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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ∗ 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων καθώς και για την προστασία 

των θυµάτων, από την οποία αντικαθίσταται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 

 
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 
παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1, 

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

                                                 
∗  Τροποποιήσεις: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες· και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

µετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η εµπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκληµα, το οποίο διαπράττεται συχνά στο 
πλαίσιο του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και κατάφωρη παραβίαση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, ρητά απαγορευόµενη από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ένωση και τα κράτη µέλη. 

(1α) Η παρούσα οδηγία αποτελεί µέρος γενικής δράσης κατά της εµπορίας ανθρώπων που 
καλύπτει δράση µε τη συµµετοχή τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο «Έγγραφο 
δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης Ένωσης όσον αφορά τη δράση για 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων· προς µια οικουµενική δράση της ΕΕ για 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων». Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
αναληφθούν δράσεις σε τρίτες χώρες προέλευσης και µεταφοράς θυµάτων, για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, τη βελτίωση της ευάλωτης 
κατάστασης, την παροχή στήριξης και συνδροµής στα θύµατα, την καταπολέµηση 
των βασικών αιτίων της εµπορίας ανθρώπων, και τη στήριξη των χωρών ώστε να 
εκπονήσουν κατάλληλη νοµοθεσία για την πάταξη του φαινοµένου αυτού. 

(1β) Στην παρούσα οδηγία αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες ανά φύλο του φαινοµένου της 
εµπορίας και ότι συχνά η εµπορία γυναικών και ανδρών διεξάγεται για διαφορετικούς 
σκοπούς. Για το λόγο αυτό, η συνδροµή και τα µέτρα στήριξης θα πρέπει, όπου είναι 
δυνατόν, να σχεδιάζονται µε βάση το φύλο. Οι παράγοντες «άπωσης» και «έλξης» 
µπορεί να διαφέρουν αναλόγως των σχετικών τοµέων, όπως η εµπορία ανθρώπων για 
τη βιοµηχανία του σεξ ή για εκµετάλλευση εργασίας, παραδείγµατος χάριν, σε 
κατασκευαστικές εργασίες, το γεωργικό τοµέα ή για οικιακή εργασία. 

(2)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσµευση όσον αφορά την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και την προστασία των δικαιωµάτων των 
θυµάτων της εµπορίας. Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκε η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων2, 
καθώς και σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την 
καταπολέµηση και την πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων3. Εξάλλου, στο πρόγραµµα της 
Στοκχόλµης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίδεται σαφής προτεραιότητα 
στην καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει να µελετηθεί η εφαρµογή 
άλλων µέτρων, όπως η στήριξη για την ανάπτυξη γενικών κοινών δεικτών της Ένωσης 
για την αναγνώριση των θυµάτων εµπορίας, µέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων, και ειδικότερα των κρατικών και ιδιωτικών 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

                                                                                                                                                           
1 Γνώµη της 21ης Οκτωβρίου 2010. 
2 ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ C 311, 9.12.2005, σ. 1. 
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(2α) Οι αρχές επιβολής του νόµου των κρατών µελών θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται 
για την ενίσχυση της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων. Ως προς αυτό, είναι 
σηµαντική η στενή διασυνοριακή συνεργασία, µεταξύ άλλων και η ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και ο συνεχής ανοικτός διάλογος 
µεταξύ των αστυνοµικών, δικαστικών και οικονοµικών αρχών των κρατών µελών. Ο 
συντονισµός των ερευνών και των διώξεων των υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων θα 
πρέπει να διευκολύνονται µε την ενισχυµένη συνεργασία µε την Ευρωπόλ και την 
Eurojust, τη σύσταση κοινών οµάδων έρευνας καθώς και µε την εφαρµογή της 
απόφασης-πλαίσιο 2009/948/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισµό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις1. 

(2β) Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
να συνεργάζονται µε αυτές, περιλαµβανοµένων και των σχετικών αναγνωρισµένων και 
ενεργών µη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται µε θύµατα εµπορίας, 
ειδικότερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαµόρφωση πολιτικών, εκστρατειών για 
τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και κατάρτισης τόσο στην παρακολούθηση όσο και 
στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των µέτρων για την καταπολέµηση της εµπορίας. 

(3) Η παρούσα οδηγία υιοθετεί ολοκληρωµένη, ▌ολιστική προσέγγιση, καθώς και υπέρ των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσον αφορά την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
κατά την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η οδηγία 2004/81/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας 
στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές2, και η οδηγία 
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 
2009, σχετικά µε την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα 
µέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών3. Βασικοί στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι η πιο σθεναρή πρόληψη, η δίωξη 
και η προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων. Η παρούσα οδηγία επεξηγεί επίσης τα 
πλαίσια στα οποία παρουσιάζονται οι διάφορες µορφές εµπορίας και στοχεύει στη 
διασφάλιση των πλέον αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης της κάθε µορφής της. 

(3α)  Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύµατα 
εµπορίας ανθρώπων. Όλες οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται 
µε γνώµονα το ύψιστο συµφέρον του παιδιού, σύµφωνα µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώµατα του παιδιού. 

(4) Το πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών του 2000 για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη 
της εµπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συµπληρώνει τη σύµβαση 
των Ηνωµένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και η 
σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων αποτελούν καθοριστικής σηµασίας στάδια στη διαδικασία ενίσχυσης της 
διεθνούς συνεργασίας κατά της εµπορίας ανθρώπων. Σηµειώνεται ότι η σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης περιέχει έναν µηχανισµό αξιολόγησης που αποτελείται από 
την οµάδα εµπειρογνωµόνων για τη δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων (GRETA) 

                                                 
1  ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 42. 
2  ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19. 
3  ΕΕ L 168, 30.6.2009, σ. 24. 



 

 
 PE450.511/ 4 

 EL 

και την επιτροπή των συµβαλλοµένων µερών. Προς αποφυγή περιττών προσπαθειών, 
θα πρέπει να υποστηριχθεί ο συντονισµός µεταξύ διεθνών οργανισµών µε 
αρµοδιότητες όσον αφορά τις δράσεις καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων. 

