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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Με επιστολή της η βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του Α.Κ.Ε.Λ.-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά ζήτησε από τον Τομέα Ερευνών 
και Μελετών της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων τη διεξαγωγή έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος που να 
αφορά το καθεστώς της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών που ισχύει στις υπόλοιπες 
χώρες μέλη της Ε.Ε.  

Συγκεκριμένα, η βουλευτής ζήτησε να διερευνηθούν τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. νομοθεσία που ποινικοποιεί την 
αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και ποια η αποτελεσματικότητά της;  

2. Το μέτρο της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών επέφερε 
μείωση των περιπτώσεων εμπορίας προσώπων για παροχή σεξουαλικών 
υπηρεσιών;  

 

Στο ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης (ECPRD), συμπεριλήφθηκαν και ερωτήματα αναφορικά με την 
ύπαρξη μηχανισμών στήριξης των θυμάτων εμπορίας με την παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας και προγραμμάτων/σχεδίων για θεραπεία και 
αποκατάστασή τους στην κοινωνία, όπως επαγγελματική εκπαίδευση, νομική βοήθεια κ. 
ά. 

Η παρούσα μελέτη συμπληρώνει την έρευνα με θέμα «Ποινικοποίηση αγοράς 
σεξουαλικών υπηρεσιών στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και αποτελεσματικότητα 
σχετικής νομοθεσίας» και σκοπεί να παρουσιάσει την ύπαρξη μηχανισμών 
στήριξης των θυμάτων σωματεμπορίας και την ύπαρξη προγραμμάτων/σχεδίων 
για θεραπεία και κοινωνική αποκατάστασή τους.  

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των 
σχετικών απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και 
Εκδόσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης και 
αφορούν την ύπαρξη μηχανισμών στήριξης των θυμάτων σωματεμπορίας και την 
ύπαρξη προγραμμάτων/σχεδίων για θεραπεία και κοινωνική αποκατάστασή 
τους. 

Ακολουθούν αναλυτικό σημείωμα και συνοπτικός πίνακας στα οποία παρατίθενται ανά 
χώρα οι απαντήσεις των χωρών μελών της Ε.Ε.   
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 

απαντήσεις είκοσι (20) χωρών της Ευρώπης που ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα που 

έθεσε η κ. Κουκουμά (ECPRD Request: 3921). Από τις εν λόγω απαντήσεις 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Όλες οι χώρες που απάντησαν έχουν εναρμονίσει τη νομοθεσία τους με την «Οδηγία 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Η εθνική πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας 

προσώπων εκφράζεται μέσα από εθνικά σχέδια δράσης. 

Εκτός από τους μηχανισμούς στήριξης των θυμάτων σε κρατικό επίπεδο μη 

κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στα θύματα. 

Στις χώρες Γαλλία, Λετονία και Φινλανδία παρέχονται υπηρεσίες προς τα θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και από τους δήμους και περιφέρειες. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ουγγαρία εκκλησιαστικές οργανώσεις 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και προστασίας. 
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Αναλυτικό σημείωμα 

 

 Αυστρία 

Tα θύματα σωματεμπορίας δικαιούνται κρατική στήριξη βάσει νομοθεσίας για θύματα 
εγκλημάτων. Στη νομοθεσία περιέχονται πρόνοιες για κοινωνική, ψυχολογική στήριξη 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
παρέχουν πρόσθετη βοήθεια σε θύματα εμπορίας προσώπων. 

Ο νόμος για την απασχόληση αλλοδαπών παρέχει στα θύματα (και τους μάρτυρες) 
εμπορίας προσώπων από τρίτες χώρες ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
Για αυτούς τους ανθρώπους, οι άδειες απασχόλησης χορηγούνται χωρίς προηγούμενη 
δοκιμασία στην αγορά.  

Υπάρχουν πολλά ιδρύματα που παρέχουν συμβουλές σε άτομα που προσφέρουν 
σεξουαλικές υπηρεσίες. Τα πιο σημαντικά είναι: 

 LEFÖ/IBF, Οργανισμός παρέμβασης για θύματα εμπορίας γυναικών, ο οποίος 
παρέχει στα θύματα βοήθεια για στέγαση έκτακτης ανάγκης, 24ωρη 
προσβασιμότητα για έκκληση βοήθειας, υποβοηθούμενη διαβίωση, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμβουλές για την εξασφάλιση άδειας παραμονής 
και εργασίας, συνοδεία κατά την αστυνομική ανάκριση, ψυχοκοινωνική και νομική 
υποστήριξη, βοήθεια για εξεύρεση στέγης και εργασίας, βοήθεια για επαναπατρισμό 
των θυμάτων.  

 MEN VIA: Κέντρο στήριξης ανδρών θυμάτων εμπορίας προσώπων (παρέχει στα 
θύματα υπηρεσίες για κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, συμβουλές για 
επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη). 

 

 Γαλλία 

Τον Απρίλιο του 2016 ψηφίστηκε σχετική τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα. H νέα 
νομοθεσία ενισχύει τον αγώνα κατά της πορνείας και στηρίζει τα δικαιώματα των 
εκπορνευομένων. 

Ο νόμος αυτός επιτρέπει στη γαλλική κυβέρνηση να καταρτίσει πρόγραμμα, για να 
βοηθήσει τις εκπορνευόμενες να εξέλθουν από την πορνεία. Στον νόμο εμπεριέχονται 
πρόνοιες για την πορεία εξόδου των εκπορνευομένων από την πορνεία. Κάθε νομός 
μέσω της περιφερειακής αντιπροσωπίας για τα δικαιώματα γυναικών στην ισότητα 
συστήνει ειδική επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο νομάρχης. Στην επιτροπή μετέχουν 
εκπρόσωποι δικαστικών υπηρεσιών, του κράτους, των κοινοτήτων και άλλων 
οργανώσεων. Οι εγκεκριμένες οργανώσεις συνοδεύουν τις πόρνες που αιτούνται για τη 
διαδικασία εξόδου από την πορνεία παρουσιάζοντας τις υποθέσεις στην εν λόγω 
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επιτροπή, αλλά δε μετέχουν στη διαβούλευση. Τον τελευταίο λόγο για την έγκριση της 
απόφασης της επιτροπής έχει ο νομάρχης. Ο μηχανισμός αυτός και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του μηχανισμού δέχονται ευρεία κριτική από 
οργανώσεις και ακτιβιστές που προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην 
αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, καθώς και από οργανώσεις για την καταπολέμηση του 
AIDS. 
 
Οι εκπορνευόμενες που εντάσσονται στη διαδικασία εξόδου από την πορνεία 
επωφελούνται με τα εξής: 

 Άδεια παραμονής και εργασίας για έξι μήνες, σε περίπτωση που είναι παράνομες. 
 Οικονομική βοήθεια ύψους €330 μηνιαίως. Το ποσό αυτό δεν προστίθεται στο 

επίδομα αιτητών ασύλου ή σε άλλο επίδομα. Στόχος της οικονομικής αυτής 
βοήθειας είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη για όσους δεν μπορούν να 
επωφεληθούν με τα κοινωνικά ελάχιστα. 

 Παροχή στέγης, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στον νομό που 
διαμένουν. 

 

 Γερμανία 

Υπάρχουν κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί μηχανισμοί που στηρίζουν τα θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης τόσο κατά την παρούσα κατάστασή τους όσο και κατά τη 
διαδικασία εξόδου τους από την πορνεία και επανένταξή τους στην κοινωνία. Τα θύματα 
μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια συμβουλευτικά κέντρα και την 
αστυνομία. Μολονότι η αστυνομία έχει πρωτίστως την ευθύνη δίωξης των δραστών, 
αποτελεί συχνά το πρώτο σημείο επαφής και παραπέμπει τα θύματα σε κατάλληλα 
συμβουλευτικά κέντρα. 

