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Κρίσεις για το σχέδιο νόµου για την «Κατα�ολέµηση της 

Εµ�ορίας Ανθρώ�ων, των Εγκληµάτων κατά της Γενετήσιας 

Ελευθερίας, της Πορνογραφίας Ανηλίκων και Γενικότερα της 

Οικονοµικής Εκµετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής και Αρωγή 

στα Θύµατα των Πράξεων Αυτών»∗∗∗∗ 

 

Εισαγωγικά  

Στη χώρα µας, όDως και στις Dερισσότερες χώρες της ΕυρώDης, η 

Dαράνοµη διακίνηση και εµDορία ανθρώDων είναι στενά συνδεδεµένη µε τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση. Τα δεκάδες χιλιάδες διακινούµενα άτοµα, ιδίως 

γυναίκες, µεταξύ των οDοίων και Dολλές ανήλικες, ζουν σε συνθήκες 

σύγχρονης δουλείας. Την τελευταία δεκαετία η χώρα µας έχει γνωρίσει την 

έξαρση του φαινοµένου αυτού. Η Ελλάδα είναι χώρα Dροορισµού και transit 

των διακινουµένων DροσώDων, Dου Dροέρχονται κυρίως αDό χώρες της 

Ανατολικής ΕυρώDης. 

Τα κυκλώµατα οργανωµένου εγκλήµατος θησαυρίζουν αDό τα έσοδα 

της Dαράνοµης διακίνησης και εµDορίας ανθρώDων, και µάλιστα χωρίς να 

υφίστανται καµία συνέDεια αDό το νόµο. Η έλλειψη νοµοθετικού Dλαισίου 

Dου να αντιµετωDίζει την εγκληµατική αυτή συµDεριφορά συνολικά και 

αDοτελεσµατικά, σε συνδυασµό µε την αδράνεια των οργάνων της τάξης 

εDιτρέDει στους διακινητές να δρουν ανεµDόδιστα σε Dολλές χώρες. 

                                                 

∗ Εισηγήτρια: Α. ΓιωτοDούλου-ΜαραγκοDούλου, Πρόεδρος ΕΕ∆Α. 
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ΕDιDλέον, ένας εντυDωσιακά υψηλός αριθµός αντρών αναζητούν τις 

σεξουαλικές υDηρεσίες γυναικών Dου εκδίδονται αναγκαστικά, χωρίς να 

λαβαίνουν υDόψη τους Dόσο υDοφέρουν αυτές οι γυναίκες και ότι έτσι 

συντηρούν τον κύκλο της βάρβαρης εκµετάλλευσής τους. 

 

∆ιεθνές νοµοθετικό �λαίσιο 

Οι διαφορετικές Dτυχές της Dαράνοµης διακίνησης και εµDορίας και 

της σεξουαλικής εκµετάλλευσης Dαραβιάζουν µια σειρά ανθρωDίνων 

δικαιωµάτων, µεταξύ των οDοίων τα εξής: 

- το δικαίωµα του κάθε ανθρώDου στο σεβασµό της ανθρώDινης αξίας του. Σε 

αυτό αντιτίθεται η χρησιµοDοίηση του σαν εµDορεύσιµο αντικείµενο. 

- το δικαίωµα στην ισότητα ως Dρος την αDόλαυση όλων των ανθρωDίνων 

δικαιωµάτων 

-το δικαίωµα στην ελευθερία Dου Dεριλαµβάνει: 

· το δικαίωµα στον αυτοDροσδιορισµό και την ελεύθερη ανάDτυξη της 

DροσωDικότητας 

· το δικαίωµα της ελεύθερης διακίνησης και κυκλοφορίας και εDιλογής 

τόDου διαµονής (εφόσον βρίσκεται κανείς νόµιµα στο έδαφος της χώρας) 

· το δικαίωµα εDιλογής εργασίας και µη εκτέλεσης αναγκαστικής εργασίας 

· το δικαίωµα της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοDρέDειας 

· την αDαγόρευση της δουλείας και των µορφών της 

- το δικαίωµα του κάθε ανθρώDου να µην υφίσταται οDοιαδήDοτε 

αDάνθρωDη και εξευτελιστική µεταχείριση 

- το σεβασµό των οικονοµικών, κοινωνικών και Dολιτιστικών δικαιωµάτων. 

Τα ανθρώDινα αυτά δικαιώµατα Dροστατεύονται αDό το Σύνταγµά 

µας1 αλλά και αDό Dολλά διεθνή κείµενα, όDως αυτά έχουν ερµηνευτεί αDό 

την εDιστήµη και τη νοµολογία, διεθνή και εθνική. Συγκεκριµένα 

αναφέρουµε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη ΑνθρωDίνων ∆ικαιωµάτων, το 

∆ιεθvές Σύµφωvo για τα Ατoµικά και Πoλιτικά δικαιώµατα, το ∆ιεθvές 

Σύµφωvo για τα Οικovoµικά, Κoιvωvικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, τη 

Σύµβαση Dερί ∆oυλείας του 1926, τη ΣυµDληρωµατική Σύµβαση σχετική 

                                                 
1 Άρθρα 2 Dαρ. 1, 5 Dαρ. 1-2, 7 Dαρ. 2 , 22 Dαρ. 3-4. 
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Dρος τηv Κατάργηση της ∆oυλείας, της ΕµDoρίας των ∆oύλων και 

Παρεµφερώv Dρος τη ∆ουλεία Θεσµών και Πράξεων ή Συνηθειών, τη 

Σύµβαση ∆ΟΕ (αρ. 29) Dερί της Αvαγκαστικής ή ΥDοχρεωτικής Εργασίας, 

τη Σύµβαση ∆ΟΕ (αρ. 105) Αφορώσα τηv Κατάργηση της Αvαγκαστικής 

Εργασίας, τη Σύµβαση για τηv Εξάλειψη Όλωv τωv Μoρφώv ∆ιακρίσεως 

κατά τωv Γυvαικώv, τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη 

Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και σε Dεριφερειακό εDίDεδο την 

ΕυρωDαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώDου. 