(4α) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της αρχής της µη επαναπροώθησης 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το καθεστώς των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951 
(Σύµβαση της Γενεύης) και σύµφωνα µε το άρθρο 4 και το άρθρο 19, παράγραφος 2 
του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(5) Για να αντιµετωπιστούν πρόσφατες εξελίξεις του φαινοµένου της εµπορίας ανθρώπων, η 
παρούσα οδηγία υιοθετεί µια ευρύτερη αντίληψη ως προς το τι πρέπει να θεωρείται 
εµπορία ανθρώπων σε σχέση µε την έννοια που λαµβάνεται υπόψη στην απόφαση-
πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ, και συνεπώς περιλαµβάνει πρόσθετες µορφές εκµετάλλευσης. 
Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η καταναγκαστική επαιτεία θα πρέπει να νοείται ως 
µορφή καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσίας όπως ορίζονται στη σύµβαση ILO αριθ. 
29 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1930 για καταναγκαστική ή υποχρεωτική 
εργασία. Ως εκ τούτου, η εκµετάλλευση της επαιτείας, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρησιµοποίησης εξαρτωµένου ατόµου που είναι θύµα εµπορίας για σκοπούς επαιτείας, 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ορισµού της εµπορίας ανθρώπων µόνο εφόσον 
συντρέχουν όλα τα στοιχεία καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών. Υπό το πρίσµα της 
σχετικής νοµολογίας, το κύρος οιασδήποτε πιθανής συναίνεσης για την εκτέλεση αυτής 
της υπηρεσίας θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Εντούτοις, στις περιπτώσεις 
που ενέχεται παιδί, οιαδήποτε πιθανή συναίνεση δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 
θεωρείται έγκυρη. Η έκφραση «εκµετάλλευση εγκληµατικών δραστηριοτήτων» θα πρέπει 
να νοείται ως εκµετάλλευση προσώπου για τη διάπραξη, µεταξύ άλλων, µικροκλοπών, 
κλοπών σε καταστήµατα, λαθρεµπορίου ναρκωτικών και άλλων παρόµοιων 
δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ενέχουν οικονοµικά οφέλη. Ο ορισµός 
καλύπτει επίσης την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την αφαίρεση οργάνων, που ▌ συνιστά 
σοβαρή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωµατικής ακεραιότητας 
καθώς και, παραδείγµατος χάριν, άλλες συµπεριφορές όπως περιπτώσεις παράνοµων 
υιοθεσιών ή καταναγκαστικών γάµων εφόσον συνιστούν αντικειµενική υπόσταση 
εµπορίας ανθρώπων.  

(6)  Η αυστηρότητα των κυρώσεων στην παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει την όλο και 
µεγαλύτερη ανησυχία στα κράτη µέλη σχετικά µε την ανάπτυξη του φαινοµένου της 
εµπορίας ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό η παρούσα οδηγία χρησιµοποιεί ως βάση τα 
επίπεδα 3 και 4 στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 24ης-25ης Απριλίου 2002 όσον 
αφορά την προσέγγιση των ποινών. Όταν το αδίκηµα διαπράττεται υπό ορισµένες 
περιστάσεις, για παράδειγµα σε βάρος ιδιαίτερα ευάλωτου θύµατος, η ποινή θα πρέπει να 
είναι αυστηρότερη. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, µεταξύ των ιδιαίτερα ευάλωτων 
προσώπων θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον όλα τα παιδιά ▌. Άλλοι 
παράγοντες που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του ευάλωτου 
χαρακτήρα των θυµάτων είναι, παραδείγµατος χάριν, το φύλο, η εγκυµοσύνη, η 
κατάσταση της υγείας και η αναπηρία. Όταν το αδίκηµα είναι ιδιαζόντως σοβαρό, για 
παράδειγµα όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του θύµατος ή όταν έχει χρησιµοποιηθεί 
σοβαρή βία όπως βασανιστήρια, καταναγκαστική χρήση ναρκωτικών/φαρµάκων, 
βιασµός ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή έχει 
προκληθεί µε άλλο τρόπο σοβαρή βλάβη στο θύµα, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
σε ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Όταν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας γίνεται αναφορά 
σε παράδοση, η αναφορά ερµηνεύεται σύµφωνα µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ 
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του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
ποινής µπορεί να λαµβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήµατος. 

(6α)  Κατά την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να εφαρµόζονται οι 
υφιστάµενες πράξεις για την κατάσχεση και τη δήµευση των προϊόντων του 
εγκλήµατος, όπως η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιακρατικού 
Οργανωµένου Εγκλήµατος και τα πρωτόκολλά της, η Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης του 1990 σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, την εξακρίβωση, την κατάσχεση και τη δήµευση των προϊόντων του 
εγκλήµατος, η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2001, για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την 
κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος2, η 
απόφαση-πλαίσιο 2005/212/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, 
σχετικά µε τη δήµευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήµατος3. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των κατασχεθέντων και 
δηµευθέντων οργάνων και προϊόντων των εγκληµάτων που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία για τη στήριξη της συνδροµής προς τα θύµατα και της προστασίας 
τους, περιλαµβανοµένης και της αποζηµίωσης των θυµάτων και για διασυνοριακές 
δραστηριότητες επιβολής του νόµου της Ένωσης για την αντιµετώπιση της εµπορίας 
ανθρώπων. 

(7) Τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές των 
νοµικών συστηµάτων των σχετικών κρατών µελών, να προστατεύονται από τη δίωξη ή 
την επιβολή κυρώσεων για εγκληµατικές δραστηριότητες, όπως π.χ. χρήση πλαστών 
εγγράφων ή αδικήµατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία περί πορνείας ή 
µετανάστευσης, τις οποίες έχουν υποχρεωθεί να διαπράξουν ως άµεση συνέπεια της 
κατάστασής τους ως θυµάτων εµπορίας ανθρώπων. Σκοπός αυτής της προστασίας είναι 
να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των θυµάτων, να αποφευχθεί περαιτέρω 
θυµατοποίηση και παράλληλα να ενθαρρυνθούν τα θύµατα να προσέλθουν ως µάρτυρες 
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών κατά των δραστών. Η διασφάλιση αυτή δεν θα πρέπει 
να αποκλείει τη δίωξη ή την επιβολή ποινής για αδικήµατα που διαπράττει ή στα οποία 
συµµετέχει ένα πρόσωπο εκ προθέσεως. 

(8) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και δίωξη αδικηµάτων σχετικών µε την 
εµπορία ανθρώπων, η έναρξή τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται, κατ’ αρχήν, από την 
κατάθεση µήνυσης ή έγκλησης εκ µέρους των θυµάτων. Όταν τούτο επιβάλλεται από το 
χαρακτήρα του αδικήµατος, η δίωξη πρέπει να επιτρέπεται για ικανό χρονικό διάστηµα 
µετά την ενηλικίωση του θύµατος. Η διάρκεια του ικανού χρονικού διαστήµατος θα 
πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Οι υπάλληλοι των 
υπηρεσιών επιβολής του νόµου και δίωξης θα πρέπει να έχουν τύχει επαρκούς 
επιµόρφωσης, επίσης µε σκοπό την ενίσχυση της εφαρµογής του διεθνούς δικαίου και της 
δικαστικής συνεργασίας. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση και την άσκηση 
διώξεων στην περίπτωση αυτού του τύπου αδικηµάτων θα πρέπει να έχουν επίσης 
πρόσβαση σε εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικηµάτων· τα εργαλεία αυτά µπορούν να 

                                                 
1 ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 182, 5.7.2001, σ. 1. 
3  ΕΕ L 68, 15.3.2005, σ. 49. 
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περιλαµβάνουν παρακολούθηση των επικοινωνιών, κεκαλυµµένη παρακολούθηση 
συµπεριλαµβανόµενης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, παρακολούθηση 
τραπεζικών λογαριασµών και άλλες οικονοµικής φύσεως έρευνες. 

(9) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική δίωξη διεθνών σπειρών το κέντρο δράσης των 
οποίων τοποθετείται σε κράτος µέλος και οι οποίες διαπράττουν αδικήµατα εµπορίας 
ανθρώπων σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να θεµελιωθεί διεθνής δικαιοδοσία για το αδίκηµα 
της εµπορίας ανθρώπων στις περιπτώσεις που ο δράστης είναι υπήκοος του εν λόγω 
κράτους µέλους και το αδίκηµα διαπράττεται εκτός του εδάφους του εν λόγω κράτους 
µέλους. Οµοίως, µπορεί να θεµελιωθεί δικαιοδοσία στις περιπτώσεις που ο δράστης είναι 
συνήθως διαµένων, το θύµα είναι υπήκοος κράτους µέλους ή συνήθως διαµένων σε 
αυτό, ή όταν το αδίκηµα διαπράττεται για λογαριασµό νοµικού προσώπου 
εγκαταστηµένου στο έδαφος κράτους µέλους και το αδίκηµα διαπράττεται εκτός του 
εδάφους του εν λόγω κράτους µέλους. 

