ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εµπορίας
Ανθρώπων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση του 2005 Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων, όπως και οι Συµβάσεις: α) για την πρόληψη της τροµοκρατίας και β) για το
ξέπλυµα, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήµευση
των προϊόντων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, εκδόθηκε στις 16 Μαΐου του 2005, κατά τη διάρκεια
της τρίτης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
Συµβουλίου της Ευρώπης στη Βαρσοβία. Η παρούσα
Σύµβαση αποτελεί την πρώτη Σύµβαση του Συµβουλίου
για τη δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων, την οποία, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο προοίµιό της, αντιµετωπίζει πολύπλευρα, µε θεσµικές ρυθµίσεις που δεν εξαντλούνται στη θέσπιση µέτρων καταστολής, αλλά επεκτείνονται, µε ιδιαίτερη έµφαση, στους τοµείς της πρόληψης των εγκληµάτων που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία αξιοποίνων πράξεων και στην
προστασία και αρωγή των θυµάτων και υλοποιούνται, µέσα από διαύλους εθνικών αλλά και κρατικών, θεσµικών
και επιχειρησιακών, συνεργασιών των συµβαλλοµένων
κρατών - µελών, σε αστυνοµικό, δικαστικό και διοικητικό
επίπεδο.
Η Σύµβαση καταρτίσθηκε µε αρχικό σηµείο αναφοράς
τις διατάξεις του «Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διασυνοριακού Οργανωµένου Εγκλήµατος για την Πρόληψη, Καταστολή
και Τιµωρία της Εµπορίας Προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών
και ανηλίκων» και της Αποφάσεως-Πλαίσιο 2002/629/
ΔΕΥ της 19ης Ιουλίου 2002, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, αλλά και υπό το πρίσµα των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) και των πρωτοκόλλων αυτής, ευρωπαϊκών και
διεθνών νοµικών κειµένων, που έχουν θεσπισθεί για την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, µε στόχο την
ποινική δίωξη και τιµωρία των υπαιτίων, αλλά και την περαιτέρω ενδυνάµωση και παγίωση του ήδη υφισταµένου
θεσµού της προστασίας των θυµάτων, µε τη χρήση ενός
κοινού νοµικού οπλοστασίου εκ µέρους των συµβαλλοµένων µερών.
Στην εισαγωγή της παρούσας Σύµβασης επισηµαίνεται, ως στοιχείο αναγκαίο για την εφαρµογή της, ότι η εµπορία ανθρώπων, στην οποία αναφέρονται οι διατάξεις
της, συγκροτείται από πράξεις διαφορετικές και σκοπεύει σε στόχους διαφορετικούς εκείνων της λαθραίας διακίνησης µεταναστών (στην οποία αφορά το Πρώτο Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το διεθνικό οργανωµένο έγκληµα Σύµβαση του Παλέρµο), δεδοµένου ότι η λαθραία διακίνηση λαθροµεταναστών πε-

ριλαµβάνει την παράνοµη διασυνοριακή µεταφορά µεταναστών, που τελείται µε σκοπό την άµεση ή την έµµεση
αποκόµιση οικονοµικού ή άλλου υλικού οφέλους, ενώ η
εµπορία ανθρώπων έχει σαν στόχο την εκµετάλλευση
του ανθρώπου.
Με δεδοµένο ότι η διασφάλιση και η προστασία της αξίας του ανθρώπου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντάσσονται στους βασικούς σκοπούς του Συµβουλίου
της Ευρώπης, στο προοίµιο της Σύµβασης τονίζεται ιδιαίτερα ότι η προστιθέµενη αξία αυτής, σε σχέση µε όσα
προβλέπονται στα προαναφερόµενα συναφή διεθνή νοµικά κείµενα, έγκειται στο ότι η εµπορία ανθρώπων συνιστά ευθεία προσβολή των αξιών επί των οποίων εδράζεται η δράση του, εφόσον µε αυτή προσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και βάλλεται η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του ατόµου, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία
η βελτίωση του επιπέδου της προστασίας που παρέχεται
στα θύµατα. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι µε τις διατάξεις της Σύµβασης καλύπτονται όλες οι µορφές εµπορίας ανθρώπων που διενεργείται µε σκοπό την εκµετάλλευση, ανεξαρτήτως του εάν αυτή συντελείται σε εθνικό
ή σε διεθνικό επίπεδο ή εάν εντάσσεται ή όχι σε οργανωµένο έγκληµα και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της λήψης µέτρων για την προστασία των θυµάτων
και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διεθνούς συνεργασίας.
