικά µε την διαδικασία αξιολόγησης (άρθρο 38), αυτή διεξάγεται κατά 

φάσεις (rounds), στην αρχή των ο>οίων η GRETA αυτόνοµα  θα α>οφασίζει >οιες 

συγκεκριµένες διατάξεις θα α>οτελέσουν αντικείµενο της διαδικασίας ελέγχου. 

Προκειµένου να διεκ>εραιωθεί η αξιολόγηση ορίζεται ότι η GRETA θα 

                                                 
41  Η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ τρεις µήνες µετά α>ό την ε>ικύρωσή της α>ό 10 Κράτη >ου την 

έχουν υ>ογράψει, στα ο>οία >ρέ>ει να συµ>εριλαµβάνονται 8 κράτη µέλη του ΣτΕ (άρθρο 42, α>ρ. 

3). 
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χρησιµο>οιεί τα καταλληλότερα των µέσων στα ο>οία µ>ορεί να >εριλαµβάνονται 

ερωτηµατολόγια >ου >ρέ>ει να α>αντώνται α>ό τα Συµβαλλόµενα µέρη, αναζήτηση 

>ληροφοριών α>ό την κοινωνία των >ολιτών ή ο>οιαδή>οτε άλλη >ηγή 

>ληροφόρησης. Ε>ι>ροσθέτως, ε>ικουρικά και µόνο όταν κρίνεται αναγκαίο, η 

GRETA µ>ορεί να οργανώνει ε>ισκέψεις στις χώρες, σε συνεργασία µε τις αρχές της 

εκάστοτε χώρας για τη συλλογή >ληροφοριών (>αρ. 4). Η GRETA κατά το χρονικό 

διάστηµα >ου ετοιµάζει την αναφορά και τα συµ>εράσµατά της >ρέ>ει να βρίσκεται 

σε διάλογο µε το ενδιαφερόµενο Μέρος, >ράγµα >ου θα διευκολύνει την βέλτιστη 

υλο>οίηση των δεσµεύσεων >ου α>ορρέουν α>ό τη Σύµβαση. Μόλις ολοκληρωθεί η 

έκθεση και τα συµ>εράσµατα της GRETA, θα δηµοσιεύονται µαζί µε ο>οιαδή>οτε 

σχόλια  υ>οβλήθηκαν α>ό το Συµβαλλόµενο Μέρος, και θα α>οστέλλονται 

>αράλληλα σε αυτό καθώς και στην Ε>ιτρο>ή των Συµβαλλοµένων Μερών. Αφ’ ης 

στιγµής η έκθεση και τα συµ>εράσµατα έχουν υιοθετηθεί α>ό την GRETA δεν 

µ>ορούν να µεταβληθούν ή να τρο>ο>οιηθούν α>ό την Ε>ιτρο>ή των 

Συµβαλλοµένων Μερών. 

Εν κατακλείδι, η Ε>ιτρο>ή των Συµβαλλοµένων Μερών µ>ορεί να υιοθετεί 

>ροτάσεις >ου να υ>οδεικνύουν  τα µέτρα >ου >ρέ>ει να ληφθούν >ροκειµένου να 

τεθούν σε εφαρµογή τα συµ>εράσµατα της GRETA καθώς ε>ίσης να ορίζει 

>ροθεσµίες µέσα στις ο>οίες >ρέ>ει να υ>οβληθούν οι σχετικές µε την εφαρµογή 

των συµ>ερασµάτων >ληροφορίες. Κρίθηκε ότι µε τον >αρα>άνω µηχανισµό 

ελέγχου θα εξασφαλισθεί τόσο η ανεξαρτησία της ελεγκτικής λειτουργίας της 

GRETA, όσο και η ύ>αρξη µίας ‘>ολιτικής’ διάστασης στο διάλογο µεταξύ των 

Συµβαλλοµένων Μερών.42  

 

 

 

 

 

 

                                                 
42  Ε>εξηγηµατική Έκθεση, >αρ. 369. 
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ΙΙΙ. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού σχετικά µε την Πώληση των Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την 