Η διεθνής κοινότητα έχει ασχοληθεί και ειδικά µε το φαινόµενο της 

Dαράνοµης εµDορίας και διακίνησης ανθρώDων, υιοθετώντας Dλήθος 

κειµένων. Η Dιο συστηµατική και ολική αντιµετώDιση του φαινοµένου της 

Dαράνοµης διακίνησης αDό Dλευράς καταστολής του εγκλήµατος 

εDιχειρείται µε το Πρωτόκολλο, στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά 

του ∆ιεθνώς Οργανωµένου Εγκλήµατος, για την Πρόληψη, Καταστολή και 

Τιµωρία της Παράνοµης ∆ιακίνησης ΠροσώDων, ιδιαίτερα Γυναικών και 

Παιδιών,2 Dου έχει υDογραφεί αλλά δεν έχει εDικυρωθεί αDό την Ελλάδα.3 

Το Πρωτόκολλο ορίζει την Dαράνοµη διακίνηση και εµDορία ανθρώDων, 

καλεί τα Κράτη µέρη να την DοινικοιDοιήσουν ως αυτοτελές έγκληµα, να 

Dατάξουν τη διαφθορά των αρµοδίων για την καταDολέµηση του φαινοµένου 

οργάνων και να συνεργαστούν µεταξύ τους για την καταστολή της, ενώ τα 

καλεί να θεσDίσουν νόµους για την Dροστασία των θυµάτων. 

Το θέµα αντιµετωDίζεται και στα Dλαίσια της ΕυρωDαϊκής Ένωσης. 

Η ΕυρωDαϊκή ΕDιτροDή έχει υDοβάλει Dρόταση4 στο Συµβούλιο για την 

έκδοση αDόφασης Dλαισίου του Συµβουλίου της ΕΕ, Dου εDίσης εDιφορτίζει 

τα Κράτη-Μέλη µε την υDοχρέωση να εξασφαλίζουν ότι η εµDορία 

ανθρώDων µε σκοDό την σεξουαλική εκµετάλλευση τιµωρείται. 

                                                 
2 UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women 

and Children, Supplementing the UN Convention against Transnational Organised 

Crime, UN Doc. A/RES/55/25. 
3 YDογράφηκε αDό την Ελλάδα στις 13 ∆εκεµβρίου του 2000. 
4 COM/2001/0854-CNS 2001/0024. 



 4 

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της ΕυρώDης 

υιοθέτησε Dρόσφατα µία σύσταση5 στην οDοία αναγνωρίζει τη σηµαντική 

έξαρση του φαινοµένου και καλεί τα Κράτη-Μέλη να λάβουν µέτρα για την 

καταDολέµησή του, την Dρόληψή του και την υDοστήριξη των θυµάτων. 

 

Υ�άρχον εθνικό νοµοθετικό �λαίσιο 

 

Το υDάρχον νοµοθετικό Dλαίσιο στην Ελλάδα είναι χωρίς αµφιβολία 

εντελώς ανεDαρκές για την αντιµετώDιση της σηµερινής εξέλιξης του 

φαινοµένου. Η εµDορία και διακίνηση ατόµων µε σκοDό την εκµετάλλευση 

τους δεν τιµωρείται αυτοτελώς αDό την ισχύουσα Dοινική νοµοθεσία. 

ΕDιµέρους υDάρχουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όDως οι διατάξεις 

για τη µαστροDεία (ΠΚ 349), την εκµετάλλευση Dόρνης (ΠΚ 350), τη 

σωµατεµDορία (ΠΚ 351), χρησιµεύουν για την µερική αντιµετώDιση του 

φαινοµένου της σεξουαλικής χρησιµοDοίησης τρίτου DροσώDου ως 

κερδοφόρου αντικειµένου. ∆υστυχώς, ακόµα και αυτό το ανεDαρκές 

νοµοθετικό Dλαίσιο έχει ελάχιστα χρησιµοDοιηθεί στη Dράξη, ενώ οι Dοινές 

στις οDοίες καταδικάζονται οι αυτουργοί είναι Dολύ µικρές, και µάλιστα 

εξαγοράσιµες τις Dερισσότερες φορές. ΕDιDλέον, υDάρχουν υDόνοιες για την 

ανάµειξη αστυνοµικών στα κυκλώµατα διακίνησης, Dράγµα Dου DεριDλέκει 

ακόµα Dερισσότερο τη δίωξη των υDαιτίων. 

Παράλληλα, κανένας νόµος δεν DροβλέDει την Dροστασία των 

θυµάτων της εµDορίας και διακίνησης. Τα θύµατα, τις Dερισσότερες φορές 

αλλοδαDές χωρίς άδεια Dαραµονής στη χώρα, όταν εντοDίζονται, 

συλλαµβάνονται, κρατούνται και αDελαύνονται, χωρίς να τους Dαρασχεθεί 

οDοιαδήDοτε νοµική, ψυχολογική, ιατρική ή υλική στήριξη. Ο Dρόσφατος 

Ν. 2910/2001 για την είσοδο και Dαραµονή αλλοδαDών στην Ελληνική 

ΕDικράτεια δεν Dρόβλεψε την Dροστασία αλλοδαDών Dου βρίσκονται 

Dαράνοµα στη χώρα και είναι θύµατα εµDορίας και διακίνησης. Μόνο στο 

άρθρο 44 Dαρ. 7 ορίζει ότι η αDέλαση αλλοδαDών Dου βρίσκονται Dαράνοµα 

                                                 
5
 Campaign Against Trafficking in Women, Recommendation 1545 (2002)[1],της 21 

Ιανουαρίου 2002. 
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στη χώρα και καταγγέλλουν Dράξεις Dροαγωγής σε Dορνεία, µDορεί να 

ανασταλεί µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αDόφαση για τις Dράξεις Dου 

καταγγέλθηκαν. Για να αDοφύγει δηλαδή το θύµα της διακίνησης την 

αDέλαση, θα DρέDει το ίδιο, και Dαρά την ψυχική και σωµατική βία στην 

οDοία υDοβάλλεται σε καθηµερινή βάση, να φέρει το βάρος και τους 

σοβαρούς κινδύνους της καταγγελίας των διακινητών του και µάλιστα χωρίς 

να χαίρει ρητά κανενός µέτρου Dροστασίας ή υDοστήριξης. ∆ηλαδή θα 

DρέDει συνειδητά να χειροτερέψει την ήδη άθλια θέση του. Η διάταξη αυτή 

φαίνεται να µην λαµβάνει υDόψη της την Dραγµατικότητα. 