Ειδικά συμβουλευτικά κέντρα αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών 
παροχής συμβουλών και υποστήριξης. Λειτουργούν κυρίως από ενώσεις και 
συνδέσμους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ορισμένα από αυτά είναι καθαρά ιδιωτικού 
δικαίου, ενώ άλλα λαμβάνουν κρατική χορηγία. 

Τα συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν στα θύματα συμβουλές άνευ αμοιβής, ανώνυμα και 
ανεξάρτητα από τις αρχές ή άλλα κρατικά όργανα. Συνήθως παρακολουθούν/στηρίζουν 
τα θύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα θύματα τυγχάνουν ιατρικής, ψυχολογικής 
και κοινωνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής ασφαλούς στέγης. 
Επίσης, παρέχονται στα θύματα συχνά νομικές συμβουλές, όπως συνοδεία τους στις 
συναντήσεις με αρχές και νομική υποστήριξη κατά τη δικαστική διαδικασία. Όπου 
χρειάζεται, φροντίζουν για επαναπατρισμό των θυμάτων. 
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 Ελλάδα 

Με τον νόμο 4267/2014 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις, η ελληνική 
νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2011/93/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου αυτού τα θύματα 
σωματεμπορίας: 

 σε περίπτωση που κινδυνεύουν, δικαιούνται  προστασία, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής και 
σεξουαλικής ελευθερίας τους. Επίσης, παρέχεται στα θύματα, για όσο διάστημα 
κρίνεται απαραίτητο, βοήθεια για στέγαση, διατροφή, διαβίωση, φροντίδα και 
ψυχολογική στήριξη. 

 Δικαιούνται νομική αρωγή, συμπεριλαμβανομένης της νομικής εκπροσώπησης, και 
υπηρεσίες μεταφραστή.  

Για τα θύματα σωματεμπορίας που είναι ανήλικοι υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Παράλληλα, υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια στα 
θύματα σωματεμπορίας.  

 

  Εσθονία 

Τα θύματα εμπορίας προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν βοήθειας και στήριξης με την πρώτη 
υποψία ότι ενδέχεται να πέσουν θύματα εμπορίας προσώπων. Η πρόσβαση στις 
αρμόδιες υπηρεσίες είναι εφικτή, αφού προηγουμένως γίνει αναφορά για ποινικό 
αδίκημα στις αστυνομικές αρχές ή στο Γραφείο του Εισαγγελέα. Η έκθεση μπορεί να 
υποβληθεί από το ίδιο το άτομο, λειτουργό υπηρεσίας στήριξης των θυμάτων, μη 
κυβερνητική οργάνωση κ.λπ. 

Το κεντρικό σημείο επαφής για τα θύματα εμπορίας προσώπων είναι το γραφείο του 
Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ταλίν. Υπάρχουν επίσης δύο μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος-Living For Tomorrow 
και Atoll Lifeline-που παρέχουν στα θύματα εμπορίας προσώπων ψυχολογική, 
κοινωνική και νομική στήριξη. 

Υπάρχει νομοθεσία για τη στήριξη των θυμάτων εγκλημάτων (Victim Support Act) με 
την οποία ρυθμίζονται οι θεμελειώδεις αρχές της κρατικά οργανωμένης στήριξης των 
θυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εμπορίας προσώπων) μέσω της 
υπηρεσίας συνδιαλλαγής και των καταφυγίων γυναικών, της οργάνωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης των θυμάτων εμπορίας προσώπων και των σεξουαλικά κακοποιημένων 
ανηλίκων. Στην εν λόγω νομοθεσία προνοείται η ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα 
και η καταβολή αποζημίωσης σε θύματα βίαιων εγκλημάτων. 
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 Ηνωμένο Βασίλειο 

Παρέχεται στήριξη σε άτομα που έχουν εντοπιστεί ως πιθανά θύματα εμπορίας 
προσώπων και έχουν απευθυνθεί  στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (National 
Referral Mechanism-NRM). Τα άτομα αυτά έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για στέγαση, παροχή συμβουλών και  υγειονομική περίθαλψη.  

Στην απάντηση του κοινοβουλίου γίνεται αναφορά στον ρόλο που διαδραματίζουν οι πιο 
κάτω οργανισμοί στη στήριξη των θυμάτων εμπορίας προσώπων και την επανένταξή 
τους: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Eθνικός Mηχανισμός Παραπομπής (National Referral 
Mechanism-NRM):  O μηχανισμός συστάθηκε από την κυβέρνηση το 2009 με 
σκοπό την αναγνώριση, την προστασία των θυμάτων εμπορίας προσώπων και την 
προώθηση των δικαιωμάτων τους. Με τη σύσταση του μηχανισμού αυτού η 
κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις νομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας προσώπων. Ο 
μηχανισμός άρει τα θύματα από καταστάσεις εκμετάλλευσης, τους παρέχει εντατική 
υποστήριξη και ειδική φροντίδα για σύντομη χρονική περίοδο και τα υποστηρίζει να 
επανενταχθούν κοινωνικά και να γίνουν ανθεκτικά σε περίπτωση μελλοντικής 
εκμετάλλευσής τους. Στα θύματα παρέχεται ασφαλής στέγη και υλική βοήθεια, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη, 
νομικές συμβουλές σχετικά με τη μετανάστευση και τα δικαιώματά τους, συμβουλές 
ποινικού δικαίου, καθοδήγηση για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση. 

2. STOP THE TRAFFIK (Σταματήστε την εμπορία προσώπων): Παγκόσμιo κίνημα 
ατόμων, κοινοτήτων και οργανώσεων που αγωνίζονται για την πρόληψη της 
εμπορίας προσώπων σε όλο τον κόσμο. 

3. Salvation Army (Στρατός της Σωτηρίας): Διεθνής ιεραποστολική κίνηση της 
προτεσταντικής εκκλησίας. Παρέχει στήριξη σε ενήλικες θύματα της σύγχρονης 
δουλείας και ειδικότερα της εμπορίας προσώπων. Θύματα έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του κινήματος μέσω απευθείας εμπιστευτικής τηλεφωνικής γραμμής 
όλες τις μέρες για είκοσι τέσσερις ώρες. Η στήριξη των θυμάτων περιλαμβάνει 
εμπιστευτικές  νομικές συμβουλές,  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, οικονομική βοήθεια, επαγγελματική αποκατάσταση και εξασφάλιση 
στέγης. 

 

 Ισπανία 

Υπάρχει ένα ευρύ εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης που θεσπίζει μηχανισμούς και προγράμματα για την έξοδο 
των θυμάτων από την κατάσταση εκμετάλλευσης και την κοινωνική επανένταξή τους. Η 
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κυβερνητική πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων εκφράζεται μέσα 
από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2015-2018.  

Όλα τα θύματα εμπορίας προσώπων έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες για βοήθεια, 
πόρους προστασίας, νομική υποστήριξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα 
από το αν είναι δικαιούχοι μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διενεργείται ατομική 
αξιολόγηση, για να προσδιοριστεί η ιδιαίτερη ανάγκη των θυμάτων και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους και την αποφυγή περαιτέρω 
θυματοποίησής τους. 