Το προαναφερόµενο ιδεολογικό στίγµα και ο αντίστοιχος εγκληµατολογικός προσανατολισµός των διατάξεων της Σύµβασης αναδεικνύονται από τον ίδιο τον τίτλο
της, στον οποίο χρησιµοποιείται ο όρος «δράση»
(«action» κατά το αγγλικό κείµενο) ή «αγώνας» («lutte»
κατά το γαλλικό κείµενο), όρος ο οποίος εκφράζει ισοδύναµα τόσο τη θέσπιση νοµοθετικών µέτρων για την
ποινική καταστολή της εµπορίας ανθρώπων, ως εγκληµατικού φαινοµένου, όσο και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία των θυµάτων και για την παροχή
βοήθειας σε αυτά (βλ. την Αιτιολογική Έκθεση της Σύµβασης- Explanatory Report – Rapport explicatif σηµ. 39).
Η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω διατάξεων εξασφαλίζεται από τις ίδιες τις προβλέψεις τους, εφόσον µε αυτές, αφενός µεν καλύπτονται όλες οι πτυχές της διακίνησης προσώπων, τόσο ως προς τη δίωξη του δράστη, όσο και ως προς τη προστασία των θυµάτων, τα δικαιώµατα των οποίων προστατεύονται σε όλα τα επίπεδα (βιοτικό, ψυχολογικό, νοµικό, κ.λπ.), µε µοναδικό γνώµονα
την ιδιότητά τους ως θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, πάντοτε εξατοµικευµένα, χωρίς διακρίσεις και ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή φρονηµάτων, ή του εάν τα θύµατα επιθυµούν ή όχι να συµµετέχουν ως µάρτυρες στην
ποινική διαδικασία ή του εάν η αντίστοιχη αξιόποινη πράξη συνδέεται ή όχι µε οργανωµένο έγκληµα (διεθνικό ή
µη), αφετέρου δε καθιδρύεται ένας ανεξάρτητος µηχανισµός για την παρακολούθηση της τήρησης των δεσµεύσεων, τις οποίες αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη.

Β. ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η παρούσα Σύµβαση αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια,
για την κατ’ άρθρο δε εξέταση κάθε κεφαλαίου παρατίθενται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερµηνεία
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τους, αντίστοιχες διευκρινίσεις βάσει των όσων αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση αυτής (Explanatory
Report – Rapport explicatif).
Συγκεκριµένα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΚΟΠΟΙ, ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΑΡΧΗ
ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοποί της Σύµβασης
Προσδιορίζονται ως σκοποί της παρούσας Σύµβασης η
πρόληψη και η καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων,
αλλά και η θέσπιση διατάξεων για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των θυµάτων και των µαρτύρων, την παράλληλη διασφάλιση της ισότητας των δύο
φύλων, την αποτελεσµατικότητα των ερευνών και των
ποινικών διώξεων, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και τη θεσµοθέτηση ενός συγκεκριµένου µηχανισµού παρακολούθησης της εφαρµογής των διατάξεων
αυτής.
Άρθρο 2
Πεδίο Αναφοράς
Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα Σύµβαση καλύπτει όλες
τις µορφές του εγκλήµατος της εµπορίας ανθρώπων, ανεξαρτήτως του αν το συγκεκριµένο έγκληµα έχει εθνικό, διακρατικό ή διεθνικό χαρακτήρα ή αν εντάσσεται ή
όχι σε οργανωµένο έγκληµα, µε συνέπεια, λόγω της τελευταίας αυτής πρόβλεψης, το πεδίο της εφαρµογής της
να είναι ευρύτερο του πεδίου της εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Παλέρµο ( για τη διακίνηση προσώπων
κ.λπ., βλ. Αιτιολογική Έκθεση της Σύµβασης- Explanatory
Report , σηµ. 60 , 61 και 62 ).