Παιδική Πορνογραφία (25.5. 2000) 

 

Η Ελλάδα  είναι συµβαλλόµενο Μέρος στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, την ο>οία µέχρι σήµερα έχουν ε>ικυρώσει/ 

>ροσχωρήσει σ’ αυτήν 192 Κράτη. Η Σύµβαση συνοδεύεται α>ό δύο Προαιρετικά 

Πρωτόκολλα, το ένα για την Εµ>λοκή των Παιδιών σε Ένο>λες Συρράξεις, και το 

δεύτερο σχετικά µε την Πώληση των Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την 

Παιδική Πορνογραφία. 

Το Πρωτόκολλο σχετικά µε την Εµ>λοκή των Παιδιών στις Ένο>λες 

Συρράξεις ε>ικυρώθηκε α>ό την Ελλάδα στις 22/10/2003.43  

Η Ελλάδα έχει ε>ίσης υ>ογράψει (στις 7/9/2000) το Πρωτόκολλο σχετικά µε 

την Πώληση των Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, 

αλλά δεν το έχει ε>ικυρώσει µέχρι σήµερα. Το Πρωτόκολλο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ 

α>ό τις 18 Ιανουαρίου 2002 και έχει σήµερα 101 συµβαλλόµενα Μέρη. Α>ό τις 25 

χώρες της ΕΕ, το Πρωτόκολλο έχουν ε>ικυρώσει µέχρι σήµερα 12 (Αυστρία, ∆ανία, 

Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 

Σλοβενία και Ισ>ανία). 

Το Πρωτόκολλο αυτό >εριέχει διατάξεις >ου συµ>ληρώνουν τη Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και συγκεκριµένα το δικαίωµα >ροστασίας α>ό την 

οικονοµική εκµετάλλευση, καθώς και α>ό την υ>οχρέωση άσκησης εργασίας 

ε>ιζήµιας για την υγεία του >αιδιού ή τη φυσική, >νευµατική, ηθική ή κοινωνική 

του ανά>τυξη.44 Πιο αναλυτικά: 

Υ>οχρεώνει τα συµβαλλόµενα Μέρη να υιοθετήσουν µέτρα για την 

α>αγόρευση της >ώλησης των >αιδιών και της >αιδικής >ορνείας και >ορνογραφίας 

(άρθρο 1).  

                                                 
43 Ν. 3080/2002, ΦΕΚ Α’ 312/10.12.2002. 
44 Πρβλ συναφώς το άρθρο ΙΙ-92 του Σχεδίου Συνθήκης  για τη θέσ>ιση  Συντάγµατος της Ευρώ>ης, 

την  οδηγία 94/33/ΕΚ, το άρθρο 7 Ευρω>αϊκού Κοινωνικού Χάρτη και τα σηµεία 20 -23 του 

Κοινοτικού Χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
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Σηµαντική είναι η συµβολή του Πρωτοκόλλου σε ένα >αγκοσµίως α>οδεκτό 

ορισµό των α>οδοκιµαστέων >ράξεων: 

Ως �ώληση �αιδιών ορίζεται κάθε >ράξη ή συναλλαγή µέσω της ο>οίας ένα 

>αιδί µεταβιβάζεται α>ό  >ρόσω>ο ή οµάδα >ροσώ>ων σε άλλο/η µε >ληρωµή ή άλλο 

όφελος. Παιδική �ορνεία θεωρείται η χρήση >αιδιού σε γενετήσιες 

δραστηριότητες µε αµοιβή ή άλλη µορφή οφέλους, ενώ �αιδική �ορνογραφία 

σηµαίνει κάθε ανα>αράσταση, µε ο>οιοδή>οτε µέσον, >αιδιού εµ>λεκόµενου σε 

>ραγµατικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες ή κάθε α>εικόνιση των 

γενετήσιων οργάνων >αιδιού  µε >ρωτεύοντα σεξουαλικό στόχο (άρθρο 2).   