(10) Ενώ η οδηγία 2004/81/ΕΚ προβλέπει την έκδοση τίτλου παραµονής για τα θύµατα 
εµπορίας ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και η οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε το 
δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν 
και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών1 ρυθµίζει την άσκηση 
από τους πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους του δικαιώµατος να 
κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, 
συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας από την απέλαση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ειδικά προστατευτικά µέτρα για κάθε θύµα εµπορίας ανθρώπων. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα οδηγία δεν ασχολείται µε τους όρους παραµονής τους στην επικράτεια των 
κρατών µελών. 

(11) Τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν κατά τρόπο 
αποτελεσµατικό των δικαιωµάτων τους. Ως εκ τούτου, στα θύµατα θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η παροχή συνδροµής και στήριξης πριν, κατά τη διάρκεια και για ικανό 
χρονικό διάστηµα µετά τις ποινικές διαδικασίες. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
προβλέπουν πόρους στους οποίους θα βασίζεται η συνδροµή προς τα θύµατα, η 
στήριξή τους και η προστασία τους. Στην παρεχόµενη συνδροµή και στήριξη θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται µια ελάχιστη σειρά µέτρων αναγκαίων ώστε τα θύµατα να µπορέσουν 
να συνέλθουν και να απαλλαγούν από τους διακινητές τους. Η πρακτική εφαρµογή αυτών 
των µέτρων θα πρέπει, µε βάση την κατά περίπτωση αξιολόγηση που γίνεται σύµφωνα µε 
τις εθνικές διαδικασίες, να λαµβάνει υπόψη την κατάσταση, το πολιτιστικό πλαίσιο και 
τις ανάγκες του ενδιαφερόµενου προσώπου. Η συνδροµή και στήριξη πρέπει να 
παρέχονται αµέσως µόλις υπάρξουν βάσιµοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι το 
συγκεκριµένο πρόσωπο είναι θύµα εµπορίας ανθρώπων και ανεξάρτητα από την 
προθυµία του να προσέλθει ως µάρτυρας. Στις περιπτώσεις που το θύµα δεν διαµένει 
νόµιµα στο σχετικό κράτος µέλος, η συνδροµή και η στήριξη θα πρέπει να παρέχονται 
άνευ όρων τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της προθεσµίας περίσκεψης ▌. Αν µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης ή την λήξη της προθεσµίας περίσκεψης το 
θύµα δεν θεωρείται ως επιλέξιµο για άδεια διαµονής ή κατ’ άλλον τρόπο δεν διαθέτει 
νόµιµη κατοικία στο εν λόγω κράτος µέλος, ή αν τα θύµατα έχουν εγκαταλείψει το 
έδαφος αυτού του κράτους µέλους, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν έχει την 
υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή συνδροµής και στήριξης στο πρόσωπο αυτό δυνάµει 

                                                 
1 ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77. 
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της παρούσας οδηγίας. Κατά περίπτωση, η παροχή συνδροµής και στήριξης θα πρέπει να 
συνεχιστεί για ικανό χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωση των ποινικών διαδικασιών, 
για παράδειγµα αν συνεχίζεται η ιατρική περίθαλψη λόγω σοβαρής σωµατικής ή 
ψυχολογικής βλάβης οφειλόµενης στο αδίκηµα ή αν κινδυνεύει η ασφάλεια του θύµατος 
λόγω των καταθέσεών του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. 

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε 
το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες1 καθορίζει σειρά δικαιωµάτων των 
θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες, µεταξύ των οποίων το δικαίωµα προστασίας και 
αποζηµίωσης. Επιπλέον, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
χωρίς καθυστερήσεις σε νοµικές συµβουλές και, ανάλογα µε τον ρόλο των θυµάτων 
στην οικεία δικαιοσύνη, νοµική εκπροσώπηση, µεταξύ άλλων και για την απαίτηση 
αποζηµίωσης. Η εν λόγω νοµική συνδροµή θα µπορεί επίσης να παρέχεται από τις 
αρµόδιες αρχές µε σκοπό την απαίτηση αποζηµίωσης από το κράτος. Σκοπός της 
παροχής νοµικών συµβουλών είναι η ενηµέρωση των θυµάτων και η παροχή συµβουλών 
σε αυτά ως προς τις διάφορες δυνατότητές που τους παρέχονται. Οι νοµικές συµβουλές 
θα πρέπει να παρέχονται από πρόσωπο που έχει δεχθεί την κατάλληλη νοµική κατάρτιση, 
χωρίς απαραιτήτως να είναι δικηγόρος. Οι νοµικές συµβουλές και, ανάλογα µε τον ρόλο 
των θυµάτων στην οικεία δικαιοσύνη, η νοµική εκπροσώπηση πρέπει να παρέχονται 
δωρεάν τουλάχιστον όταν το θύµα δεν έχει επαρκείς οικονοµικούς πόρους κατά τρόπο 
σύµφωνο µε τις εσωτερικές διαδικασίες των κρατών µελών. ∆εδοµένου ότι θύµατα 
παιδικής ηλικίας δεν είναι πιθανόν να διαθέτουν τέτοιους πόρους, η παροχή νοµικών 
συµβουλών και νοµικής εκπροσώπησης θα τους παρέχεται στην πράξη δωρεάν. 
Επιπλέον, µε βάση τη µεµονωµένη αξιολόγηση κινδύνου που διεξάγεται σύµφωνα µε τις 
εθνικές διαδικασίες, τα θύµατα θα πρέπει να προστατεύονται από αντίποινα, εκφοβισµό 
και από τον κίνδυνο να πέσουν και πάλι θύµατα εµπορίας. 

(13) Τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων που έχουν ήδη υποστεί την κακοποίηση και την 
εξευτελιστική µεταχείριση που συνεπάγεται συνήθως η εµπορία ανθρώπων, όπως 
σεξουαλική εκµετάλλευση, βιασµό, πρακτικές δουλείας και την αφαίρεση οργάνων, θα 
πρέπει να προστατεύονται από επακόλουθη θυµατοποίηση και περαιτέρω τραύµατα κατά 
την ποινική διαδικασία. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη των 
ακροάσεων στη διάρκεια της έρευνας, της δίωξης και της δίκης, όπου είναι δυνατόν 
παραδείγµατος χάριν, µέσω της παραγωγής, το συντοµότερο δυνατόν κατά τη 
διαδικασία, των ακροάσεων σε βιντεοσκόπηση. Προς τον σκοπό αυτό, τα θύµατα 
εµπορίας θα πρέπει, κατά την ποινική έρευνα και διαδικασία να τυγχάνουν της 
κατάλληλης µεταχείρισης για τις ατοµικές τους ανάγκες. Η αξιολόγηση των ατοµικών 
αναγκών θα λαµβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, εγκυµοσύνη, υγεία, αναπηρία 
και άλλες ατοµικές συνθήκες, καθώς επίσης και τις σωµατικές και ψυχολογικές συνέπειες 
του ποινικού αδικήµατος το οποίο υπέστη το θύµα. Η απόφαση εφαρµογής ή µη της 
µεταχείρισης αυτής και ο τρόπος εφαρµογής λαµβάνεται για κάθε απόφαση χωριστά, 
τηρουµένων των κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία τους καθώς και της 
εξουσίας εκτίµησης, της πρακτικής και των κατευθύνσεων των δικαστηρίων. 