Κατά συνέDεια, η DροσDάθεια Dλήρωσης του νοµοθετικού κενού αDό 

το σχέδιο νόµου µε σκοDό την αυτοτελή καταDολέµηση της διακίνησης και 

εµDορίας ανθρώDων, την Dροστασία αDό αυτή τη δραστηριότητα και την 

κάθε είδους εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής και την Dαροχή αρωγής στα 

θύµατα κρίνεται κατ’αρχήν θετική. 

Παράλληλα, µε το ίδιο σχέδιο νόµου τροDοDοιούνται διάφορες 

διατάξεις του Κεφαλαίου 19 του Ποινικού Κώδικα (εγκλήµατα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής). Για µερικά εγκλήµατα DροβλέDεται αυστηρότερη Dοινή, 

ενώ για άλλα η συρρίκνωση της εφαρµογής τους ή και η αDοDοινικοDοίηση. 

Θεωρούµε λοιDόν σκόDιµο να υDοβάλουµε τα σχόλια µας, σε ένα 

Dνεύµα εDοικοδοµητικής κριτικής, µε σκοDό την κατά το δυνατόν καλύτερη 

νοµοθετική ρύθµιση των ιδιαίτερα ακανθωδών DαραDάνω θεµάτων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

Α. ∆ιατάξεις για την καταστολή της εµ#ορίας ανθρώ#ων (άρθρα 9 – 14 

του νοµοσχεδίου) 

Άρθρο 9 (Τρο�ο�οιεί το άρθρο ΠΚ 351) 

Ορισµός 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών, ως διακίνηση και 

εµDορία ανθρώDων (trafficking) ορίζεται η στρατολόγηση, µεταφορά, 

υDόθαλψη ή αDοδοχή DροσώDων, Dου γίνεται µε αDειλή ή άσκηση βίας ή 
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άλλες µορφές εξαναγκασµού, αDαγωγής, αDάτης ή κατάχρησης εξουσίας ή 

εκµετάλλευση µιας ιδιαίτερα τρωτής θέσης, µε σκοDό την εDίτευξη 

συναίνεσης αυτών των DροσώDων στην εκµετάλλευσή τους αDό ένα άλλο 

DρόσωDο. Στον όρο εκµετάλλευση Dεριλαµβάνεται τουλάχιστον η 

εκµετάλλευση της Dορνείας άλλων, ή άλλες µορφές σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης, η αναγκαστική εργασία, η δουλεία και οι Dαρεµφερείς 

Dρακτικές και η αφαίρεση οργάνων.6 Η διακίνηση και εµDορία είναι, 

δηλαδή, όρος ευρύτερος της διακίνησης γυναικών µε σκοDό τη σεξουαλική 

εκµετάλλευση. 

Το ελληνικό νοµοσχέδιο Dεριορίζει τη έννοια της διακίνησης και 

εµDορίας σε αυτήν µε µόνο σκοDό τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Γι’ αυτό και 

εDιλέγει να τη ρυθµίσει στα Dλαίσια του κεφαλαίου 19 του Ποινικού 

Κώδικα µε τίτλο «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής», 

τροDοDοιώντας το άρθρο 351 Dερί σωµατεµDορίας. 

Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα η σεξουαλική εκµετάλλευση αDοτελεί 

τον κύριο τρόDο εκµετάλλευσης των θυµάτων της διακίνησης και εµDορίας 

ανθρώDων. Όµως µDορεί να αDοσκοDεί και σε άλλες µορφές εκµετάλλευσης, 

όDως η αναγκαστική εργασία ή η αφαίρεση οργάνων. ΣκόDιµο θα ήταν, 

λοιDόν, εφόσον ο νοµοθέτης αDοφάσισε να ρυθµίσει το Dρόβληµα, να το 

κάνει µε τρόDο σύµφωνο µε τα διεθνή κείµενα. Σήµερα η ζήτηση στην 

Ελλάδα είναι στην αγορά του σεξ και γι’ αυτό οι διακινητές Dροάγουν τα 

θύµατα στην Dορνεία. ∆εν DρέDει, όµως να ξεχνάµε και τα κυκλώµατα 

εκµετάλλευσης ανηλίκων, λχ των λεγοµένων Dαιδιών των φαναριών, Dου 

τόσο ενεργά δρουν στη χώρα µας, τα µέλη των οDοίων δε θα τιµωρούνται µε 

το νέο 351, ούτε να αDοκλείσουµε την εµφάνιση νέων µορφών 

εκµετάλλευσης στο µέλλον Dου εDίσης θα µένουν ατιµώρητες αDό αυτή τη 

διάταξη. Γι’ αυτό θα ήταν σκόDιµο το αδίκηµα της εµDορίας και διακίνησης 

να µην Dεριέχει ως συστατικό στοιχείο της υDόστασής του αDοκλειστικά το 

«σκοDό γενετήσιας εκµετάλλευσης» του διακινητή. 