Στις >οινικώς κολάσιµες >ράξεις >εριλαµβάνονται η >ροσφορά, >αράδοση ή 

α>οδοχή >αιδιού για σεξουαλική εκµετάλλευση, για τη µεταφορά >αιδικών οργάνων 

για κερδοσκο>ία και για εξαναγκαστική εργασία του >αιδιού, η µεσολάβηση και 

εκµαίευση συγκατάθεσης για >αράνοµη υιοθεσία >αιδιού, και η >αραγωγή, διανοµή, 

εισαγωγή, εξαγωγή, >ώληση και κατοχή >αιδικού >ορνογραφικού υλικού, 

ανεξάρτητα εάν οι εγκληµατικές >ράξεις  δια>ράττονται στο έδαφος του Κράτους 

είτε διεθνικά, σε ατοµική ή οργανωµένη βάση (άρθρο 3).  

Τα συµβαλλόµενα Μέρη υ�οχρεούνται να ε>εκτείνουν τη δικαιοδοσία τους 

ε>ί των ανωτέρω >ράξεων, όταν αυτές δια>ράττονται στην ε>ικράτειά τους ή >άνω 

σε >λοίο >ου φέρει τη σηµαία τους  ή σε αεροσκάφος εγγεγραµµένο στο µητρώο τους 

(άρθρο 4, >αρ.1). 

Παράλληλα, µ�ορούν να  ε>εκτείνουν τη δικαιοδοσία τους ε>ί των ανωτέρω 

>ράξεων όταν τα >ρόσω>α >ου φέρονται ότι διέ>ραξαν τις >ράξεις αυτές έχουν τη 

ιθαγένειά τους, ή έχουν τη µόνιµη κατοικία τους στο έδαφός τους, ή όταν το θύµα 

είναι >ολίτης τους (>αρ. 2).  

Τέλος υ�οχρεούνται να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους όταν ο ύ>ο>τος 

βρίσκεται στο έδαφός τους και δεν εκδίδεται σε άλλο κράτος µε την αιτιολογία ότι 

>ρόκειται για >ολίτη τους (>αρ. 3). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι >αρα>άνω >ράξεις θα θεωρούνται ότι υ>άγονται 

στα αδικήµατα για τα ο>οία >ροβλέ>εται η έκδοση σε ήδη υ>άρχουσες συµβάσεις 

έκδοσης µεταξύ Κρατών µερών και θα εισάγονται στην κατηγορία των αδικηµάτων 



 29 

για τα ο>οία >ροβλέ>εται η έκδοση σε µεταγενέστερες συµβάσεις µεταξύ τους. Για 

τα Κράτη τα ο>οία, για να >ροβούν στην έκδοση α>αιτούν την ύ>αρξη διεθνούς 

συµβάσεως έκδοσης,  το >αρόν Πρωτόκολλο θεωρείται ότι α>οτελεί τέτοια Σύµβαση. 

Για τα Κράτη τα ο>οία δεν α>αιτούν να υ>άρχει διεθνής συνθήκη έκδοσης, θα 

αναγνωρίζεται ότι οι >ράξεις αυτές υ>όκεινται σε έκδοση. 

Εάν το Κράτος  α>ό το ο>οίο ζητείται η έκδοση αρνείται να το >ράξει µε την 

αιτιολογία ότι ο ύ>ο>τος έχει την ιθαγένειά του, υ>οχρεούται να ασκήσει >οινική 

δίωξη κατ’ αυτού (αρχή aut dedere aut judicare). 

Το άρθρο 6 >ροβλέ>ει την υ>οχρέωση συνεργασίας µεταξύ των Μερών στους 

τοµείς της διερεύνησης, της ανάκρισης, της >οινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας 

έκδοσης, καθώς ε>ίσης και της α>όκτησης α>οδείξεων >ου είναι α>αραίτητες στη 

δίκη. 