(13α) Τα µέτρα συνδροµής και στήριξης παρέχονται στα θύµατα µετά από προηγούµενη 
ενηµέρωσή τους και συναίνεσή τους. Τα θύµατα θα πρέπει συνεπώς να ενηµερώνονται 
ως προς τα σηµαντικά στοιχεία των µέτρων αυτών, ενώ τα µέτρα δεν πρέπει να τους 
επιβάλλονται. Η άρνηση των θυµάτων να δεχθούν τα µέτρα συνδροµής ή στήριξης δεν 

                                                 
1 ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 1. 
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συνεπάγεται υποχρέωση για τις αρµόδιες αρχές των οικείων κρατών µελών να 
παράσχουν στα θύµατα εναλλακτικά µέτρα. 

(14) Επιπλέον των µέτρων που προβλέπονται για όλα τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τα 
κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται ειδικά µέτρα συνδροµής, στήριξης 
και προστασίας για τα θύµατα παιδικής ηλικίας. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να παρέχονται 
µε γνώµονα το ύψιστο συµφέρον του παιδιού και σύµφωνα µε τη σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού. Όταν η ηλικία του προσώπου που 
υπέστη το αδίκηµα της εµπορίας ανθρώπων είναι αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι να 
πιστεύεται ότι το πρόσωπο είναι κάτω των 18 ετών, το πρόσωπο θεωρείται κατά τεκµήριο 
παιδί και τυγχάνει άµεσης συνδροµής, στήριξης και προστασίας. Τα µέτρα συνδροµής και 
στήριξης θυµάτων παιδικής ηλικίας θα πρέπει να επικεντρώνονται στη σωµατική και 
ψυχολογική αποκατάστασή τους και σε µια βιώσιµη λύση για το εν λόγω πρόσωπο. Η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση θα βοηθά τα παιδιά να επανενταχθούν στην κοινωνία ▌. 
Επειδή τα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, θα πρέπει να 
υπάρξουν πρόσθετα µέτρα προστασίας που θα τα καλύψουν κατά τις συνεντεύξεις που 
αποτελούν τµήµα της ποινικής έρευνας και διαδικασίας. 

(14α) Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θύµατα εµπορίας που είναι ασυνόδευτα 
παιδιά καθόσον χρήζουν ειδικής συνδροµής και στήριξης διότι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα. Από τη στιγµή που αναγνωριστεί ένα ασυνόδευτο παιδί ως θύµα εµπορίας 
ανθρώπων και έως ότου εξευρεθεί µόνιµη λύση, τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή 
κατάλληλα για τις ανάγκες των παιδιών µέτρα υποδοχής και διασφαλίζουν ότι 
εφαρµόζονται οι προσήκουσες διαδικαστικές διασφαλίσεις. Πρέπει να λαµβάνονται τα 
απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζεται ότι, κατά περίπτωση, διορίζεται κηδεµόνας 
ή/και εκπρόσωπος για να διαφυλάξει τα συµφέροντα του ανηλίκου. Οι αποφάσεις ως 
προς το µέλλον κάθε ασυνόδευτου παιδιού θύµατος πρέπει να λαµβάνονται σε πολύ 
σύντοµο διάστηµα µε σκοπό την εξεύρεση µόνιµων λύσεων που βασίζονται σε ατοµική 
αξιολόγηση των συµφερόντων των παιδιών, τα οποία έχουν πρωταρχική σηµασία. 
Μόνιµη λύση µπορεί να είναι η επιστροφή και επανένταξη στη χώρα καταγωγής ή στη 
χώρα επιστροφής, η ένταξη στην κοινωνία υποδοχής, η χορήγηση του διεθνούς 
καθεστώτος προστασίας ή άλλου καθεστώτος δυνάµει του εθνικού δικαίου των 
κρατών µελών. 

(14β) Όταν ορίζεται, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, κηδεµόνας ή/και εκπρόσωπος για τα 
παιδιά, οι ρόλοι αυτοί µπορούν να επιτελούνται από το ίδιο πρόσωπο ή από νοµικό 
πρόσωπο, ίδρυµα ή αρχή. 

(15) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να θεσπίσει ή/και να ενισχύσει τις πολιτικές παρεµπόδισης 
της εµπορίας ανθρώπων καθώς επίσης να λάβει µέτρα για την αποθάρρυνση και τον 
περιορισµό της ζήτησης που ευνοεί όλες τις µορφές εκµετάλλευσης, καθώς και µέτρα για 
να περιοριστεί ο κίνδυνος ύπαρξης θυµάτων, και τούτο µέσω της έρευνας, 
συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας σχετικά µε νέες µορφές εµπορίας ανθρώπων, της 
πληροφόρησης, της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης. Κατά τις πρωτοβουλίες 
αυτές, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέµα λαµβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και τα δικαιώµατα των παιδιών. Κάθε λειτουργός που ενδέχεται να 
έρθει σε επαφή µε θύµατα ή µε ενδεχόµενα θύµατα εµπορίας ανθρώπων πρέπει να είναι 
δεόντως καταρτισµένος προκειµένου να µπορεί να εντοπίζει τα θύµατα και να ασχολείται 
µε αυτά. Η εν λόγω υποχρέωση επιµόρφωσης θα πρέπει να προωθηθεί για τα µέλη των 
κατωτέρω κατηγοριών εφόσον ενδέχεται να έλθουν σε επαφή µε τα θύµατα: 
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αστυνοµικούς υπαλλήλους, µεθοριακούς φρουρούς, υπαλλήλους υπηρεσιών που αφορούν 
µετανάστες, εισαγγελείς, δικηγόρους, δικαστές και υπαλλήλους στο χώρο της 
δικαιοσύνης, επιθεωρητές εργασίας, κοινωνικούς λειτουργούς, προσωπικό υπηρεσιών 
παιδικής µέριµνας και υγειονοµικής περίθαλψης και προξενικό προσωπικό, αλλά, 
ανάλογα µε τοπικές συνθήκες, θα µπορούσε να αφορά και άλλες οµάδες δηµοσίων 
λειτουργών που ενδέχεται να συναντήσουν θύµατα εµπορίας ανθρώπων κατά την άσκηση 
της εργασίας τους. 

(16) Η οδηγία 2009/52/EΚ ▌προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που 
απασχολούν παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, µολονότι δεν 
έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για εµπορία ανθρώπων, χρησιµοποιούν την εργασία ή 
τις υπηρεσίες προσώπου, γνωρίζοντας ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο είναι θύµα 
εµπορίας. Πέραν αυτού, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόµενο επιβολής 
κυρώσεων σε εκείνους που χρησιµοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από θύµα 
εµπορίας, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για θύµα εµπορίας. Αυτή η ευρύτερη ποινικοποίηση 
θα µπορούσε να συµπεριλάβει εργοδότες νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 
και υπηκόων της Ένωσης, καθώς και τους αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών από 
οποιοδήποτε θύµα εµπορίας, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. 