Πρωταρχική σημασία δίνεται στη λειτουργία μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας 
μεταξύ των διάφορων φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανίχνευσης, 
εντοπισμού, στήριξης και προστασίας των θυμάτων εμπορίας προσώπων. Με τη 
δημιουργία ενός πρωτοκόλλου πλαισίου εδραιώνεται η βάση για το συντονισμό και τη 
δράση των διάφορων θεσμικών οργάνων και αρχών, καθορίζονται οι αρμοδιότητές 
τους, το πεδίο εφαρμογής τους, καθώς και οι διάφοροι τρόποι συμμετοχής μη 
κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
έργων που χρηματοδοτούνται από τη δημόσια διοίκηση και αποσκοπούν στην 
προστασία και στήριξη των θυμάτων εμπορίας προσώπων. 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στη νομοθεσία και εισήχθηκαν ειδικές διατάξεις για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των αλλοδαπών θυμάτων και την κοινωνική επανένταξή 
τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα θύματα (αλλοδαποί) έχουν πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένη βοήθεια ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Παράλληλα, τους 
παρέχεται  μια περίοδος ανάκαμψης και προβληματισμού, που τους επιτρέπει να 
ανακάμψουν και να αποφύγουν την επιρροή των διακινητών, να συνεργαστούν με τις 
αρμόδιες αρχές, για να διερευνήσουν το έγκλημα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας 
προσώπων. 

Έτσι, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα πιθανό θύμα, προστατεύεται από την 
εφαρμογή κυρώσεων που απορρέουν από το παράνομο καθεστώς τους στη χώρα. 
Εξουσιοδοτούνται επίσης, σε περίπτωση που αποδέχονται την περίοδο ανάκαμψης και 
προβληματισμού, να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα, γεγονός που συνεπάγεται 
εγγυημένη πρόσβαση σε μέτρα συνολικής βοήθειας, ασφάλειας και προστασίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προστασία των πιο ευάλωτων ατόμων και των θυμάτων 
που είναι ανήλικοι.  

Τα θύματα που είναι ανήλικοι αλλοδαποί: 
 έχουν δικαίωμα  στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές υπό τους ίδιους όρους με τους Ισπανούς 
ανηλίκους,  

 όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η πλήρης νόμιμη ηλικία, θεωρούνται ανήλικοι για 
τους σκοπούς αυτού του νόμου, εφόσον η ηλικία τους παραμένει απροσδιόριστη. 

 για σκοπούς ανάληψης της κηδεμονίας από τον αντίστοιχο δημόσιο φορέα, 
θεωρείται ότι ο ανήλικος βρίσκεται σε κατάσταση που χρήζει βοήθειας, όταν 
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αναγνωρίζεται ως θύμα εμπορίας προσώπων και υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων με τους γονείς ή κηδεμόνες του. 

Στην απάντηση του κοινοβουλίου γίνεται αναφορά σε πτυχές που βελτιώνουν, το 
καθεστώς προστασίας των θυμάτων εμπορίας προσώπων: 
 επέκταση της ελάχιστης περιόδου ανάκτησης και προβληματισμού από 30 σε 90 

ημέρες, κατά την οποία το θύμα μπορεί να αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί με τις 
αρχές κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος και ενδεχομένως κατά την ποινική 
διαδικασία, 

 κίνητρα για εταιρείες που προσλαμβάνουν θύματα εμπορίας προσώπων, έτσι ώστε 
οι εργοδότες που προσλαμβάνουν αναγνωρισμένα θύματα που έχουν λάβει άδεια 
παραμονής και εργασίας εξαιτίας των εξαιρετικών τους περιστάσεων να δικαιούνται, 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (τόσο για μόνιμες όσο και για 
προσωρινές συμβάσεις), μηνιαίο επίδομα επί της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης 
του εργοδότη ή ενδεχομένως του ημερήσιου ισοδύναμου. 

 

 Κροατία 

Στην απάντηση του κοινοβουλίου δεν αναφέρονται ειδικοί μηχανισμοί/προγράμματα 
στήριξης των θυμάτων. Υπάρχει πρόνοια στον νόμο για στήριξη των θυμάτων μετά από 
ανάκριση και ετοιμασία έκθεσης από αρμόδιες αρχές και σχετικές οργανώσεις και 
ιδρύματα. 

 

 Λετονία 

Στη Λετονία με κρατική χρηματοδότηση λειτουργούν υπηρεσίες κοινωνικής 
αποκατάστασης για τα θύματα εμπορίας προσώπων. Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες 
σε όλα τα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας προσώπων ανεξάρτητα 
από την ηλικία ή το φύλο τους. Στόχος είναι η πρόληψη και η μείωση των αρνητικών 
κοινωνικών συνεπειών που προκαλούνται από την εμπορία προσώπων. Από το 2006 
οι δαπάνες για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών για αποκατάσταση των 
θυμάτων εμπορίας προσώπων προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 
διαδικασίες με τις οποίες τα θύματα της εμπορίας προσώπων μπορούν να αιτηθούν και 
να λάβουν βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης που 
χρηματοδοτούνται από το κράτος καθορίζονται:  

1. με τους Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2006, αριθ. 
889 «Κανονισμοί για τις διαδικασίες με τις οποίες τα θύματα της εμπορίας 
προσώπων λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης και τα κριτήρια για 
την αναγνώριση προσώπου ως θύματος εμπορίας ανθρώπων» και  

2. με τους Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου της 33ης Ιουνίου 2017, αρ. 338 
«Απαιτήσεις προς τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών». 
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Οι κρατικά χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης προσφέρουν στα 
θύματα εμπορίας προσώπων: 

 ένα πακέτο υπηρεσιών κοινωνικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει ατομικές 
διαβουλεύσεις με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ιατρικό προσωπικό και νομικό 
σύμβουλο, για χρονικό διάστημα έως 180 ημέρες, 

 πέντε διαβουλεύσεις ενός παρόχου κοινωνικών υπηρεσιών για τα μέλη της 
οικογένειας παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας προσώπων, 

 επαγγελματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη με ατομικές διαβουλεύσεις με κοινωνικό 
λειτουργό και ψυχολόγο,  

 ατομικές διαβουλεύσεις επί νομικών θεμάτων και άλλες υπηρεσίες όπως 
μετάφραση, προετοιμασία νομικών εγγράφων και νομική εκπροσώπηση στο 
δικαστήριο, στην περίπτωση που ένα θύμα συμμετέχει σε ποινική υπόθεση ως 
θύμα ή μάρτυρας, 

 πέντε ατομικές διαβουλεύσεις ενός παρόχου κοινωνικών υπηρεσιών μετά την 
ολοκλήρωση μιας διαδικασίας κοινωνικής επανένταξης για τα θύματα που δε 
λαμβάνουν επαγγελματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη αναφορικά με τη συμμετοχή 
τους σε ποινική υπόθεση ως θύματα ή μάρτυρες, 

 οργάνωση του επαναπατρισμού (συμπεριλαμβανομένης της συνοδείας) ενός 
θύματος ή ενός προσώπου το οποίο ενδεχομένως θα αναγνωριζόταν ως θύμα. 

Ένα θύμα εμπορίας προσώπων ή ο νομικός εκπρόσωπος μπορεί να λάβει  υπηρεσίες 
στήριξης από φορείς κοινωνικών υπηρεσιών υποβάλλοντας γραπτή αίτηση και 
αντίγραφο απόφασης του εκτελεστή των ποινικών διαδικασιών ή δήλωση μιας 
υπηρεσίας επιβολής του νόμου ή πρωτόκολλο παροχέα κοινωνικών υπηρεσιών, 
έγγραφα με τα οποία αναγνωρίζεται το άτομο ως θύμα εμπορίας προσώπων.  
 
