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ανθρώπων
1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση 

εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει 

άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις της 

προηγούμενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή 

παρασύροντάς τον εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.

3. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων όταν: α) 

τελείται κατ’ επάγγελμα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή 

επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, 

γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή δ) είχε ως 

αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν η 

πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.
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4. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν 

στρέφεται κατά ανηλίκου, ακόμα κι όταν τελείται χωρίς τη χρήση των μέσων που αναφέρονται σε αυτές. 

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος, με τα μέσα των παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο με 

σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις.

5. Η έννοια της «εκμετάλλευσης» στις προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει τον πορισμό παράνομου 

περιουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεμφερείς προς τη 

δουλεία πρακτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ) την εργασία ή την επαιτεία του 

θύματος (εργασιακή εκμετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληματικών πράξεων από αυτό, ε) την αφαίρεση 

κυττάρων, ιστών ή οργάνων του σώματός του, στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, 

πραγματικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη 

γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκμετάλλευση) ή ζ) τον εξαναγκασμό του σε τέλεση γάμου.
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6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να 

χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαμβάνει στην εργασία του πρόσωπο που είναι θύμα 

εμπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί μαζί του γενετήσια πράξη ή δέχεται τα 

έσοδα από την εκμετάλλευσή του.



Ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων 
● Παρακράτηση προσωπικών εγγράφων ή/και μισθού

● Επιβολή επίπλαστου και υπέρογκου χρέους 

● Σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική κακοποίηση

● Απειλές προς το θύμα και την οικογένειά του 

● Αποστέρηση τροφής, νερού, ύπνου, ιατρικής φροντίδας 

● Εξαναγκασμός σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας 

● Περιορισμός κινήσεων και επικοινωνίας με άλλους, συνεχής επιτήρηση

● Υψηλά μέτρα ασφαλείας στο χώρο διαμονής και εργασίας 

● Μη εξοικείωση του θύματος με το περιβάλλον



Ενδείξεις εργασιακής εκμετάλλευσης 

● Έλλειψη συμβολαίου εργασίας 

● Υπερβολικές ώρες εργασίας 

● Προκαθορισμένος χώρος διαμονής (συνήθως ο ίδιος με το χώρο εργασίας) 

● Εργασία υπό την απειλή όπλου, απειλή επιβολής του νόμου, κακοποίησης ή 

άλλων μέτρων ελέγχου και πειθαρχίας 

● Εκφοβισμός και βιαιοπραγίες ως παραδειγματισμός 

● Έλλειψη της απαραίτητης εκπαίδευσης και εξοπλισμού για το είδος εργασίας

● Αγγελίες εργασίας δημοσιευμένες μόνο σε ξένες γλώσσες 
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Περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων στον τομέα της 

απασχόλησης στην Ελλάδα. 





Περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων στον τομέα της εργασίας:

❏ Αγροτικός κλάδος

❏ Ξενοδοχειακός κλάδος

❏ Κτηνοτροφικός κλάδος

❏ Οικιακή εργασία 

❏ Βιομηχανία της μόδας 

Θύματα εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ταυτόχρονα.



http://drive.google.com/file/d/1c6JDrOKC5L8mDmxcsET-1TD6BrYGYY-F/view


Φάση της Πρόσληψης



Φάση της Μεταφοράς



Φάση της Εκμετάλλευσης 





“Απόκτηση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους με το 

μικρότερο δυνατό εργατικό κόστος”



Απόδραση



Δικαιοσύνη







Εκπαιδεύσεις



Πρόγραμμα αποκατάστασης

Ξενώνας Κέντρο Ημέρας Διαμερίσματα



“Περπάτημα για την ελευθερία” - σε 11 πόλεις στην 

Ελλάδα, σε 50 χώρες στον κόσμο

Ενημέρωση



https://vimeo.com/353029215?ref=fb-

share&fbclid=IwAR3AcavXj11BCk8YqyY00r0Pc5VsRdAwi1oP

KiZqaFwwQ-tXDbRgHmKLd74

Walk for Freedom

https://vimeo.com/353029215?ref=fb-share&fbclid=IwAR3AcavXj11BCk8YqyY00r0Pc5VsRdAwi1oPKiZqaFwwQ-tXDbRgHmKLd74
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