Άρθρο 3
Αρχή της µη διάκρισης
Με το άρθρο αυτό απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε
διακρίσεις (λόγω φύλου, γλώσσας, θρησκείας, κ.λπ.) κατά την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης, ιδίως
των διατάξεων που εξασφαλίζουν την προστασία των
θυµάτων και την προαγωγή των δικαιωµάτων τους. Η έννοια της απαγόρευσης των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόµενων διακρίσεων ερµηνεύεται σε συνδυασµό µε τη
διαµορφωθείσα νοµολογία επί του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ
(περί απαγορεύσεως των διακρίσεων) και του 12ου Πρωτοκόλλου αυτής (υπογεγραµµένου αλλά όχι κυρωµένου
από την Ελλάδα), κατά την οποία η διαφορετική αντιµετώπιση συνιστά διάκριση όταν δεν υπάρχει αντικειµενική
και λογική αιτιολόγηση , δηλαδή αν δεν επιδιώκεται ένας
σκοπός νόµιµος ή αν δεν συντρέχει εύλογη αναλογία
µεταξύ των χρησιµοποιηθέντων µέσων και του επιδιωκοµένου σκοπού. (βλ. Αιτιολογική Έκθεση της ΣύµβασηςExplanatory Report , σηµ. 63 – 69).

Άρθρο 4
Ορισµοί
Στο παρόν άρθρο:
α) Δίνεται ο ορισµός της «εµπορίας ανθρώπων» για
τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης και παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ενέργειες που συνιστούν «εκµετάλλευση». β) Διευκρινίζεται ότι η «συναίνεση» του θύµατος της εµπορίας ανθρώπων δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν, εάν έχει χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε από τα µέσα, που
αναφέρονται στον ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ ορισµό. γ)
Ορίζεται ότι καθεµία από τις ενέργειες της στρατολόγησης, της µεταφοράς, της υπόθαλψης ή της υποδοχής
παιδιού, µε σκοπό την εκµετάλλευση, συνιστά «εµπορία
ανθρώπων», ακόµη και αν οποιαδήποτε από αυτές δεν
πραγµατοποιείται µε κάποιο από τα µέσα που αναφέρονται στον ανωτέρω ορισµό της. δ) Ορίζονται οι έννοιες
του «παιδιού» και του «θύµατος».
Επιπλέον, σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση Explanatory Report της Σύµβασης, διευκρινίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
Α) Η εµπορία ανθρώπων µπορεί να συντελείται όχι µόνο µε τις συµβατικές µεθόδους, αλλά και µε οποιαδήποτε µέθοδο της σύγχρονης τεχνολογίας, αναφέρεται δε
ενδεικτικά ότι η στρατολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί προφορικά ή δια του τύπου ή µέσω διαδικτύου κ.λπ.
(Αιτιολογική Έκθεση - Explanatory Report, σηµ. 79).
Β) Η κατάχρηση της ευάλωτης κατάστασης του θύµατος µπορεί να περιλαµβάνει κάθε κατάσταση εξ αιτίας
της οποίας αυτό δεν έχει άλλη επιλογή, παρά µόνο να υποταχθεί στην ανωτέρω συµπεριφορά του δράστη. Συνεπώς, στην έννοια «ευάλωτη θέση» µπορεί να περιληφθεί
οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία κρίνεται ευάλωτη από
φυσικής, ψυχικής, συναισθηµατικής, οικογενειακής, κοινωνικής ή οικονοµικής απόψεως, αναφεροµένων ενδεικτικά της διοικητικής παρανοµίας, της οικονοµικής εξάρτησης ή της επισφαλούς υγείας, εξαιτίας δε αυτών των
καταστάσεων το θύµα είναι αδύνατον να αποκρούσει τις
ενέργειες του δράστη.
Γ) Στους τρόπους της «εκµετάλλευσης» του προσώπου περιλαµβάνονται τουλάχιστον η εκµετάλλευση της
πορνείας, που συντελείται χωρίς την αληθή βούληση του
υποκειµένου αυτής, ή άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, η εξαναγκαστική εργασία, η εξαναγκαστική
παροχή υπηρεσιών, πρακτικές ανάλογες προς τη δουλεία, η αφαίρεση οργάνων κ.λπ., όµως, συγχρόνως, επισηµαίνεται ότι ο εθνικός νοµοθέτης µπορεί να θεσπίσει
και άλλες µορφές «εκµετάλλευσης», εφόσον βεβαίως
περιλάβει στα αντίστοιχα άρθρα τις µορφές της εκµετάλλευσης που ορίζονται στη Σύµβαση, ως θεµελιώδη
στοιχεία της εκµετάλλευσης του ανθρώπου. (Αιτιολογική Εκθεση- Explanatory Report, Σηµ. 85).