Ο φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών αποστέλλει την αίτηση και τα 
επισυναπτόμενα έγγραφα στην κρατική υπηρεσία κοινωνικής ένταξης: 
 εντός τριών εργάσιμων ημερών, εάν ένα πρόσωπο δικαιούται να λαμβάνει 

υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης χρηματοδοτούμενες από το κράτος, 
 εντός δέκα εργάσιμων ημερών, εάν ένα άτομο δε δικαιούται να λαμβάνει υπηρεσίες 

κοινωνικής αποκατάστασης. 
 
Οι κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης αποφασίζουν αν το άτομο που αιτείται θα 
λάβει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αναστέλλεται για ένα 
μήνα, εάν το θύμα πρέπει να τοποθετηθεί σε ίδρυμα για ιατρική περίθαλψη ή σε κρατικό 
ή δημοτικό ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης ή σε σωφρονιστικό ίδρυμα 
σε περίπτωση ανήλικου προσώπου.  
 
Η εθνική πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και τα σχετικά 
προγράμματα εγκρίνονται κάθε τέσσερα έως πέντε έτη και παρακολουθούνται σε ετήσια 
βάση. Το πρώτο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της εμπορίας προσώπων για την 
περίοδο 2004-2008 εγκρίθηκε το 2004. Τον Ιανουάριο του 2014, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Εμπορίας Ανθρώπων 
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για την περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική έκθεση, το έγγραφο 
αυτό δεν είναι απλώς ένα έγγραφο εργασίας, αλλά και ένα πρόγραμμα που συμβάλλει 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την εμπορία προσώπων, ενημερώνει για την 
τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, τους πιθανούς κινδύνους και τις απειλές της εμπορίας 
προσώπων και τα δικαιώματα των θυμάτων αναφορικά με την κοινωνική στήριξη και 
προστασία τους. 
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών για 
την περίοδο 2014-2020, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί και μη κυβερνητικές οργανώσεις για 
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ανάκαμψης (νομική αρωγή, εκπαίδευση, ιατρική 
φροντίδα και ειδική προστασία) σε θύματα εμπορίας προσώπων. 
Το κρατικό πρόγραμμα αποκατάστασης για τα θύματα της εμπορίας προσώπων διαρκεί 
έως έξι μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αποδίδεται μεγάλη σημασία στη μείωση 
των συνεπειών που προκαλούνται στο θύμα της εμπορίας προσώπων. Ο φορέας 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
δημόσιου διαγωνισμού στα πλαίσια της κοινωνικής αποκατάστασης, διαθέτει ομάδα 
αποτελούμενη από διάφορους επαγγελματίες  (ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, δικηγόρο, 
ιατρικό προσωπικό, υπάλληλο της κρατικής αστυνομίας, οδοντίατρο, γυναικολόγο 
ψυχίατρο κ.λπ.). Ο φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών φροντίζει για ασφαλή 
κατοικία για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο. Οι ανήλικοι που είναι θύματα της 
εμπορίας προσώπων έχουν πρόσβαση για βοήθεια στον παροχέα υπηρεσιών στη 
βάση γενικών διαδικασιών.  Ο φορέας παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του, παρέχει στα θύμα της εμπορίας προσώπων στήριξη στην αναζήτηση 
εργασίας. 

Μακροπρόθεσμη βοήθεια και στήριξη των θυμάτων εμπορίας προσώπων είναι δυνατή 
με τη συμβολή των γραφείων κοινωνικής εξυπηρέτησης των τοπικών αρχών και την 
πιθανή συνεργασία τους με σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 
Λιθουανία 
 

Στα θύματα πορνείας και εμπορίας προσώπων προσφέρεται στήριξη μέσω του 
προγράμματος Caritas Lithuania. Στην απάντηση του κοινοβουλίου δεν αναφέρονται 
συγκεκριμένα οι παροχές του προγράμματος. Τα θύματα έχουν πρόσβαση σε 
ανώνυμες τηλεφωνικές γραμμές για έκκληση βοήθειας ψυχολογικής, νομικής κ.λπ. 
Το 2016 η κυβέρνηση ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της 2017-2019 κατά της 
εμπορίας προσώπων. 
 

Λουξεμβούργο 
 
Υπάρχουν υπηρεσίες διαβούλευσης και παροχής βοήθειας για τις πόρνες και για όλα τα 
θύματα σωματεμπορίας. Οι υπηρεσίες αυτές συστάθηκαν με τη στήριξη του Υπουργείου 
Ίσων Ευκαιριών. 
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Για τη στήριξη των θυμάτων σωματεμπορίας και την κοινωνική επανένταξή τους 
υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου Ίσων Ευκαιριών με μια ένωση (Dropin Service) 
και την Εθνική Αρχή Ανάπτυξης της Απασχόλησης (ADEM).  
 
Το 2016 καταρτίσθηκε ένα σχέδιο δράσης για τα άτομα που επιθυμούν να εξέλθουν 
από την πορνεία. Στο σχέδιο αυτό ορίζεται η στρατηγική εξόδου από την πορνεία με τη 
συνεργασία της υπηρεσίας DropIn Service και της Εθνικής Αρχής Ανάπτυξης της 
Απασχόλησης (ADEM). Με βάση το σχέδιο αυτό κάθε άτομο που επιθυμεί να εξέλθει 
από την πορνεία έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και εντάσσεται σε 
εξατομικευμένο πρόγραμμα στοχευμένα το οποίο αξιολογείται ανά εξάμηνο. 
 

 Ουγγαρία 
 
Η Ένωση Εργαζομένων στον τομέα σεξουαλικών υπηρεσιών παρέχει στα θύματα 
εμπορίας προσώπων νομική βοήθεια και υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης. Τα 
θύματα έχουν εικοσιτετράωρη πρόσβαση σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας μέσω 
συγκεκριμένου γραφείου στην πρωτεύουσα. Μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου 
(Mobile Αpplication SAFE) το κοινό και ειδικότερα η νεολαία λαμβάνει ενημέρωση. Η 
εφαρμογή αποτελεί προληπτικό εργαλείο για την εμπορία προσώπων και διατίθεται σε 
πέντε γλώσσες, σλοβάκικα, τσέχικα, πολωνικά, ουγγρικά και αγγλικά. Με στόχο την 
ενημέρωση των εργαζομένων στoν τομέα σεξουαλικών υπηρεσιών για τις αλλαγές στη 
νομοθεσία, το Κοινωνικό Δημόσιο Ίδρυμα της πρωτεύουσας εξέδωσε το φυλλάδιο 
«About the changes in the legislation-for sex workers».  
 
H θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση «Hungarian Baptist Aid» δημιούργησε εδώ και 
δεκατέσσερα χρόνια πρόγραμμα προστασίας για τις γυναίκες που έχουν εξαναγκαστεί 
σε πορνεία ή σε σεξουαλική δουλεία. Μέσω του προγράμματος αυτού λειτουργούν τρία 
(3) καταφύγια σε διάφορα μέρη της χώρας για τα θύματα εμπορίας προσώπων. Στα 
καταφύγια αυτά προσφέρεται στα θύματα κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και τα 
θύματα διαμένουν σε αυτά συνήθως για διάστημα ενάμισι με δύο χρόνια, μέχρι που να 
μπορέσουν να επανενταχθούν κοινωνικά και να ζήσουν μόνα τους. 
Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων την ιστοσελίδα: 
http://emberkereskedelem.kormany.hu/. 
 