                                                 
6 Βλ. άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία της Παράνοµης 

∆ιακίνησης ΠροσώDων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, ό.D. 3. 
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Βέβαια, η εκµετάλλευση αναγκαστικής εργασίας ή η αφαίρεση 

οργάνων τιµωρείται µε άλλους νόµους, οι οDοίοι, όµως, δεν καλύDτουν 

εDαρκώς τη δράση των κυκλωµάτων, δεν τιµωρούν δηλαδή όλα τα DρόσωDα 

Dου συµµετέχουν στην «αλυσίδα της εκµετάλλευσης», αDό τον Dρώτο Dου 

Dροσέγγισε το θύµα µέχρι τον τελευταίο «χρήστη» ή «αDοδέκτη» του 

θύµατος. Αντιθέτως, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών 

τιµωρούνται όλοι οι µετέχοντες στο σύστηµα διακίνησης και εµDορίας, 

µέχρι µάλιστα και τον τελευταίο «χρήστη» ή «αDοδέκτη» του θύµατος. Το 

αυτό DροβλέDει και το Dροτεινόµενο άρθρο 351, αλλά µόνο όταν Dρόκειται 

για σεξουαλική εκµετάλλευση. 

Κατά τη γνώµη µας, χρειάζεται λοιDόν ένα νέο άρθρο, Dου δε θα 

συµDεριλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 19 του Ποινικού Κώδικα και Dου θα 

DοινικοDοιεί την Dαράνοµη διακίνηση και εµDορία ανθρώDων χωρίς 

εξειδίκευση του σκοDού της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τον ορισµό του 

Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ Dου Dαρατίθεται DαραDάνω. 

 

Συναίνεση 

Το Dροτεινόµενο άρθρο 351 αDαριθµεί τους τρόDους άσκησης βίας για 

τον εξαναγκασµό του θύµατος σε εκµετάλλευση και υDογραµµίζει στην 

Dαράγραφο 2 ότι η σωµατεµDορία, έστω και αν τελείται µε αDόσDαση της 

συναίνεσης του θύµατος όταν αυτό βρίσκεται σε ανάγκη µε «υDοσχέσεις, 

δώρα, Dληρωµές ή µε Dαροχή άλλων ωφεληµάτων ή µε τη χρήση αDατηλών 

µέσων» τιµωρείται µε την ίδια Dοινή. ΣκόDιµο θα ήταν να Dεριληφθεί και η 

«εκµετάλλευση τρωτής θέσης» στον κατάλογο των µέσων αDόσDασης της 

συναίνεσης, Dου αDοτελεί όρο ευρύτερο, µη Dεριορισµένο στην εDίκληση 

οικονοµικής ή εDιβιωτικής ανάγκης και Dου Dεριλαµβάνεται και στον 

ορισµό του Πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών. 

Με την DαραDάνω ευρεία διατύDωση, ακόµα και αν οι διακινητές 

ισχυριστούν ότι το θύµα είχε συναινέσει στο να µεταναστεύσει, να φέρει 

Dλαστά έγγραφα και να δουλέψει Dαράνοµα σε µια ξένη χώρα, τους 

στερείται η δυνατότητα να ισχυριστούν ότι συµφώνησε να δουλέψει σε 



 8 

συνθήκες ουσιαστικής δουλείας, και δη εφόσον αDοδεικνύεται ότι τελούσε 

υDό τρωτές συνθήκες. 

 

Ποινές 

Ορθώς το νέο νοµοσχέδιο DροβλέDει τις αυξηµένες Dοινές και 

εDιβαρυντικές DεριDτώσεις στην Dαρ. 3 και 4 του άρθρου 351. 

 

Ορισµός της γενετήσιας εκµετάλλευσης 

Ορθά το νοµοσχέδιο ορίζει την γενετήσια εκµετάλλευση, όρο 

ευρύτερο της τέλεσης ασελγούς Dράξης, έτσι ώστε να τιµωρούνται όχι µόνο 

εκείνοι Dου Dροάγουν τα θύµατα διακίνησης σε Dορνεία, αλλά και 

χρησιµοDοιούν αDό κερδοσκοDία την εικόνα, το σώµα και τη φωνή ενός 

DροσώDου για την Dραγµατική ή DροσDοιητή εDιχείρηση ασελγών Dράξεων 

ή την Dαροχή εργασίας ή υDηρεσιών µε σκοDό τη σεξουαλική διέγερση. 

 

Άρθρο 10 ( νέο άρθρο ΠΚ 351Α) 

Για Dρώτη φορά το ελληνικό Dοινικό δίκαιο DοινικοDοιεί την χρήση 

υDηρεσιών Dορνείας (Dελάτες) µε το Dροτεινόµενο άρθρο 351Α, αλλά µόνο 

στην DερίDτωση της µε αµοιβή τέλεσης ασελγούς Dράξης µε ανήλικο. Ο 

νοµοθέτης δεν DοινικοDοιεί τη χρήση υDηρεσιών Dορνείας για µε αµοιβή 

τέλεση ασελγούς Dράξης µε ενήλικο. Κάτι τέτοιο θα έDρεDε τουλάχιστον να 

θεσµοθετηθεί για το χρήστη των υDηρεσιών αυτών Dου γνωρίζει ότι ο/η 

εκδιδόµενος/η είναι θύµα Dαράνοµης εµDορίας και διακίνησης.7 Ο εν γνώσει 

του χρήστης υDηρεσιών αναγκαστικής Dορνείας, τελευταίος κρίκος της 

«αλυσίδας εκµετάλλευσης», είναι αυτός Dου τροφοδοτεί τα κυκλώµατα 

εµDορίας και διακίνησης. Ουσιαστικά και ο ίδιος ασκεί βία στο θύµα, 

αναγκάζοντάς το να Dροβεί σε µία Dράξη την οDοία δεν εDιθυµεί. Είναι 

λοιDόν αDαραίτητη η DοινικοDοίηση της αυτής της Dράξης �ρώτον λόγω της 

δικής του Dροσβλητικής της αξίας του θύµατος συµDεριφοράς, αλλά και 

                                                 
7 Βλ. και Dαράγραφο 10 ι)της σύστασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου 

της ΕυρώDης ό.D. 5. 
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δεύτερον για την αDοτελεσµατικότερη καταστολή της δράσης των 

διακινητών. 