(17) Από τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργηθούν εθνικά συστήµατα παρακολούθησης, 
όπως οι εθνικοί εισηγητές ή ανάλογοι µηχανισµοί, κατά τον τρόπο που αυτά θεωρούν 
κατάλληλο σύµφωνα µε την εσωτερική τους οργάνωση και λαµβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ελάχιστης υποδοµής για συγκεκριµένα καθήκοντα, µε σκοπό τη διενέργεια 
εκτιµήσεων σχετικά µε τις τάσεις που επικρατούν στον τοµέα της εµπορίας ανθρώπων, τη 
συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τη στάθµιση των αποτελεσµάτων των ενεργειών 
κατά της εµπορίας, καθώς και την τακτική υποβολή αναφορών ▌. Οι εθνικοί εισηγητές ή 
ισοδύναµοι µηχανισµοί περιλαµβάνονται ήδη σε άτυπο δίκτυο της Ένωσης που έχει 
συσταθεί µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου 2009. Ο Συντονιστής 
∆ράσης κατά της Εµπορίας θα συµµετέχει στις εργασίες του ∆ικτύου αυτού το οποίο 
παρέχει στην Ένωση και στα κράτη µέλη της αντικειµενικές, αξιόπιστες, συγκρίσιµες 
και επικαιροποιηµένες στρατηγικές πληροφορίες στον τοµέα της εµπορίας ανθρώπων 
και ανταλλαγές εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων σε επίπεδο Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στις κοινές δραστηριότητες 
των εθνικών εισηγητών ή των ισοδύναµων µηχανισµών. 

(17α) Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δράσης κατά της εµπορίας, η Ένωση θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να εξελίσσει τις εργασίες της ως προς τη µεθοδολογία και τις 
µεθόδους συλλογής δεδοµένων για την παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων 

(17β) Με γνώµονα το πρόγραµµα της Στοκχόλµης και µε σκοπό την ανάπτυξη ενοποιηµένης 
προσέγγισης της Ένωσης κατά της εµπορίας που θα αποσκοπεί στην περαιτέρω 
ενίσχυση της δέσµευσης της Ένωσης και των κρατών µελών της καθώς και των 
προσπαθειών τους για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας, τα κράτη 
µέλη πρέπει να διευκολύνουν τα καθήκοντα του Συντονιστή ∆ράσης κατά της 
Εµπορίας. Στις ενέργειες αυτές περιλαµβάνονται παραδείγµατος χάριν η βελτίωση του 
συντονισµού και της συνοχής µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των οργανισµών της 
Ένωσης καθώς και µεταξύ των κρατών µελών και των διεθνών φορέων, η συµβολή 
στη χάραξη υφιστάµενων ή νέων ενωσιακών πολιτικών και στρατηγικών για την 
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καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων ή η υποβολή εκθέσεων στα θεσµικά όργανα 
της ΕΕ. 

(17γ) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί να τροποποιήσει και να επεκτείνει τις διατάξεις της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ. ∆εδοµένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να 
επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθµό και τη φύση, η απόφαση πλαίσιο θα 
πρέπει για λόγους σαφήνειας να αντικατασταθεί στο σύνολό της. 

(17δ) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να εκπονήσουν, για λογαριασµό τους και 
προς το συµφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες που στο µέτρο του δυνατού, 
θα απεικονίζουν τη συσχέτιση της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα που έλαβαν για τη 
µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, και να δηµοσιοποιήσουν τους πίνακες αυτούς. 

(18) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, συγκεκριµένα η καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από µόνα τα κράτη µέλη και 
µπορεί, ως εκ τούτου, λόγω της κλίµακας και των συνεπειών της ενέργειας, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα 
µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου. 

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδιαίτερα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση της δουλείας, της 
καταναγκαστικής εργασίας και της εµπορίας ανθρώπων, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης, τα 
δικαιώµατα του παιδιού, το δικαίωµα της ελευθερίας και της ασφάλειας, την ελεύθερη 
έκφραση και πληροφόρηση, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτης δίκης, και τις αρχές της νοµιµότητας 
και της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση αυτών των δικαιωµάτων και αρχών και 
πρέπει να εφαρµόζεται ανάλογα. 

(20)  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ▌ η Ιρλανδία έχει κοινοποιήσει ότι 
επιθυµεί να συµµετάσχει στην έκδοση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. ▌ 

(20α) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, που προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 
του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει στην έκδοση της 
παρούσας οδηγίας και δεν θα δεσµεύεται από αυτήν ούτε θα υπόκειται στην εφαρµογή 
της. 

(20β) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά µε τη θέση της 
∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
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Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη 
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην 
εφαρµογή της, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών 
αδικηµάτων και των κυρώσεων στον τοµέα της εµπορίας ανθρώπων. Αποβλέπει επίσης στην 
θέσπιση ορισµένων κοινών διατάξεων, λαµβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, που θα 
ενισχύσουν την πρόληψη του εγκλήµατος και την προστασία των θυµάτων. 

 

Άρθρο 2 
Αδικήµατα σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιµωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούµενες πράξεις: 

Η πρόσληψη, µεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων, συµπεριλαµβανοµένης και 
της ανταλλαγής ή της µεταβίβασης εξουσίας επί των προσώπων αυτών, µε την απειλή της 
χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων µορφών εξαναγκασµού, µε απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, 
κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή µε πληρωµή ή αποδοχή χρηµάτων ή άλλων 
απολαβών για την εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, 
για σκοπούς εκµετάλλευσης. 

2. Ως κατάχρηση ευάλωτης κατάστασης νοείται η κατάσταση στην οποία το σχετικό 
πρόσωπο δεν έχει άλλη πραγµατική ή παραδεκτή επιλογή από το να υποστεί τη συγκεκριµένη 
κατάχρηση. 

3. Η εκµετάλλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την εκµετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων 
ή άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεµφερείς 
προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την εκµετάλλευση εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή την 
αφαίρεση οργάνων.  

4. Η συναίνεση του θύµατος εµπορίας ανθρώπων µε σκοπό την εκµετάλλευσή του, 
σκοπούµενη ή πραγµατική, είναι αδιάφορη εάν έχουν χρησιµοποιηθεί τα µέσα που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.  

5. Όταν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά παιδί, συνιστά αξιόποινη πράξη 
εµπορίας ανθρώπων ακόµη και εάν δεν έχουν χρησιµοποιηθεί τα µέσα που προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 1. 

6. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «παιδί» νοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω 
των δεκαοκτώ ετών.  
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Άρθρο 3  
Υποκίνηση, υποβοήθηση, συνεργία και απόπειρα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τιµωρείται η 
υποκίνηση, η υποβοήθηση, η συνεργία ή η απόπειρα διάπραξης αδικήµατος που αναφέρεται 
στο άρθρο 2.  

 

Άρθρο 4 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να τιµωρούνται τα αδικήµατα 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.  

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να τιµωρούνται τα αδικήµατα 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη στις περιπτώσεις που το αδίκηµα διεπράχθη υπό µία από τις 
ακόλουθες περιστάσεις:  

α) ▌ 

το αδίκηµα διεπράχθη εις βάρος ιδιαίτερα ευάλωτου θύµατος, το οποίο βάσει της 
παρούσας οδηγίας, περιλαµβάνει τουλάχιστον θύµατα παιδικής ηλικίας ▌,  

β) το αδίκηµα διεπράχθη στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια της 
απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου 2008/841/∆ΕΥ της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος1, 

γ) το αδίκηµα, εσκεµµένα ή λόγω σοβαρής αµέλειας, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του θύµατος,  

δ) το αδίκηµα διεπράχθη µε τη χρήση σοβαρής βίας ή προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη 
στο θύµα. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι το 
αναφερόµενο στο άρθρο 2 αδίκηµα που διαπράττεται από δηµόσιους λειτουργούς κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. 