 
Πολωνία 
 

Το Εθνικό Κέντρο Παρέμβασης και Διαβούλευσης (KCIK) για τα θύματα εμπορίας 
προσώπων στοχεύει στην αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας προσώπων, 
παρεμβαίνει, ενημερώνει και συμβουλεύει προληπτικά. Διαμέσου του κέντρου 
παρέχονται συμβουλές στα θύματα εμπορίας προσώπων, σε μέλη των οικογενειών 
τους, σε οργανώσεις που στηρίζουν θύματα εμπορίας προσώπων, σε πιθανά θύματα, 
καθώς και σε φορείς επιβολής του νόμου και στα δικαστικά σώματα. 
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Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-2018 για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων 
στοχεύει στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Πολωνία όσον 
αφορά την πρόληψη της εμπορίας προσώπων, την παροχή υποστήριξης και ασφάλειας 
στα θύματα, τη δίωξη των δραστών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε 
διάφορα επίπεδα. Ένας από τους ειδικούς στόχους της είναι να ληφθούν μέτρα για 
στήριξη των θυμάτων εμπορίας προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων. 
Μεταξύ άλλων έχει προβλεφθεί ότι θα γίνει ανάλυση των μακροπρόθεσμων αναγκών 
των θυμάτων σωματεμπορίας με σκοπό τον σχεδιασμό μοντέλου 
ενσωμάτωσης/επανένταξης, το οποίο θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται από 
επαγγελματικές κοινωνικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
 

 Πορτογαλλία 
 
Το Παρατηρητήριο Εμπορίας Προσώπων (Human Trafficking Observatory-OTSH)  υπό 
την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας προσώπων. Το 
παρατηρητήριο εκδίδει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία 
και αναλύσεις για το φαινόμενο της εμπορίας προσώπων, καθώς και πληροφορίες που 
αφορούν την προστασία και παροχή βοήθειας προς τα θύματα.  
Σημαντικός αριθμός ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων παρέχουν στήριξη 
στα θύματα εμπορίας προσώπων. Τα πιο σημαντικά είναι: 
 Καταφύγιο για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Γυναικών και των 

Ανήλικων Παιδιών τους (Centro de Acolhimento e Proteção para Mulheres Vítimas 
de Tráfico e seus filhos menores). 

 Ένωση για Οικογενειακό Προγραμματισμό (APF) - πολυεπιστημονικές ομάδες 
(Associação para o Planeamento da Familia (APF) - equipas multidisciplinares). 

 Κέντρο Υποδοχής και Προστασίας για Θύματα άνδρες (Centro de Acolhimento e 
Proteção para Vítimas do Sexo Masculino). 

 Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης - Κοινωνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης (Linha Nacional Emergência Social (LNES)) 

 Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης-Μονάδα Κοινωνικής Παρέμβασης/Εθνική 
Κοινωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης (LNES). 

 Πορτογαλική Ένωση Υποστήριξης Θυμάτων (Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima-APAV). 

 Πορτογαλικός Ερυθρός Σταυρός (Cruz Vermelha Portuguesa). 
 Ινστιτούτο Υποστήριξης Παιδιών (Instituto de Apoio à Criança (IAC)). 
 Ένωση Γυναικών κατά της Βίας (Associação de Mulheres κατά Violência -AMCV). 
 Εναλλακτική Ένωση Γυναικών και Ανταπόκριση (União Mulher Alternativa e 

Reposta -UMAR). 
 Ιατροί του Κόσμου (Médicos do Mundo). 
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Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία και αποκατάσταση των θυμάτων εμπορίας 
προσώπων περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια δράσης. Το πιο πρόσφατο είναι το IV 
Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων 
2018-2021. Αυτά τα εθνικά σχέδια υπόκεινται σε ετήσιες εκθέσεις προόδου και 
αξιολόγησης από τον Εθνικό Μηχανισμό Ισότητας και την Επιτροπή για την Ιθαγένεια 
και την Ισότητα των Φύλων (CIG). 

 

 Ρουμανία 

Υπάρχουν φορείς όπως το Εθνικό Γραφείο κατά της Εμπορίας Προσώπων (ANITP) 
(υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών) που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
θυμάτων της εμπορίας προσώπων και τους παρέχουν υπηρεσίες στήριξης (νομικής, 
κοινωνικής, οικονομικής κ.ά). 

Για την καλύτερη προσέγγιση του φαινομένου προς το συμφέρον της ρουμανικής 
κοινωνίας η εθνική στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που 
προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο, στη βάση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Στο σχέδιο εμπεριέχονται μέτρα πρόληψης, 
καταστολής της εμπορίας προσώπων και προγράμματα στήριξης των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων. 
 

Επιπλέον, μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν πρόσθετη νομική βοήθεια στα 
θύματα εμπορίας προσώπων. 
 

 Σλοβακία 
 
Την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία (Ν.274/2017) για τα θύματα  
εγκλημάτων. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου βοηθούνται και 
υποστηρίζονται τα θύματα σωματεμπορίας.  Στη νομοθεσία περιέχονται διατάξεις 
αναφορικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, τον μηχανισμό αποζημίωσης για τα θύματα 
βίαιων εγκλημάτων και την υποστήριξη οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια στα 
θύματα. Στον νόμο ορίζεται η έννοια του «θύματος» και του «ιδιαίτερα ευάλωτου 
θύματος», ορισμοί που απουσίαζαν από τη νομοθεσία. Η βασική γενική αρχή της 
νομοθετικής πράξης είναι ότι ένα άτομο θεωρείται θύμα, έως ότου αποδειχθεί το 
αντίθετο ή εκτός αν είναι ξεκάθαρο ότι ένα άτομο θέλει να καταχραστεί το καθεστώς 
θύματος εγκλήματος, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης έχει εντοπιστεί, διωχθεί ή 
καταδικαστεί.  
 
Στον κατάλογο των δικαιωμάτων των θυμάτων καταγράφονται τα δικαιώματα των 
θυμάτων και το εύρος των πληροφοριών που η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι σχετικές 
οργανώσεις υποχρεούνται να παρέχουν στα θύματα σε πρώτη επαφή. Η πληροφόρηση 
πρέπει να δίνεται κατά τρόπο κατανοητό. Επιπλέον, με τη νομοθεσία εισήχθηκε το 
δικαίωμα πρόσβασης σε εξειδικευμένες/επαγγελματικές υπηρεσίες, διακρίνοντας μεταξύ 
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υπηρεσιών γενικής βοήθειας που παρέχονται σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων 
και υπηρεσιών εξειδικευμένης βοήθειας από εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα ευάλωτα 
θύματα. 
Σύμφωνα με το νόμο, τα θύματα έχουν δικαίωμα σε γενική επαγγελματική βοήθεια 
(παροχή βασικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών πληροφοριών, 
ψυχολογικής στήριξης, υπηρεσιών διαβούλευσης κ.ά.). Σε ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα  
παρέχεται εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια όπως υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στέγασης. Το δικαίωμα επαγγελματικής αρωγής 
μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από το αν το θύμα προβαίνει σε ποινική δίωξη ή 
συμμετέχει ενεργά σε ποινική διαδικασία ή όχι. 
Εκτός από το δικαίωμα πρόσβασης των θυμάτων σε υπηρεσίες ψυχολόγου, ο Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας ορίζει επίσης ότι ένας ψυχολόγος πρέπει να διορίζεται, για να 
συμμετέχει στις διαδικασίες, όταν ένα ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα αμφισβητείται από τις 
αρχές. Υπηρεσίες νομικής αρωγής παρέχονται στα θύματα από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, δικηγόρους, καθώς και από το Κέντρο Νομικής Βοήθειας στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, το οποίο παρέχει νομική βοήθεια σε θύματα που έχουν οικονομικό 
πρόβλημα. 
Στη νομοθεσία προνοείται η υποχρέωση της αστυνομίας, της εισαγγελίας και των 
υπηρεσιών στήριξης να διασφαλίζουν ότι οι ενέργειές τους δε θα προκαλέσουν 
δευτερογενή θυματοποίηση και ότι θα λάβουν μέτρα για την αποφυγή 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης (ειδικοί χώροι για φιλοξενία των θυμάτων και 
περιορισμός των ιατρικών εξετάσεων σε αντικειμενικά ελάχιστο όριο). Σε περιπτώσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικής βίας, εμπορίας προσώπων και ενδοοικογενειακής βίας η 
ανάκριση πρέπει να γίνεται από αξιωματικό του ίδιου φύλου. 
 