 

Άρθρο 13 

Αρωγή θυµάτων 

Η νέα αυτή διάταξη στοχεύει στο να Dληρώσει το νοµοθετικό κενό σε 

σχέση µε την αρωγή των θυµάτων εµDορίας και διακίνησης DροσώDων. 

Αναγνωρίζει, λοιDόν, το νοµοσχέδιο, την ανάγκη Dροστασίας των ατόµων 

αυτών και DροβλέDει αρωγή για τη στέγαση, τη διατροφή, την Dερίθαλψη 

και την ψυχολογική υDοστήριξή τους, για την εκDαίδευση και την 

εDαγγελµατική κατάρτισή τους. Για την DραγµατοDοίηση του δικαιώµατος 

σε δίκαιη δίκη, θεσDίζει την εξασφάλιση νοµικού Dαραστάτη και διερµηνέα 

σε DεριDτώσεις δίωξης του εκµεταλλευτή τους. Βέβαια, αν δεχτούµε τον 

ευρύτερο ορισµό της εµDορίας και διακίνησης έναντι της σωµατεµDορίας 

του Dροτεινόµενου 351 ΠΚ, η Dροστασία αυτή θα DρέDει να εDεκταθεί στα 

θύµατα της Dαράνοµης εµDορίας και διακίνησης µε οDοιοδήDοτε σκοDό 

εκµετάλλευσης, λχ Dαιδιά των φαναριών. 

Το νοµοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει τον Dροσδιορισµό των µέσων 

εDίτευξης και της διαδικασίας εφαρµογής των αρχών Dου θέτει στην έκδοση 

Dροεδρικού διατάγµατος, το οDοίο ελDίζουµε ότι όντως θα εκδοθεί, και 

µάλιστα το συντοµότερο δυνατόν, και ότι θα είναι µελετηµένο και 

εφαρµόσιµο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αDοτελεσµατική DραγµατοDοίηση 

των εDιταγών του νόµου. 

Το νοµοσχέδιο δεν κάνει λόγο για τη συµβολή των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων στον όλον αγώνα και ιδιαίτερα στην υDοστήριξη των θυµάτων 

εµDορίας και διακίνησης. Είναι εµφανές ότι για να εφαρµοστούν οι 

φιλόδοξες διατάξεις του σχεδίου νόµου, η συµβολή των ΜΚΟ θα είναι Dλέον 

η αναγκαία, και γι’ αυτό ο νοµοθέτης οφείλει να αναφερθεί ρητά σε αυτήν, 

έστω καταλείDοντας τη ρύθµισή της σε Dροεδρικό διάταγµα. 

Το άρθρο DροβλέDει τη δυνατότητα αναστολής της αDέλασης 

αλλοδαDού Dου είναι θύµα διακίνησης και Dου βρίσκεται Dαράνοµα στη 

χώρα µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική αDόφαση κατά των υDαιτίων. 
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Ως τώρα, τα θύµατα διακίνησης δεν ζητούν τη βοήθεια της αστυνοµίας αDό 

φόβο µη συλληφθούν, κρατηθούν και αDελαθούν, αλλά και αDό το φόβο της 

αντίδρασης των σωµατεµDόρων. Ο νέος νόµος θα έDρεDε όµως να 

Dροσδιορίζει µε Dοιο καθεστώς ο αλλοδαDός θα Dαραµείνει στη χώρα, κυρίως 

αν λάβουµε υDόψη ότι αυτή η διαδικασία µDορεί να κρατήσει χρόνια. Ο 

νόµος µDορεί να Dροβλέψει ένα ειδικό καθεστώς νόµιµης Dαραµονής, άδειας 

εργασίας και ασφάλειας, ώστε να µDορέσει να διαβιώσει αξιοDρεDώς και 

ασφαλώς κατά το χρονικό αυτό διάστηµα. Αν δε διασφαλιστούν καλύτεροι 

και ασφαλέστεροι όροι διαβίωσης αDό αυτούς υDό τους οDοίους βρίσκεται 

σήµερα, το θύµα δε θα καταγγέλλει τους εκµεταλλευτές του. 

ΕDιDλέον, στο νοµοσχέδιο DρέDει να Dροστεθεί µια διάταξη µε σκοDό 

την Dροστασία της ιδιωτικής ζωής των θυµάτων κατά τη διάρκεια της δίκης 

των εκµεταλλευτών τους. ΕDειδή θεωρούµε Dάντως ότι το δικαίωµα 

ουσιαστικής υDεράσDισης των κατηγορουµένων δεν DρέDει να θιγεί, η 

DαραDάνω µυστικότητα σωστότερο είναι να διασφαλίζεται µε τη διεξαγωγή 

της δίκης κεκλεισµένων των θυρών και µε την αDαγόρευση δηµοσιοDοίησης 

των ονοµάτων των θυµάτων αDό τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Ο 

κατηγορούµενος, όµως, θα γνωρίζει µηνυτές, µάρτυρες και συγκεκριµένες 

κατηγορίες. Η δηµοσιοDοίηση των ονοµάτων των θυµάτων µDορεί να 

οδηγήσει στο στιγµατισµό τους και να εµDοδίσει την οµαλή κοινωνική τους 

ένταξη είτε στη χώρα Dροέλευσης τους είτε στη χώρα Dου θα Dαραµείνουν. 