Στο άρθρο 7 >ροβλέ>εται  η υ>οχρέωση των µερών να λάβουν µέτρα  σχετικά 

µε την κατάσχεση και δήµευση των αγαθών και των >εριουσιακών στοιχείων τα 

ο>οία χρησιµο>οιούνται για την διά>ραξη των >αρα>άνω >ράξεων, καθώς και των 

>ροϊόντων >ου  >ροέρχονται α>ό αυτές, ό>ως ε>ίσης να >ροβούν σε τέτοιες >ράξεις 

κατό>ιν αιτήσεως α>ό άλλα συµβαλλόµενα Κράτη. Τέλος να κλείνουν τους χώρους 

εκείνους µέσα στους ο>οίους δια>ράττονται τέτοιες >ράξεις . 

Το άρθρο 8 ορίζει ότι τα συµβαλλόµενα Μέρη οφείλουν να λάβουν κατάλληλα 

µέτρα ώστε να >ροστατεύονται τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των >αιδιών α>ό 

τις >ράξεις >ου α>αγορεύονται α>ό το Πρωτόκολλο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

>οινικής διαδικασίας (>ροστασία όταν καλούνται ως µάρτυρες, >ληροφόρηση των 

θυµάτων για τα δικαιώµατά τους, >αροχή ειδικών µέτρων υ>οστήριξης των >αιδιών 

θυµάτων κατά τη διάρκεια της >οινικής διαδικασίας, >ροστασία της ιδιωτικής ζωής 

και της ταυτότητας του >αιδιού θύµατος, >ροστασία της ασφάλειας του >αιδιού και 

της οικογένειας του α>ό ενδεχόµενο εκφοβισµό και αντί>οινα). Σε κάθε >ερί>τωση, 

το σύστηµα της >οινικής δικαιοσύνης οφείλει να έχει ως γνώµονα το βέλτιστο 

συµφέρον του >αιδιού. Στο ίδιο άρθρο ε>ιβάλλεται στα Μέρη να λάβουν µέτρα ώστε 

να εξασφαλίσουν κατάλληλη εκ>αίδευση, ιδίως νοµική και ψυχολογική, στα άτοµα 

εκείνα >ου ασχολούνται µε >αιδιά θύµατα των >ροσβολών >ου α>αγορεύονται α>ό 
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το Πρωτόκολλο, καθώς ε>ίσης και µέτρα για την >ροστασία της ασφάλειας των 

>ροσώ>ων και οργανισµών >ου εµ>λέκονται στην >ρόληψη αυτών των >ράξεων και 

στην α>οκατάσταση των θυµάτων αυτών των >ράξεων. 

Το άρθρο 9 ε>ιβάλλει τη διάδοση και δηµοσιότητα -µε κατάλληλη εκ>αίδευση 

και ε>ιµόρφωση των αρµοδίων- των µέτρων >ρόληψης και των ζηµιογόνων 

συνε>ειών των >ράξεων και >ρακτικών >ου α>οδοκιµάζονται α>ό το Πρωτόκολλο, 

καθώς ε>ίσης και τη λήψη µέτρων ε>ανένταξης των θυµάτων στην κοινωνία και την 

>λήρη φυσική και ψυχολογική τους α>οκατάσταση. Τα Μέρη καλούνται να  

εξασφαλίσουν ότι θα υ>άρχει >ρόσβαση των θυµάτων σε µέσα και διαδικασίες >ου 

θα ε>ιτρέ>ουν την α>οκατάσταση των ζηµιών α>ό τα >ρόσω>α >ου ευθύνονται 

νοµικά γι’ αυτές. Η υ>οχρέωση συµ>εριλαµβάνει και την α>αγόρευση >αραγωγής 

και διάδοσης υλικού το ο>οίο να διαφηµίζει τις α>οδοκιµαστέες >ράξεις. 