Με βάση τον νόμο περί κοινωνικών υπηρεσιών (448/2008) τα θύματα έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κοινωνικό επίπεδο 
και ιδιαίτερα της έκτακτης ανάγκης για στέγαση. Τα θύματα σε περιπτώσεις κρίσεων 
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια μέσω τηλεπικοινωνιακών τεχνολογικών μέσων 
(τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, διαδίκτυο). Μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας 
και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών παρέχονται στα θύματα συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, μεσολάβηση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης και 
υπηρεσίες για ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για αποκατάσταση της βιολογικής 
οικογένειας.  
Η στρατηγική της κυβέρνησης για την εμπορία προσώπων εκφράζεται με το 
πρόγραμμα «The National Reference Framework», που απορρέει από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις για το χρονικό διάστημα 2015-2018 και τονίζει τα δικαιώματα των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων. Η Σλοβακική Δημοκρατία έχει πραγματοποιήσει θεμελιώδεις 
θεσμικές αλλαγές στον τομέα της πολιτικής για την εμπορία προσώπων. 
Θεσμοθετήθηκε η θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 
Προσώπων, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συντονίζει τους επιμέρους τομείς με 
στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. 
Στα πλαίσια ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης συντονίζονται οι ενέργειες όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, στοχεύοντας στην προστασία των θυμάτων εμπορίας 
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προσώπων και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους. Υπάρχουν προγράμματα και 
εκστρατείες για πληροφόρηση και στήριξη των θυμάτων μέσω των οποίων παρέχονται 
στα θύματα υπηρεσίες κοινωνικής, οικονομικής, ψυχολογικής-ψυχοθεραπευτικής 
στήριξης, νομικές συμβουλές, ιατρική φροντίδα, δυνατότητα υποβολής αιτήματος για 
καθεστώς διεθνούς προστασίας, υπηρεσίες μεταφραστή και δυνατότητα συμμετοχής σε 
πρόγραμμα προστασίας των μαρτύρων. Επιπλέον, υπάρχει μια καμπάνια στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση με τίτλο «Without information you can become a 
Slave». 
 

 Σλοβενία 
 
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα σύστημα ασφαλούς στέγασης για τα θύματα κάθε 
μορφής βίας (ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής). Μέσω του συστήματος αυτού τα 
θύματα έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε ασφαλή καταλύματα και να εξέλθουν 
από το απειλητικό περιβάλλον.  
Κατά τη διάρκεια διαμονής τους στα καταφύγια τα θύματα λαμβάνουν υπηρεσίες 
στήριξης όπως τηλεφωνική ή προσωπική παροχή συμβουλών, προσωρινή ασφαλή 
διαμονή, ατομική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική βοήθεια, συμμετοχή σε ομάδα για 
αυτοβοήθεια, νομικές συμβουλές, στήριξη στις διαδικασίες για υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους, συμβουλές για προβλήματα σχετικά με τα παιδιά τους, συνηγορία 
και συνοδεία σε διάφορες αρχές όπως δικαστήρια και κέντρα κοινωνικής εργασίας, 
παροχή βασικής υλικής βοήθειας κ.ά. 
Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών 
συγχρηματοδοτεί τη δημιουργία ασφαλών κατοικιών, καταλυμάτων, οίκων μητρότητας 
και άλλων προγραμμάτων στον τομέα πρόληψης της βίας. Την εποπτεία των 
προγραμμάτων αυτών έχει ο υπουργός.  
Ενόσω τα θύματα διαμένουν σε ασφαλείς κατοικίες/καταφύγια τους παρέχεται βοήθεια 
για υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και συνοδεία τους στις αρχές όπου διεξάγονται οι 
διαδικασίες όπως κέντρα κοινωνικής μέριμνας, αστυνομικοί σταθμοί, δικαστήρια κ.ά. 
Μη κυβερνητικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της 
εμπορίας προσώπων και της στήριξης των θυμάτων με την παροχή επαγγελματικής 
βοήθειας. Για σκοπούς πρόληψης οργανώνουν εργαστήρια για ανηλίκους, τους γονείς 
και το προσωπικό των σχολείων και πραγματοποιούν ενημερωτικές διαλέξεις για το 
κοινό. Προσφέρουν στα θύματα τη δυνατότητα παροχής συμβουλών μέσω τηλεφώνου. 
Παρέχουν στα θύματα ασφαλή στέγη, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και  δυνατότητες 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης με σκοπό την κοινωνική επανένταξη. 
Τα προγράμματα επανένταξης περιλαμβάνουν την εκμάθηση της σλοβενικής γλώσσας 
για τους αλλοδαπούς, την εγγραφή στο εκπαιδευτικό σύστημα ή τη νομιμοποίηση της 
ήδη αποκτώμενης εκπαίδευσης, τη βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας, δραστηριότητες 
αναψυχής, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χειρωνακτικών 
δεξιοτήτων κ.λπ. Επίσης, τα θύματα βοηθούνται  ψυχολογικά, ώστε να απαλλαχτούν 
από επικίνδυνες καταστάσεις και να επιστρέψουν ασφαλή στην πατρίδα τους, εφόσον 
το επιθυμούν. 
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 Σουηδία 
 
Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 η κυβέρνηση ενέκρινε εθνικό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της πορνείας και της εμπορίας προσώπων. Το σχέδιο στοχεύει στην 
καταπολέμηση και πρόληψη της πορνείας και της εμπορίας προσώπων. Στο σχέδιο 
εμπεριέχονται προγράμματα και μηχανισμοί για στήριξη των ατόμων που είναι ευάλωτα 
στην εμπορία προσώπων και εστιάζει κυρίως στoυς ακόλουθους τομείς: 
 
 Ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των οργανισμών και άλλων εμπλεκόμενων 

φορέων. 
 Ενισχυμένη πρόληψη. 
 Βελτίωση των μηχανισμών ανίχνευσης της πορνείας και της εμπορίας προσώπων. 
 Νομοθετικά μέτρα. 
 Ισχυρότερη προστασία και στήριξη των ευάλωτων ατόμων. 
 Αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου. 
 Ευρύτερη ενημέρωση και μεθοδολογική ανάπτυξη. 

 Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας 
 

 Τσεχία 
 
Η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία που επιλαμβάνεται θέματα αναφορικά με την εμπορία 
προσώπων είναι το Τμήμα Πολιτικής Ασφάλειας και Πρόληψης του Εγκλήματος που 
υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της 
εμπορίας προσώπων εκφράζεται μέσα από το σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-
2019. Στο σχέδιο εμπεριέχεται πρόγραμμα για στήριξη και προστασία των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μακροπρόθεσμη κοινωνική ένταξη των θυμάτων, στην 
υποστήριξή τους κατά την αναζήτηση εργασίας, την επανεκπαίδευσή τους, τη βοήθεια 
(συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής βοήθειας) για την εκούσια επιστροφή στη χώρα 
προέλευσής τους και στη μεσολάβηση για παροχή μετέπειτα κοινωνικής βοήθειας μετά 
την επιστροφή. 

 

 Φινλανδία 
 
Τα θύματα της εμπορίας προσώπων δικαιούνται, με βάση τη νομοθεσία, να λαμβάνουν 
βοήθεια από το σχετικό σύστημα βοήθειας. Οι παροχές του συστήματος περιλαμβάνουν 
κάλυψη αναγκών στέγασης, ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνική στήριξη, 
παροχή νομικών συμβουλών κ. ά.  
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Το σύστημα βοήθειας για τα θύματα της εμπορίας προσώπων αποτελεί μια οντότητα 
στην οποία μετέχουν δύο φορείς που συντονίζουν την οργάνωση των υπηρεσιών. Οι 
φορείς αυτοί είναι το κέντρο υποδοχής προσφύγων «Joutseno», που οργανώνει τις 
υπηρεσίες βοήθειας για τα θύματα εμπορίας προσώπων που δεν έχουν μόνιμη διαμονή 
σε δήμο στη Φινλανδία, και οι δήμοι που έχουν την ευθύνη για τη διοργάνωση 
υπηρεσιών βοηθείας για τα θύματα που είναι Φινλανδοί πολίτες ή θύματα που έχουν 
μόνιμη διαμονή σε δήμο στη Φινλανδία. 
Τα μέτρα στήριξης παρέχονται κατά περίπτωση. Ακόμη και μια υποψία ότι ένα άτομο 
πέφτει θύμα εμπορίας προσώπων αρκεί, για να επιτρέψει την είσοδο στο σύστημα 
βοήθειας. 
Υπηρεσίες προς τα θύματα εμπορίας προσώπων παρέχονται και από πολλές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.  
Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δημοσίευσε (2018) μια μελέτη σχετικά με το σύστημα 
παροχής βοήθειας στα θύματα εμπορίας προσώπων. Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν 
προκλήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών για τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στους δήμους 
που έχουν την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών στους Φινλανδούς πολίτες και στα 
θύματα εμπορίας προσώπων με εκτεταμένο δικαίωμα διαμονής στη Φινλανδία. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι δημοτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρακτική 
εφαρμογή της νομοθεσίας δε γνωρίζουν τη νομοθεσία και το περιεχόμενό της και δεν 
έχουν ακόμη λάβει επαρκή καθοδήγηση για την εφαρμογή της. 
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ΧΩΡΑ Μηχανισμοί στήριξης των 
θυμάτων εμπορίας με την 

παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία 
και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για 
επαγγελματική εκπαίδευση, νομική 

βοήθεια κ.ά. 

 ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

Υπάρχουν μηχανισμοί 
στήριξης: 

 Tα θύματα 
σωματεμπορίας 
δικαιούνται κρατική 
στήριξη βάσει 
νομοθεσίας για θύματα 
εγκλημάτων. 

 Επιπρόσθετα, σχετικές 
μη κυβερνητικές 
οργανώσεις παρέχουν 
πρόσθετη βοήθεια σε 
θύματα εμπορίας 
προσώπων.  

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Υπάρχουν: 

 Προγράμματα μέσω της 
Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης.  

 Ιδρύματα που παρέχουν 
συμβουλές σε άτομα που 
προσφέρουν σεξουαλικές 
υπηρεσίες.  

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 

 ΓΑΛΛΙΑ 
Υπάρχουν δημόσιες 
υπηρεσίες στήριξης των 
θυμάτων, καθώς και ιδιωτικοί 
σύνδεσμοι που παρέχουν 
βοήθεια σε εκπορνευόμενα 
άτομα. 

Υπάρχει μηχανισμός/πρόγραμμα 
εξόδου από την πορνεία μέσω ειδικής 
επιτροπής που συστήνεται σε 
περιφερειακό επίπεδο.                             
(Bλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Υπάρχουν μηχανισμοί 
στήριξης (κυβερνητικοί και μη 
κυβερνητικοί). 

Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα που 
παρέχουν στα θύματα ψυχολογική, 
κοινωνική, νομική στήριξη και ιατρική 
φροντίδα άνευ αμοιβής. 

 ΕΛΛΑΔΑ 
Μηχανισμός στήριξης των 
θυμάτων σωματεμπορίας 
προνοείται μέσα από το νόμο 
4267/2014.                               
(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης για 
ανήλικους.  

Παράλληλα με τις κρατικές υπηρεσίες 
υπάρχουν και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια 
στα θύματα σωματεμπορίας. 

 ΕΣΘΟΝΙΑ 
Ύπαρξη υπηρεσιών στήριξης 
σε κυβερνητικό και μη 
κυβερνητικό επίπεδο.               
(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Υπάρχει πρόνοια στη νομοθεσία για 
στήριξη θυμάτων εγκλημάτων σε 
οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό 
επίπεδο από κυβερνητικές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις. Προνοείται 
αποζημίωση των θυμάτων για βίαια 
εγκλήματα. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 
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ΧΩΡΑ Μηχανισμοί στήριξης των 
θυμάτων εμπορίας με την 

παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία 
και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για 
επαγγελματική εκπαίδευση, νομική 

βοήθεια κ.ά. 

 ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τα θύματα σωματεμπορίας 
μπορούν να απευθύνονται 
προς τον Εθνικό Μηχανισμό 
Αναφοράς (National Referral 
Mechanism - NRM) και να 
αιτούνται για εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για στέγαση, 
παροχή συμβουλών και  
υγειονομική περίθαλψη.  

 

Εκτός από τον  Εθνικό Μηχανισμό 
Αναφοράς (National Referral 
Mechanism - NRM) μπορούν να 
απευθύνονται και σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και να εντάσσονται σε 
προγράμματα στήριξης που διαθέτουν. 
Οι πιο σημαντικοί οργανισμοί που 
αναφέρονται είναι το παγκόσμιo κίνημα 
Stop the Traffik (Σταματήστε την 
εμπορία προσώπων) και η διεθνής 
ιεραποστολική κίνηση της 
προτεσταντικής εκκλησίας Salvation 
Army (Στρατός της Σωτηρίας). 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

  ΙΣΠΑΝΙΑ  Ευρύ νομοθετικό 
πλαίσιο για την 
προστασία των θυμάτων 
σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Καταπολέμηση 
της Εμπορίας 
Προσώπων (2015-
2018). 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Προγράμματα στήριξης των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων με ιδιαίτερη 
έμφαση σε ευάλωτα άτομα (ανήλικους, 
αλλοδαπούς). 

Πρόσβαση των θυμάτων σε υπηρεσίες 
βοηθείας (νομική υποστήριξη, 
οικονομική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη). 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

Δεν αναφέρονται 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί. 
(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Δεν αναφέρονται. 

 

 ΛΕΤΟΝΙΑ 

Λειτουργία υπηρεσιών 
κοινωνικής αποκατάστασης 
με κρατική χορηγία. 

Τα θύματα μπορούν να 
αποταθούν στις υπηρεσίες 
ακολουθώντας διαδικασίες 
που προβλέπονται στους 
κανονισμούς του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 Ύπαρξη εθνικής πολιτικής για 
την καταπολέμηση εμπορίας 
προσώπων. Τόσο η πολιτική όσο 
και τα σχετικά  προγράμματα 
εγκρίνονται κάθε τέσσερα έως 
πέντε έτη. 