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές, οι οποίες µπορούν να συνδυασθούν µε έκδοση.  

                                                 
1 ΕΕ L 300, 11.11.2008, σ. 42. 



 

 
 PE450.511/ 13 

 EL 

 

Άρθρο 5 
Ευθύνη νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
νοµικά πρόσωπα µπορούν να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 
και 3 τα οποία διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ενεργεί 
ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός 
του νοµικού προσώπου, µε βάση: 

α) την εξουσία αντιπροσώπευσης του νοµικού προσώπου, ή 

β) την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, ή 

γ) την εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου. 

2. Επίσης, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υπέχουν 
ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικηµάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 3 προς όφελος του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου από πρόσωπο που 
ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του. 

3. Η ευθύνη του νοµικού προσώπου βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την 
ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που συµµετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή 
συνεργοί σε αδίκηµα που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3. 

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα 
που έχει νοµική προσωπικότητα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εξαιρουµένων των 
κρατών ή δηµοσίων οργανισµών που ασκούν κρατική εξουσία και των δηµοσίων διεθνών 
οργανισµών.  

 

Άρθρο 6 
Κυρώσεις εις βάρος νοµικών προσώπων 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι το νοµικό 
πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη βάσει του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 υπόκειται σε 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται 
χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα, και, ενδεχοµένως, άλλες κυρώσεις, όπως:  

α) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις,  

β) µέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εµπορικής δραστηριότητας, 

γ) θέση υπό δικαστική εποπτεία,  

δ) δικαστική εκκαθάριση, 

ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη 
διάπραξη του αδικήµατος.  
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Άρθρο 6α 
Κατάσχεση και δήµευση 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αρµόδιες 
αρχές τους έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε κατασχέσεις και δηµεύσεις των οργάνων 
και προϊόντων που προέρχονται από ποινικά αδικήµατα που περιγράφονται στην παρούσα 
οδηγία. 

 

Άρθρο 7 
Μη άσκηση δίωξης ή µη επιβολή ποινικών κυρώσεων στα θύµατα 

Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές των νοµικών συστηµάτων τους, λαµβάνουν τα 
απαραίτητα µέτρα ώστε να παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές τις εξουσίες για µη 
άσκηση δίωξης ή µη επιβολή κυρώσεων σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων λόγω της συµµετοχής 
τους σε εγκληµατικές δραστηριότητες εφόσον η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύµατα των αδικηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

 

Άρθρο 8 
Ποινική έρευνα και δίωξη 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ποινική έρευνα και δίωξη των αδικηµάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν εξαρτώνται από µήνυση ή καταγγελία του θύµατος και ότι 
η ποινική διαδικασία µπορεί να συνεχιστεί ακόµα και αν το θύµα αποσύρει την κατάθεσή του.  

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν, εφόσον 
τούτο οφείλεται στο χαρακτήρα του αδικήµατος, ότι τα αδικήµατα που αναφέρονται στα 
άρθρα 2 και 3 διώκονται για ικανό χρονικό διάστηµα µετά την ενηλικίωση του θύµατος. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
πρόσωπα, οι µονάδες ή οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την ποινική έρευνα και δίωξη 
των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, τυγχάνουν της ανάλογης επιµόρφωσης.  

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να τεθούν στη διάθεση των 
προσώπων, µονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την ποινική έρευνα και δίωξη 
των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, αποτελεσµατικά εργαλεία έρευνας, όπως 
αυτά που χρησιµοποιούνται κατά του οργανωµένου εγκλήµατος ή άλλων σοβαρών 
εγκληµάτων.  

 

Άρθρο 9 
∆ικαιοδοσία 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεµελιώσουν τη δικαιοδοσία τους 
για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 όταν:  
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α) το αδίκηµα διαπράττεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφός τους, ή  

β) ο δράστης του αδικήµατος είναι υπήκοος του ▌. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε την απόφασή τους να 
θεµελιώσουν περαιτέρω δικαιοδοσία για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 
τα οποία έχουν διαπραχθεί εκτός του εδάφους τους, π.χ. όταν: 

α)  το αδίκηµα διαπράττεται εναντίον υπηκόων του ή προσώπων που έχουν τη συνήθη 
διαµονή τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, ή 

β)  το αδίκηµα διαπράττεται προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου στο έδαφός 
του· ή 

▌ 

γ)  ο δράστης έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους.▌ 

3. Για την ποινική δίωξη των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 που 
διαπράττονται εκτός του εδάφους του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, κάθε κράτος µέλος 
λαµβάνει, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και δύναται να 
λάβει, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα αναγκαία µέτρα προκειµένου 
να εξασφαλίσει ότι η δικαιοδοσία του δεν εξαρτάται από τον όρο ότι:  

α) οι συγκεκριµένες πράξεις συνιστούν ποινικά αδικήµατα στον τόπο που διαπράχθηκαν, ή  

β) ποινική δίωξη µπορεί να κινηθεί µόνο µετά από µήνυση του θύµατος στον τόπο τέλεσης 
του αδικήµατος ή καταγγελία προερχόµενη από το κράτος στο έδαφος του οποίου 
διαπράχθηκε το αδίκηµα. 

▌ 

 

Άρθρο 10  
Παροχή συνδροµής και στήριξης στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την παροχή 
συνδροµής και στήριξης στα θύµατα πριν, κατά τη διάρκεια και για κατάλληλο χρονικό 
διάστηµα µετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους που καθορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.  

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι 
παρέχεται συνδροµή και στήριξη σε ένα πρόσωπο αµέσως µόλις οι αρµόδιες αρχές έχουν 
βάσιµους λόγους να πιστεύουν ότι έχει διαπραχθεί εις βάρος του συγκεκριµένου προσώπου 
κάποιο εκ των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.  

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι η 
παροχή συνδροµής και στήριξης σε θύµα δεν εξαρτάται από την προθυµία του θύµατος να 
συνεργαστεί σε ποινική έρευνα, δίωξη και δίκη µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/81/ΕΚ ή 
παρόµοιες εθνικές ρυθµίσεις.  
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4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συσταθούν κατάλληλοι 
µηχανισµοί που αποβλέπουν στον έγκαιρο εντοπισµό θυµάτων και στην παροχή συνδροµής και 
βοήθειας σε αυτά, σε συνεργασία µε τις σχετικές οργανώσεις στήριξης.  

5. Τα µέτρα συνδροµής και στήριξης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
παρέχονται µετά από προηγούµενη ενηµέρωσή τους και συναίνεσή τους και περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον επίπεδα ζωής ικανά να εξασφαλίσουν τη διαβίωση των θυµάτων µε µέτρα όπως η 
παροχή κατάλληλης και ασφαλούς στέγης και υλική βοήθεια καθώς και ιατρική περίθαλψη 
συµπεριλαµβανοµένης και της ψυχολογικής βοήθειας, παροχή συµβουλών και ενηµέρωση, 
υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας κατά περίπτωση ▌. 