 

Άρθρο 14 

ΕDαναDατρισµός 

Το Dροτεινόµενο άρθρο ορθώς DροβλέDει τον ασφαλή εDαναDατρισµό 

του θύµατος µε σεβασµό της αξιοDρέDειάς του και εφόσον το θύµα δηλώσει 

ρητά ότι τον εDιθυµεί. Στις Dερισσότερες DεριDτώσεις, το θύµα διακίνησης 

δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα του εDαναDατρισµού του, ενώ 

Dολλές φορές τα ταξιδιωτικά του έγγραφα βρίσκονται στα χέρια των 

διακινητών. Αυτό θα ήταν σκόDιµο να ληφθεί υDόψη στο Dροεδρικό 

διάταγµα Dου θα εκδοθεί και θα ρυθµίζει τις Dρακτικές λεDτοµέρειες του 

εDαναDατρισµού των θυµάτων. 
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Ορθώς το άρθρο αυτό DροβλέDει και τη δυνατότητα Dαραµονής του 

θύµατος στην Ελληνική εDικράτεια, εφόσον αυτό δεν εDιθυµεί να 

εDαναDατριστεί για Dροβαλλόµενους αDό αυτό λόγους Dου Dιθανολογούνται 

βάσιµοι και σοβαροί. Είναι κατανοητό ότι Dολλές φορές το θύµα δε µDορεί 

να εDιστρέψει στη χώρα Dροέλευσης, είτε γιατί κινδυνεύει να ξαναDέσει στα 

χέρια των κυκλωµάτων διακίνησης, είτε γιατί θα διασυρθεί κοινωνικά, ή 

ακόµα και συχνότατα θα διωχθεί. Όχι σDάνια δεν είναι ούτε αDό την 

οικογένειά του αDοδεκτό. Το νέο άρθρο DροβλέDει τη δυνατότητα 

Dαραµονής των αλλοδαDών θυµάτων στην Ελλάδα, χωρίς όµως να 

Dροσδιορίζει µε Dοιο καθεστώς. ΣκόDιµο θα ήταν να συγκεκριµενοDοιηθεί 

το καθεστώς Dαραµονής και άδειας εργασίας για τα θύµατα Dου θα µείνουν 

στην Ελληνική εDικράτεια, ενώ αDαραίτητος θα ήταν και ο σχεδιασµός 

Dρογραµµάτων κατάρτισης και εκDαίδευσης των θυµάτων, µε σκοDό την 

οµαλότερη ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία. 

 

Πρόληψη 

Το νοµοσχέδιο δεν Dεριλαµβάνει διατάξεις για την Dρόληψη της 

Dαράνοµης διακίνησης και εµDορίας ανθρώDων. Το Κράτος DρέDει να 

εDιφορτίσει κάDοιο αDό τα όργανά του, ενδεχοµένως τη Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας, µε την αρµοδιότητα εκDόνησης και εφαρµογής µιας εκτεταµένης 

καµDάνιας, µε σκοDό την ενηµέρωση: 

Ι) των θυµάτων της διακίνησης ότι τα δικαιώµατά τους 

Dροστατεύονται, ότι οι Ελληνικές αρχές θα τους συµDαρασταθούν, αν 

αDοφασίσουν να καταγγείλουν τους εκµεταλλευτές τους, 

ΙΙ) του ανδρικού Dληθυσµού της χώρας σε σχέση µε τις συνθήκες 

διαβίωσης των θυµάτων της διακίνησης και τη δράση των κυκλωµάτων, ώστε 

να συνειδητοDοιήσουν ότι χρησιµοDοιώντας τις υDηρεσίες αναγκαστικής 

Dορνείας συντηρούν ένα καθεστώς σύγχρονης δουλείας.8 

Το σDουδαιότερο για την Dρόληψη του φαινοµένου αυτού είναι η 

οργάνωση συστηµατικής συνεργασίας της χώρας µας µε τις αρµόδιες αρχές 

                                                 
8 Εξαιρετικά εDιτυχηµένη θεωρούµε την καµDάνια της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 

Μετανάστευσης, µε σύνθηµα « Εσύ Dληρώνεις για µια νύχτα, εκείνη Dληρώνει µε τη ζωή 

της» (You pay for a night, she pays with her life). 
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των άλλων χωρών, αλλά και µε τις σε αυτές Dροξενικές αρχές µας για την 

αDοτελεσµατικότερη DαρεµDόδιση της κυκλοφορίας των εκµεταλλευτών και 

της διακίνησης των υDοψήφιων θυµάτων αDό τις χώρες αυτές Dρος την δική 

µας. 

 

Καταστολή 

Κρίσιµος για την εφαρµογή αυτού του νόµου είναι φυσικά ο ρόλος 

της αστυνοµίας. Εκτός αDό την εκκαθάριση των Σωµάτων Ασφαλείας αDό 

άτοµα Dου συµµετέχουν ή καλύDτουν µε όDοιο τρόDο µDορούν τα 

κυκλώµατα διακίνησης, χρήσιµη είναι η ευαισθητοDοίηση των µελών των 

Σωµάτων Ασφαλείας σε σχέση µε το θέµα. Πάντως, αµφίβολο είναι αν θα 

αDέβαινε λυσιτελής η δηµιουργία ενός ειδικού σώµατος της Αστυνοµίας για 

την αDοτελεσµατικότερη καταστολή της εµDορίας και διακίνησης 

ανθρώDων. Η ειδική υDηρεσία της Αστυνοµίας για την Dορνεία σαφώς δεν 

εDέτυχε. 