 Στα πλαίσια εθνικής στρατηγικής 
για την Ανάπτυξη Κοινωνικών 
Υπηρεσιών χρηματοδοτούνται 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών ανάκαμψης (νομική 
αρωγή, εκπαίδευση, ιατρική 
φροντίδα, ειδική προστασία)  

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.)  
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ΧΩΡΑ Μηχανισμοί στήριξης των 
θυμάτων εμπορίας με την 

παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία 
και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για 
επαγγελματική εκπαίδευση, νομική 

βοήθεια κ.ά. 

 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 Κυβερνητικό σχέδιο 

δράσης 2016 για την 
καταστολή της 
εμπορίας προσώπων. 

 Πρόσβαση των 
θυμάτων σε ανώνυμες 
τηλεφωνικές γραμμές 
για έκκληση βοήθειας 
ψυχολογικής, νομικής 
κ.λπ. 

Υπάρχει το προγράμμα Caritas 
Lithuania για στήριξη θυμάτων 
εμπορίας προσώπων. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Υπηρεσίες διαβούλευσης και 
στήριξης των θυμάτων με τη 
συνεργασία Υπουργείου 
Ίσων Ευκαιριών με την 
ένωση Dropin και την Εθνική 
Αρχή Ανάπτυξης της 
Απασχόλησης. 

Σχέδιο δράσης για άτομα που 
επιθυμούν να εξέλθουν από την 
πορνεία στη βάση εξατομικευμένων 
προγραμμάτων. 

  ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 Η Ένωση 

Εργαζομένων στον 
Τομέα Σεξουαλικών 
Υπηρεσιών παρέχει 
στα θύματα εμπορίας 
προσώπων νομική 
βοήθεια και υπηρεσίες 
κοινωνικής 
υποστήριξης. 

 Τα θύματα έχουν τη 
δυνατότητα να 
αιτηθούν βοήθεια σε 
24ωρη βάση μέσω 
συγκεκριμένου 
γραφείου στην 
πρωτεύουσα. 

 Mobile application 
SAFE: προληπτικό 
εργαλείο για την 
εμπορία προσώπων. 

 Έκδοση φυλλαδίου 
“About the changes in 
the legislation-for sex 
workers” 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 Λειτουργία προγράμματος από 
Hungarian Baptist Aid για 
γυναίκες θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. Μέσω του 
προγράμματος αυτού 
λειτουργούν τρία καταφύγια σε 
διαφορετικά μέρη της χώρας. 

 Ιστοσελίδα (κυβερνητική) για τα 
θύματα σωματεμπορίας. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 
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ΧΩΡΑ Μηχανισμοί στήριξης των 
θυμάτων εμπορίας με την 

παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία 
και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για 
επαγγελματική εκπαίδευση, νομική 

βοήθεια κ.ά. 

 ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εθνικό Κέντρο Παρέμβασης 
και Διαβούλευσης (KCIK)  για 
τα θύματα εμπορίας 
προσώπων. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-2018 για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
προσώπων. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Στήριξη στα θύματα 
παρέχουν: 

 To Παρατηρητήριο 
εμπορίας προσώπων 

 Ιδρύματα και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

IV Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 
την Καταπολέμηση της Εμπορίας 
προσώπων 2018-2021. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εθνικό Γραφείο κατά της 
εμπορίας προσώπων. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
καταπολέμηση της Εμπορίας 
Προσώπων. 

 Υποστήριξη των θυμάτων από 
μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Τα δικαιώματα των θυμάτων 
σωματεμπορίας 
διασφαλίζονται με σχετική 
νομοθεσία: 

 N. 274/2017 για τα 
θύματα εγκλημάτων. 

 Ν. 448/2008 περί 
κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 «The National Reference 
Framework»: πρόγραμμα που 
απορρέει από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις για τα δικαιώματα 
των θυμάτων εμπορίας 
προσώπων (2015-2018). 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
(προγράμματα και εκστρατείες 
για προστασία των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων και 
προώθηση των δικαιωμάτων 
τους). 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Σύστημα ασφαλούς 
στέγασης για τα θύματα (βλ. 
αναλυτικό σημείωμα). 

Προγράμματα στήριξης των θυμάτων 
από το κράτος και από Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 ΣΟΥΗΔΙΑ 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Καταπολέμηση της 
Πορνείας και της Εμπορίας 
Προσώπων. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Προγράμματα για στήριξη των 
ευάλωτων ατόμων και των θυμάτων 
σωματεμπορίας μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 
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ΧΩΡΑ Μηχανισμοί στήριξης των 
θυμάτων εμπορίας με την 

παροχή κοινωνικής, 
ιατρικής και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Προγράμματα/σχέδια για θεραπεία 
και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για 
επαγγελματική εκπαίδευση, νομική 

βοήθεια κ.ά. 

 ΤΣΕΧΙΑ 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-
2019 για την Καταπολέμηση 
της Εμπορίας Προσώπων. 
(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Προγράμματα στήριξης των θυμάτων 
εμπορίας προσώπων μέσω του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

 

  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Σύστημα Βοηθείας Θυμάτων 
Εμπορίας Προσώπων: 
εμπλεκόμενοι φορείς είναι το 
κέντρο υποδοχής 
προσφύγων και οι δήμοι. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 

Προγράμματα στήριξης των θυμάτων 
μέσω του συστήματος βοηθείας” και 
από μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

(Βλ. αναλυτικό σημείωμα.) 
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Ανάθεση έρευνας από βουλευτή 
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Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης (ECPRD) αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για την αγορά 

σεξουαλικών υπηρεσιών 

 

Εισαγωγή 

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητά να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με την 

ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών.  

 

Ερωτήσεις: 

 Υπάρχει στη χώρα σας νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών 

υπηρεσιών;  

 Αν ναι, σε ποιο βαθμό συνέβαλε η ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών 

υπηρεσιών στη μείωση των περιπτώσεων εμπορίας προσώπων για σεξουαλικές 

υπηρεσίες; Αναφέρετε στοιχεία/δεδομένα που αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής της νομοθεσίας. 

 Υπάρχουν μηχανισμοί στήριξης των θυμάτων εμπορίας με την παροχή 

κοινωνικής, ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας; 

 Υπάρχουν προγράμματα/σχέδια για θεραπεία και αποκατάσταση στην κοινωνία 

θυμάτων εμπορίας, όπως για επαγγελματική εκπαίδευση, νομική βοήθεια κ.ά.;  

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως τα πιο πάνω ερωτήματα απαντηθούν 

έως τις 15 Νοεμβρίου 2018. 
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Question to the European Center for Parliamentary Research and Documentation 

(ECPRD) regarding  the institutional framework for the purchase of sexual 

services 

 

Introduction 

A Member of the House of Representatives requests information on issues related to 

the criminalization of the sex services market. 

 

Questions: 

 Is there legislation in your country that criminalizes the purchase of sexual 

services? 

 If so, to what extent has the criminalization of the sexual services market 

contributed to the reduction of trafficking of persons for sexual services? Indicate 

evidence / data demonstrating the effectiveness of implementing the legislation. 

 Are there mechanisms to support victims of trafficking through the provision of 

social, medical and psychological care? 

 Are there programmes, already in place or planned, for the treatment and social 

rehabilitation of sex trafficking victims, such as vocational training, legal aid, etc? 

 

The House of Representatives of the Republic of Cyprus kindly requests your replies  

by 15th November 2018. 
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