Το άρθρο 10 >ρονοεί για την ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας στο 

οικουµενικό, >εριφερειακό και διµερές ε>ί>εδο, για την >ρόληψη, διερεύνηση, 

ανάκριση, δίωξη και >οινικό κολασµό των υ>ευθύνων των >ράξεων >ου σχετίζονται 

µε την >ώληση >αιδιών, την >αιδική >ορνεία, την >αιδική >ορνογραφία και τον 

>αιδικό σεξουαλικό τουρισµό. Τα Κράτη ενθαρρύνονται να >ροωθήσουν και να 

ενδυναµώσουν τη διεθνή συνεργασία ώστε να αντιµετω>ιστούν τα βαθιά αίτια των 

>ρακτικών αυτών, ό>ως η φτώχεια και η υ>ανά>τυξη, οι ο>οίες οδηγούν στην 

>ώληση των >αιδιών, την >αιδική >ορνεία, την >αιδική >ορνογραφία και τον 

>αιδικό σεξουαλικό τουρισµό. 

Το άρθρο 12 αναφέρεται στον µηχανισµό ελέγχου της εφαρµογής του 

Πρωτοκόλλου και >ροβλέ>ει για τα συµβαλλόµενα Μέρη την υ>οχρέωση να 

υ>οβάλουν στην Ε>ιτρο>ή των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού µία >ρώτη αρχική Έκθεση 

µε λε>τοµερείς >ληροφορίες για τα µέτρα τα ο>οία έχουν λάβει για να υλο>οιήσουν 

τις υ>οχρεώσεις τους βάσει του Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, θα >εριλαµβάνουν  

>εραιτέρω >ληροφορίες στην Έκθεση την ο>οία υ>οβάλλουν >εριοδικώς στην 

Ε>ιτρο>ή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Τα Κράτη τα ο>οία δεν είναι 
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συµβαλλόµενα Μέρη στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού45, θα υ>οβάλλουν 

Έκθεση κάθε >έντε χρόνια.46  

Η ε>ικύρωση του Πρωτοκόλλου ε>ιβάλλεται διότι, εκτός α>ό τις ουσιαστικές 

διατάξεις, οι ο>οίες α>οτυ>ώνουν τη συναίνεση των Κρατών σχετικά µε τον ορισµό 

των εγκληµάτων και τη δράση των µελών της διεθνούς κοινότητας για την 

κατα>ολέµησή τους, το κείµενο >ροβλέ>ει τον έλεγχο της εφαρµογής του 

Πρωτοκόλλου α>ό τη ∆ιεθνή Ε>ιτρο>ή των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού, >ράγµα το ο>οίο υ>οχρεώνει τις κυβερνήσεις να υ>οβάλλουν εκθέσεις 

για τα λη>τέα µέτρα. Οι ελληνικές αρχές θα δεσµευτούν µε αυτόν τον τρό>ο να 

ε>αγρυ>νούν για την εφαρµογή των υ>οχρεώσεων  του Πρωτοκόλλου. 

Εξ άλλου, έκκληση >ρος τα Κράτη να >ροχωρήσουν στην ε>ικύρωση της 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τα >ρωτόκολλά της έκανε τόσο το 

Ευρω>αϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του Α5-0281/2003, όσο και >ρόσφατα η 

Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στο ψήφισµα  της 11.1.2006.47 

 

 

 

 

                                                 
45 Το Πρωτόκολλο µ>ορούν να υ>ογράψουν, ε>ικυρώσουν ή >ροσχωρήσουν σε αυτό, κράτη τα ο>οία 

είτε έχουν ε>ικυρώσει τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, είτε την έχουν µόνον υ>ογράψει. 
46 Ε>ισηµαίνεται συναφώς ότι η αρχική (και µοναδική) ελληνική Έκθεση υ>εβλήθη µε καθυστέρηση 

>έντε ετών το  2001. Ορισµένες α>ό τις α>οδοκιµαστέες >ράξεις >ου αναφέρονται στο Πρωτόκολλο, 

ό>ως η εµ>ορία ανθρώ>ων (συµ>εριλαµβανοµένων των ανηλίκων, Ελλήνων ή αλλοδα>ών), τα 

εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της >ορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  υ>όκεινται σε >οινικές κυρώσεις βάσει του  νόµου 

3064/2002 (ΦΕΚ Α’ 248/15.10.2002). Ο ίδιος νόµος >ρονοεί και για την αρωγή των θυµάτων, και 

συγκεκριµένα για τα ανήλικα θύµατα ορίζει ότι «λαµβάνεται µέριµνα για την ένταξή τους σε 

>ρογράµµατα σχετικά µε την εκ>αίδευση και την ε>αγγελµατική  κατάρτισή τους» (άρθρο 12). Με το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα  233/2003 (ΦΕΚ Α’ 204/28.8.2003), ορίζονται οι Υ>ηρεσίες και Μονάδες 

>αροχής >ροστασίας και αρωγής οι ο>οίες υ>οχρεούνται να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, µε τη 

συνδροµή της ελληνικής Αστυνοµίας,  για την ασφάλεια των θυµάτων καθώς και των χώρων στους 

ο>οίους αυτά διαµένουν. Πιο συγκεκριµένα, για τα θύµατα τα ο>οία δεν υ>ερβαίνουν το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, >ροβλέ>εται ότι >ρέ>ει να έχουν >ρόσβαση σε δηµόσια σχολεία στα ο>οία λειτουργούν 

τάξεις υ>οδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα ή δια>ολιτισµικά >ρογράµµατα εκ>αίδευσης. Για εκτενή 

ανάλυση των διατάξεων του νόµου, βλ. Χρ. Κοσµίδης, «Η κατα>ολέµηση της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης >αιδιών και της >αιδικής >ορνογραφίας»,  στο έργο O Νέος νόµος 3064/2002 για την 

εµ'ορία ανθρώ'ων, op. cit., σελ.  53-85. 
47  Doc. A/RES/60/23, par. 2. 
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Συµ�έρασµα 

 

Τόσο η Σύµβαση του ΣτΕ για την Ανάληψη ∆ράσης κατά της Εµ>ορίας 

Προσώ>ων όσο και το Πρωτόκολλο  στη Σύµβαση του Παιδιού ε>ιτίθενται σε  

φαινόµενα και >ρακτικές >ου έχουν λάβει α>ειλητικές διαστάσεις διεθνώς αλλά και 

στο εσωτερικό των κρατών. Η >ρώτη φιλοδοξεί να ρυθµίσει τη µάστιγα της εµ>ορίας 

>ροσώ>ων µε µία ολοκληρωµένη >ρόταση δράσης >ου >εριλαµβάνει µέτρα σε εθνικό 

ε>ί>εδο και συνεργασία σε ευρω>αϊκό. Το δεύτερο αντιµετω>ίζει σε >αγκόσµιο 

ε>ί>εδο µία συγκεκριµένη διάσταση του φαινοµένου της εκµετάλλευσης των 

ανθρώ>ων µε εγκληµατικές >ράξεις >ου στοχεύουν και α>ειλούν τα >αιδιά. Και τα 

δύο έχουν υ>ογραφεί α>ό την Ελλάδα και >εριέχουν µηχανισµούς ελέγχου 

α>αραίτητους για την υλο>οίηση των στόχων >ου θέτουν.  

Α>ό ελληνικής >λευράς, σηµειώνεται ότι υ>ογράφηκε σε ε>ί>εδο Γενικών 

Γραµµατέων των Υ>ουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών και 

∆ικαιοσύνης Μνηµόνιο Συνεργασίας για την κατανοµή των ρόλων και τον 

συντονισµό των δράσεων κατά της εµ>ορίας >ροσώ>ων µεταξύ κρατικών φορέων και 

ΜΚΟ, >ράγµα το ο>οίο θα διευκολύνει και την υ>οβολή των εκθέσεων της Ελλάδας 

στα διεθνή fora. 

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ∆Α >ροτείνει την ε>ικύρωση των >αρα>άνω 

συµβατικών κειµένων. 

 

                   Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 

 

 

 