Λοι#ές διατάξεις #ου τρο#ο#οιούν το Κεφάλαιο 19 του Ποινικού 

Κώδικα µε τίτλο «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» 

 

Άρθρα 1 – 5 (Τρο�ο�οίηση άρθρων ΠΚ 338, 342, 343, 344) 

Οι τροDοDοιήσεις των DαραDάνω άρθρων είναι ορθές. Η εDέκταση της 

Dροστασίας στους άνδρες αDό την κατάχρηση σε ασέλγεια είναι σύµφωνη µε 

την αρχή της ισότητας, αλλά και ανταDοκρίνεται στη διάδοση της έκδοσης 

ανδρών, κυρίως Dολλών ανηλίκων. Η αύξηση των Dοινών στα εγκλήµατα της 

κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια και της ασέλγειας µε κατάχρηση 

εξουσίας είναι ορθή και ανάλογη µε τη βαρύτητα των εγκληµάτων αυτών. Το 

τροDοDοιηµένο άρθρο 344 καταργεί την ανάγκη έγκλησης για τη δίωξη µιας 

σειράς εγκληµάτων (κατάχρηση σε ασέλγεια, αDοDλάνηση Dαίδων, 

κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας), τα 

οDοία Dλέον διώκονται αυτεDαγγέλτως. Το άρθρο αυτό δηµιουργεί κάDοιους 

δισταγµούς για τις ψυχολογικές και κοινωνικές εDιDτώσεις σε µερικές 

DεριDτώσεις Dαιδιών ψυχικά τραυµατισµένων ή υDερευαίσθητων. ΚάDοια 
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ειδικότερη ρύθµιση εν όψει αυτών των DεριDτώσεων µας φαίνεται 

ενδεδειγµένη. 

 

Άρθρο 6 (Τρο�ο�οιεί ΠΚ 348) 

Είναι γνωστό ότι τα κυκλώµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

γυναικών, αDό τα οDοία διακινείται και µεγάλος αριθµός ανηλίκων, 

διαφηµίζουν ανεµDόδιστα το «εµDόρευµα» µε αγγελίες, διαφηµιστικά σDοτ 

σε µερικά αDό τα Dιο ευρέως διαδεδοµένα µέσα ενηµέρωσης. Ορθώς λοιDόν 

το νοµοσχέδιο DοινικοDοιεί τη δηµοσίευση αDό τα µέσα ενηµέρωσης 

αγγελίας, εικόνας κτλ µε σκοDό τη διευκόλυνση της ασέλγειας µε DρόσωDα 

νεότερα των 18 ετών. Νοµίζουµε ωστόσο ότι ο Dεριορισµός αυτός είναι 

άστοχος. Οι αγγελίες δε θα αναγράφουν Dλέον ηλικία και ο υDεύθυνος του 

µέσου ενηµέρωσης θα µDορεί ευλόγως να ισχυριστεί - και όταν το θύµα 

είναι ανήλικο – ότι δεν ήταν εύκολο γι’ αυτόν να γνωρίζει την ηλικία του 

θύµατος. 

Εν Dάση DεριDτώσει δεν εDιτρέDεται να δρα ατιµωρητί η ισχυρότατη και 

αDοτελεσµατικότατη Dροώθηση αDό τα µέσα ενηµέρωσης της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης των γυναικών-θυµάτων. 

 

Άρθρο 7 (Προστιθέµενο άρθρο ΠΚ 348Α) 

Ορθώς το νέο αυτό άρθρο DοινικοDοίει την Dορνογραφία κατά 

ανηλίκων και µάλιστα για όλη την αλυσίδα κατασκευής και διακίνησης 

Dορνογραφικού υλικού, αDό αυτόν Dου Dαρασκευάζει µέχρι αυτόν Dου 

διακινεί ή αDλώς κατέχει Dορνογραφικό υλικό. Άστοχα όµως το άρθρο αυτό 

Dεριορίζει την ηλικία του εκµεταλλευόµενου ανηλίκου στα 15, κάτι Dου 

είναι αντίθετο µε τον ορισµό του Dαιδιού αDό το άρθρο 1 της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, Dου έχει εDικυρωθεί αDό τη 

χώρα µας.9 ΕDιβάλλεται λοιDόν η αύξηση της ηλικίας Dροστασίας στα 18. 

Ορθό θα είναι να DροβλέDεται και η τιµώρηση κατασκευής Dορνογραφικού 

υλικού µε τη συµµετοχή DροσώDων ενηλίκων εξαναγκαζοµένων ή 

ανύDοDτων ότι χρησιµοDοιούνται για τέτοιο σκοDό. 

                                                 
9
 Ν. 2101/1992. 
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 Άρθρο 8 (τρο�ο�οιεί το άρθρο ΠΚ 349) 

Το Dροτεινόµενο άρθρο αυξάνει την Dοινή για τη µαστροDεία κατά 

ανηλίκων και καταργεί την Dαράγραφο 3, δηλαδή το αξιόDοινο της 

µαστροDείας κατά ενηλίκων, δηλαδή της Dροαγωγής στην Dορνεία, της 

ψυχικής και υλικής διευκόλυνσης της Dορνείας µη εκδιδοµένου εισέτι 

DροσώDου, Dου κατά την µέχρι σήµερα νοµοθεσία και νοµολογία λαµβάνει 

χώρα χωρίς τη χρήση βίας, αDάτης, Dλάνης, αDειλής. 

ΑDό την εισηγητική έκθεση διαφαίνεται Dως ο νοµοθέτης θεωρεί ότι 

η µαστροDεία καλύDτεται αDό τη διευρυµένη αντικειµενική υDόσταση της 

σωµατεµDορίας του νέου 351ΠΚ. Όµως κάτι τέτοιο δε φαίνεται να 

συµβαίνει, εφόσον σύµφωνα µε το ισχύον 349 Dαρ. 3 η µαστροDεία τελείται 

ανεξάρτητα βίας, Dλάνης, αDάτης και αDειλής του/της εκδιδόµενου/ης, κάτι 

Dου είναι συστατικό στοιχείο της υDόστασης του νέου 351. ΕDιDλέον, το 

αδίκηµα της µαστροDείας διατηρείται για τους ανήλικους, Dαρότι στις 

διατάξεις Dερί σωµατεµDορίας DροβλέDεται, και µάλιστα ως εDιβαρυντική 

DερίDτωση, η σωµατεµDορία ανηλίκων. Άρα, εφόσον ο νοµοθέτης διατηρεί 

δυο διαφορετικά αδικήµατα για τους ανηλίκους, γιατί καταργεί τη 

µαστροDεία για τους ενηλίκους; 

Ο Dαλιός ΠΚ, στο άρθρο 349 Dαρ. 3 θεωρούσε ότι θύµα µαστροDείας 

µDορούσε να είναι µία γυναίκα, η οDοία δεν είχε γίνει Dριν Dόρνη, κατά την 

κρατούσα άDοψη στη νοµολογία,10 και η οDοία µε οDοιονδήDοτε τρόDο 

Dείσθηκε να εκδοθεί και στην οDοία Dαρασχέθηκαν τα µέσα ώστε να το 

κάνει. 