6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 καλύπτουν, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες ως προς την περίοδο περίσκεψης και ανάκαµψης δυνάµει της οδηγίας 
2004/81/EΚ, και πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα παροχής διεθνούς προστασίας 
δυνάµει της οδηγίας 2004/83/EΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή 
των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για 
άλλους λόγους1 και της οδηγίας 2005/85/EΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, 
σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα2 ή δυνάµει διεθνών πράξεων ή άλλων 
συναφών εθνικών ρυθµίσεων. 

7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τα θύµατα µε ειδικές ανάγκες, που προκύπτουν ειδικότερα 
από εγκυµοσύνη, την κατάσταση της υγείας, αναπηρία, διανοητικές ή ψυχολογικές 
διαταραχές, ή σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.  

 

Άρθρο 11 
Προστασία των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας 

1. Τα µέτρα προστασίας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται επί πλέον των 
δικαιωµάτων που καθορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ.  

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων έχουν πρόσβαση χωρίς 
καθυστέρηση ▌σε νοµικές συµβουλές και, ανάλογα µε τον ρόλο των θυµάτων στην οικεία 
δικαιοσύνη, σε νοµική εκπροσώπηση, µεταξύ άλλων και για την απαίτηση αποζηµίωσης. Οι 
νοµικές συµβουλές και η νοµική εκπροσώπηση πρέπει να παρέχονται δωρεάν εφόσον το θύµα 
δεν διαθέτει επαρκείς οικονοµικούς πόρους. ▌ 

3. ▌ 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της δέουσας 
προστασίας βάσει ατοµικής αξιολόγησης κινδύνου, µεταξύ άλλων έχοντας πρόσβαση σε 
προγράµµατα προστασίας µαρτύρων ή άλλα παρόµοια µέτρα, αν χρειάζεται και σύµφωνα µε 
τους λόγους που ορίζονται από τις εθνικές νοµοθεσίες και διαδικασίες. 

                                                 
1  ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 2. 
2  ΕΕ L 326, 13.12.2005, σ. 13. 
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4. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων υπεράσπισης, και λαµβανοµένης υπόψη της 
ατοµικής αξιολόγησης εκ µέρους των αρµόδιων αρχών της προσωπικής κατάστασης του 
θύµατος, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων τυγχάνουν ειδικής 
µεταχείρισης που αποβλέπει στην αποτροπή επακόλουθης θυµατοποίησης, αποφεύγοντας στο 
µέτρο του δυνατού, και τηρουµένων των κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία 
καθώς και της εξουσίας εκτίµησης, της πρακτικής και των κατευθύνσεων των δικαστηρίων, τα 
ακόλουθα:  

α) κάθε άσκοπη επανάληψη συνεντεύξεων κατά το στάδιο της διερεύνησης, δίωξης και 
εκδίκασης  

β) κάθε οπτική επαφή µεταξύ θυµάτων και εναγοµένων συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάθεσης, όπως π.χ. σε συνεντεύξεις και σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα, µεταξύ των οποίων και η χρήση της κατάλληλης 
τεχνολογίας επικοινωνιών, 

γ) κάθε κατάθεση σε δηµόσια συνεδρίαση, και 

δ) άσκοπες ερωτήσεις σχετικά µε την ιδιωτική ζωή των θυµάτων. 

 

Άρθρο 12 
Γενικές διατάξεις για τα µέτρα συνδροµής, στήριξης και προστασίας των παιδιών θυµάτων 

εµπορίας ανθρώπων 

1. Στα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων παρέχεται συνδροµή, στήριξη και προστασία ▌. 
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζονται µε γνώµονα το ύψιστο συµφέρον του παιδιού. 

2. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε σε περίπτωση αβεβαιότητας όσον αφορά την ηλικία του 
θύµατος εµπορίας ανθρώπων και όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι πρόκειται περί 
παιδιού, το εν λόγω πρόσωπο να θεωρείται κατά τεκµήριο παιδί και να αποκτά άµεση 
πρόσβαση σε συνδροµή, στήριξη και προστασία, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14. 

 

Άρθρο 13 
Παροχή συνδροµής και στήριξης στα θύµατα παιδικής ηλικίας ▌ 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να συνδράµουν και να στηρίξουν τα παιδιά που είναι 
θύµατα εµπορίας ανθρώπων, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, στο πλαίσιο της φυσικής 
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, θεσπίζονται µετά από ατοµική εκτίµηση της 
προσωπικής κατάστασης καθενός παιδιού θύµατος, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την άποψή 
του, τις ανάγκες του και τις ανησυχίες του µε σκοπό την εξεύρεση µόνιµων λύσεων για το 
παιδί. Εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση σε θύµατα παιδικής ηλικίας και σε παιδιά θυµάτων, στα οποία παρέχεται 
συνδροµή και στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε το 
εθνικό δίκαιο.  
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1α. Τα κράτη µέλη διορίζουν κηδεµόνα ή εκπρόσωπο για το παιδί που είναι θύµα εµπορίας 
ανθρώπων, µόλις αυτό χαρακτηρισθεί από τις αρχές ως θύµα όταν, βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας, οι δικαιούχοι της γονικής µέριµνας λόγω σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ 
αυτών και του παιδιού, αποκλείονται από τη διασφάλιση του ύψιστου συµφέροντος του 
παιδιού ή/και από την εκπροσώπηση του παιδιού . 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλίσουν συνδροµή και στήριξη στην οικογένεια του παιδιού που έχει πέσει θύµα 
εµπορίας ανθρώπων, όταν η οικογένεια ευρίσκεται στο έδαφος του συγκεκριµένου κράτους 
µέλους. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, εφαρµόζουν στην 
οικογένεια τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 10. 

 

Άρθρο 14 
Προστασία των παιδιών θυµάτων εµπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και 

διαδικασίας 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν στο 
πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας, ανάλογα µε το ρόλο των θυµάτων στην οικεία 
δικαιοσύνη, ότι οι αρµόδιες αρχές διορίζουν ▌ εκπρόσωπο για το παιδί που έχει πέσει θύµα 
εµπορίας ανθρώπων, στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι δικαιούχοι 
της γονικής µέριµνας αποκλείονται από την εκπροσώπηση του παιδιού λόγω σύγκρουσης 
συµφερόντων µεταξύ αυτών και του παιδιού θύµατος ▌. 

1α. Τα κράτη µέλη, ανάλογα µε τον ρόλο των θυµάτων στην οικεία δικαιοσύνη, 
εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων έχουν ▌ πρόσβαση χωρίς 
καθυστέρηση σε δωρεάν νοµικές συµβουλές και δωρεάν νοµική εκπροσώπηση, µεταξύ άλλων 
και για την απαίτηση αποζηµίωσης, εκτός εάν έχουν επαρκή οικονοµική κάλυψη. 

2. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων υπεράσπισης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που 
αφορά τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3: 

α) οι συνεντεύξεις µε το θύµα παιδικής ηλικίας πραγµατοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση από τότε που έχουν αναφερθεί τα γεγονότα στις αρµόδιες αρχές, 

β) οι συνεντεύξεις µε το θύµα παιδικής ηλικίας πραγµατοποιούνται, εφόσον είναι αναγκαίο, 
σε χώρους σχεδιασµένους ή προσαρµοσµένους για τον σκοπό αυτό, 

γ) οι συνεντεύξεις µε το θύµα παιδικής ηλικίας διεξάγονται από επαγγελµατίες 
εκπαιδευµένους προς τον σκοπό αυτό ή µε τη βοήθειά τους, 

δ) τα ίδια πρόσωπα, εάν αυτό είναι δυνατόν και κατά περίπτωση, διεξάγουν όλες τις 
συνεντεύξεις µε το θύµα παιδικής ηλικίας, 

ε) ο αριθµός των συνεντεύξεων είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένος και οι συνεντεύξεις 
διεξάγονται όπου αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς των ποινικών 
διαδικασιών, 
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στ) το θύµα παιδικής ηλικίας µπορεί να συνοδεύεται από τον εκπρόσωπό του ή, κατά 
περίπτωση, ένα ενήλικα της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση 
για το αντίθετο σχετικά µε αυτό το πρόσωπο. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι, στο 
πλαίσιο ποινικής έρευνας σχετικά µε τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, όλες οι 
συνεντεύξεις µε τα θύµατα παιδικής ηλικίας ή, κατά περίπτωση, εκείνες που ο µάρτυρας είναι 
παιδί, µπορούν να µαγνητοσκοπηθούν, και ότι αυτές οι µαγνητοσκοπηµένες συνεντεύξεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά την ποινική διαδικασία, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας. 

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι, στο 
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας σχετικά µε τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 
3, ο δικαστής µπορεί να διατάξει ότι: 

α) η ακροαµατική διαδικασία µπορεί να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κοινού, και 

β) το θύµα παιδικής ηλικίας µπορεί να τύχει ακρόασης χωρίς να είναι παρόν, κυρίως µε τη 
χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών. 

▌ 

5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 11. 

 

Άρθρο 14α 
Συνδροµή, στήριξη και προστασία για ασυνόδευτα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες που προορίζονται να συνδράµουν και να στηρίξουν τα παιδιά που είναι 
θύµατα εµπορίας ανθρώπων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1, συνεκτιµούν 
τις προσωπικές και ειδικές περιστάσεις των ασυνόδευτων παιδιών θυµάτων. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα µε σκοπό την εξεύρεση µόνιµων 
λύσεων που βασίζονται σε µεµονωµένη αξιολόγηση των βέλτιστων συµφερόντων των 
παιδιών.  

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι, κατά 
περίπτωση, ορίζονται κηδεµόνες σε ασυνόδευτα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων.  

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι, στο 
πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας, ανάλογα µε τον ρόλο των θυµάτων στην οικεία 
δικαιοσύνη οι αρµόδιες αρχές διορίζουν αντιπρόσωπο για το παιδί όταν είναι ασυνόδευτο ή 
αποχωρισµένο από την οικογένειά του. 

5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 14. 

 

Άρθρο 14β 
Αποζηµίωση των θυµάτων 
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Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων έχουν πρόσβαση σε 
υφιστάµενα προγράµµατα αποζηµίωσης θυµάτων εγκληµάτων βίας εκ προθέσεως. 

 

Άρθρο 15 
Πρόληψη 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα όπως εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
αποθάρρυνση και µείωση της ζήτησης που ευνοεί όλες τις µορφές εκµετάλλευσης που 
συνδέονται µε την εµπορία ανθρώπων.  

2. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες και µέσω του ∆ιαδικτύου, όπως 
ενηµερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, 
προγράµµατα έρευνας και εκπαίδευσης, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφεροµένους φορείς, µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και τον περιορισµό του κινδύνου που υφίσταται για τα 
άτοµα, και ιδιαίτερα τα παιδιά, να πέσουν θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

3. Τα κράτη µέλη προωθούν την τακτική επιµόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται να 
έλθουν σε επαφή µε θύµατα και δυνητικά θύµατα εµπορίας ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων 
των αστυνοµικών που εργάζονται στην πρώτη γραµµή, ▌µε σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα 
να εντοπίζουν και να αναλαµβάνουν τα θύµατα και τα δυνητικά θύµατα της εµπορίας 
ανθρώπων.  

4. Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η πρόληψη και η καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων αποθαρρύνοντας τη ζήτηση, τα κράτη µέλη εξετάζουν το ενδεχόµενο 
λήψης µέτρων για την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της 
εκµετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι το πρόσωπο που 
παρέχει τις υπηρεσίες είναι θύµα ενός εκ των αδικηµάτων που προβλέπονται στο εν λόγω 
άρθρο.  

 

Άρθρο 16 
Εθνικοί εισηγητές ή ισοδύναµοι µηχανισµοί 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τον διορισµό εθνικών εισηγητών ή τη 
δηµιουργία άλλων ανάλογων µηχανισµών. Τα καθήκοντα των µηχανισµών αυτών 
περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή εκτιµήσεων σχετικά µε τις τάσεις ως προς την εµπορία 
ανθρώπων, τη στάθµιση των αποτελεσµάτων των ενεργειών κατά της εµπορίας, καθώς και της 
συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σε στενή συνεργασία µε τις σχετικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, καθώς και την υποβολή 
αναφορών ▌. 
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Άρθρο 16α 
Συντονισµός της στρατηγικής της Ένωσης όσον αφορά την εµπορία ανθρώπων 

Για να συµβάλουν στη συντονισµένη και ενοποιηµένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά της εµπορίας ανθρώπων, τα κράτη µέλη διευκολύνουν τα καθήκοντα του Συντονιστή 
∆ράσης κατά της Εµπορίας (Σ∆Ε). Ειδικότερα τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στον Σ∆Ε τις 
πληροφορίες που εµφαίνονται στο άρθρο 16, βάσει των οποίων ο Σ∆Ε συµµετέχει στη 
σύνταξη έκθεσης από την Επιτροπή ανά διετία σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται στις 
ενέργειες για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. 

 

Άρθρο 17 
 Αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 

Η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
αντικαθίσταται από την παρούσα πρόταση αναφορικά µε τα κράτη µέλη που συµµετέχουν 
στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών 
ως προς τις προθεσµίες µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία.  

Αναφορικά µε τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, οι 
παραποµπές στην ▌απόφαση-πλαίσιο θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 18 
Εφαρµογή 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο ...*. ▌ 

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων για τη 
µεταφορά στην εθνική τους νοµοθεσία των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται δυνάµει 
της παρούσας οδηγίας.  

3. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν ή συνοδεύονται από 
παραποµπή στην παρούσα οδηγία κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 
παραποµπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

▌ 

Άρθρο 19 
Υποβολή εκθέσεων 

1. ▌ Η Επιτροπή, το αργότερο ...*, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έκθεση ▌ στην οποία αξιολογείται το κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα για την συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία, περιλαµβανοµένης και 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο έτη από την προθεσµία εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας..  
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της περιγραφής της δράσης που αναλαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 15, παράγραφος 4), 
συνοδευόµενη, αν χρειάζεται, από νοµοθετικές προτάσεις. 

2. Η Επιτροπή, το αργότερο ...*, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, στην οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις των υφιστάµενων εθνικών νοµοθεσιών 
βάσει των οποίων ποινικοποιούνται οι χρήστες υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της 
εκµετάλλευσης εµπορίας ανθρώπων περί πρόληψης της εµπορίας ανθρώπων, και η οποία 
συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις.  

 

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ▌ ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 21 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 

 

...,  

 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

_________________ 

 

 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: τρία έτη από την προθεσµία εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας. 