ΣκοDός της διάταξης ήταν η κατά το δυνατόν Dροφύλαξη των 

γενετήσιων σχέσεων αDό την εµDορευµατοDοίηση (Μαγκάκης). Στο βάθος 

της αυτή η διάταξη διέβλεDε τις σχέσεις εξουσίας ή συναισθηµατικής 

εξάρτησης Dου υDάρχουν µεταξύ του µαστροDού και της γυναίκας Dου 

Dείσθηκε να εκδοθεί για Dρώτη φορά. 

                                                 
10 Βλ. όµως σωστές αντιρρήσεις εD' αυτού αDό τον Γ. Α. Μαγκάκη, ο οDοίος ισχυρίζεται ότι 

θύµα µDορεί να είναι και Dόρνη. 
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Σηµειωτέον ότι κανένα διεθνές νοµοθετικό κείµενο εDικυρωµένο αDό 

τη Ελλάδα δεν DροβλέDει την κατάργηση της µαστροDείας. 

Το άρθρο 349 Dαρ. 3 DρέDει να διατηρηθεί, να εDεκταθεί η Dροστασία 

Dου Dαρέχει στα εκδιδόµενα DρόσωDα γενικά, σύµφωνα µε την αρχή της 

ισότητας, και µάλιστα να αυξηθούν οι Dοινές Dου DροβλέDει. 

 

Άρθρο 12 �αράγραφος 2 (καταργεί το άρθρο ΠΚ 350) 

Το νοµοσχέδιο καταργεί το έγκληµα της εκµετάλλευσης Dόρνης, 

δηλαδή το να διατρέφεται κανείς αDοκλειστικά ή εν µέρει αDό τα έσοδα 

εκδιδόµενης γυναίκας. Η διατήρηση αυτού του άρθρου µας φαίνεται 

αDαραίτητη. Είναι φανερό ότι τέτοια DρόσωDα αφ’ ενός µεν εξαναγκάζουν το 

θύµα – χρηµατοδότη τους να Dαραµείνει στο εDάγγελµα, αφ’ ετέρου να 

εκδίδεται κατά το δυνατόν Dερισσότερο και κατά οDοιονδήDοτε 

εξευτελιστικό τρόDο για την αύξηση του εισοδήµατός τους. Συγχρόνως, 

δηµιουργεί µε κάθε µέσο εξάρτηση του θύµατος αDό αυτόν, για να κρατεί 

ασφαλή την Dηγή των Dόρων του, ακόµη και µε εθισµό του θύµατος στα 

ναρκωτικά. Εξάλλου, τα συστατικά στοιχεία της αντικειµενικής υDόστασης 

του εγκλήµατος αυτού είναι Dολύ ευχερέστερα αDοδείξιµα αDό εκείνα της 

µαστροDείας και της σωµατεµDορίας Dου Dεριλαµβάνουν δυσαDόδεικτα 

ψυχολογικά στοιχεία. Προτείνουµε όµως τη νέα διατύDωσή του ως εξής: 

«ΌDοιος συντηρείται ολικά ή µερικά αDό τις εισDράξεις κατ’ εDάγγελµα 

εκδιδοµένου DροσώDου, τιµωρείται µε φυλάκιση 2 έως 5 ετών». 

Τέλος, Dροτείνουµε ένα νέο άρθρο σε σχέση µε την καταστολή των 

εγκληµάτων αυτών, το οDοίο Dροσωρινά αριθµούµε ως 12Α του νοµοσχεδίου. 

∆εδοµένου ότι η σεξουαλική εµDορευµατοDοίηση και εκµετάλλευση της 

γυναίκας δεν ήταν ακάλυDτη αDό τις ισχύουσες διατάξεις, ωστόσο έµενε 

ατιµώρητη κυρίως λόγω της στάσης των αστυνοµικών οργάνων, αDαραίτητη 

θεωρούµε την Dρόβλεψη τιµωρίας τους µε βάση τη διατύDωση του άρθρου 

16 της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και της αDάνθρωDης ή 

εξευτελιστικής µεταχείρισης ή Dοινής. Αλλιώς, η αύξηση των Dοινών των 

σωµατεµDόρων, Dροαγωγών κτλ, καθώς και η τιµώρηση των δραστών του 

νέου 351 θα έχουν ως αDοτέλεσµα αDλώς την αύξηση των Dαρεχοµένων 
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στους αστυνοµικούς ανταλλαγµάτων για την αDραξία τους. Συγκεκριµένα 

Dροτείνουµε την εξής διατύDωση: 

«Όργανο του Κράτους ή DρόσωDο Dου ενεργεί κατά οDοιονδήDοτε 

τρόDο µε κρατική ιδιότητα και διαDράττει αυτό το ίδιο ή συνεργεί κατά 

οDοιονδήDοτε τρόDο ή DροτρέDει ή συναινεί ρητά ή σιωDηρά στη διάDραξη 

των εγκληµάτων των άρθρων 349, 350 (του οDοίου τη διατήρηση ζητούµε), 

και 351 τιµωρείται µε φυλάκιση ενός µέχρι 3 ετών. Αν αDοδειχθεί 

συµµετοχή του στα κέρδη των διακινητών ή σωµατεµDόρων ή άλλη 

εDωφελής Dρος αυτόν Dαραχώρηση οDοιουδήDοτε είδους, η Dοινή θα είναι 

φυλάκιση αDό 3 έως 5 έτη ή, αν η συνεργασία έχει µονιµότερο χαρακτήρα, 

κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002 

 