Δ) Ως προς την ερµηνεία «της εξαναγκαστικής εργασίας», οι ερµηνευτικές σηµειώσεις της Συµβάσεως παραπέµπουν σε διάφορα διεθνή κείµενα, αναφεροµένων,
ενδεικτικά, του άρθρου 4 της Διεθνούς Διακηρύξεως για
τα δικαιώµατα του Ανθρώπου και του άρθρου 8 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και τα Πολιτικά Δικαιώµατα κ.λπ. (Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory Report,
σηµ. 89).
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Ε) Ως προς την έννοια του όρου «εξαναγκαστική παροχή υπηρεσιών», γίνεται παραποµπή και πάλι στο άρθρο 4 της ΕΣΔΑ και στην αντίστοιχη νοµολογία του
ΕΔΔΑ, σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει εννοιολογική
διαφορά µεταξύ των όρων «εξαναγκαστική εργασία» και
«εξαναγκαστική παροχή υπηρεσιών», γι’ αυτό και ο όρος
«εξαναγκαστική εργασία», ερµηνευόµενος ευρέως, περιλαµβάνει και την περίπτωση «της εξαναγκαστικής παροχής υπηρεσιών» (Αιτιολογική Έκθεση - Explanatory
Report, σηµ. 92).
ΣΤ) Όσον αφορά στην αφαίρεση οργάνων, τονίζεται,
µεταξύ άλλων, ότι στο νοµικό υπόβαθρο του Συµβουλίου
της Ευρώπης εντάσσεται η αρχή κατά την οποία το ανθρώπινο σώµα και τα διάφορα στοιχεία του δεν µπορούν
να αποτελέσουν αντικείµενο οικονοµικής αξιοποίησης
(Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory Report , σηµ. 96).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 5
Πρόληψη εµπορίας ανθρώπων
Το παρόν άρθρο θεσπίζει υποχρέωση για τη λήψη µέτρων, την οργάνωση προγραµµάτων και την εφαρµογή
αποτελεσµατικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να επιτευχθεί η πρόληψη και η καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων, µέσω της ενηµέρωσης, της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης κοινωνικών και οικονοµικών πρωτοβουλιών. Η επίτευξη των
στόχων αυτών πρέπει να επιδιώκεται µε γνώµονα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων
και την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών. Περαιτέρω, καθιδρύεται υποχρέωση για τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την προώθηση της νόµιµης µετανάστευσης και για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος προστατευτικού για τα παιδιά, δοµηµένου βάσει των οκτώ
«δικλείδων», που έχουν καθορισθεί από τη UNICEF,
προκειµένου να περιορισθεί το ευάλωτο της φύσης τους
έναντι της εµπορίας ανθρώπων, αλλά και για να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να µεγαλώσουν ζώντας µε αξιοπρέπεια, χωρίς να καταστούν
αντικείµενο βίας (Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory
Report, σηµ. 106). Τέλος, αναγνωρίζεται ο σηµαντικός
ρόλος των Μ.Κ.Ο. ή άλλων σχετικών οργανισµών ή άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, που ασχολούνται µε την πρόληψη της εµπορίας, την προστασία
και την παροχή αρωγής στα θύµατα ( Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory Report, σηµ. 10).
Άρθρο 6
Μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης
Το παρόν άρθρο θεσπίζει υποχρέωση για τη θέσπιση
νέων ή για τη βελτίωση των υφιστάµενων νοµοθετικών,
διοικητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
µέτρων, προκειµένου να αποθαρρυνθεί η ζήτηση στα πεδία όλων των εγκληµάτων της εµπορίας ανθρώπων και
παραθέτει ενδεικτικά περιπτώσεις τέτοιων µέτρων (Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory Report, σηµ. 108 – 110).

Άρθρο 7
Μέτρα που λαµβάνονται στα σύνορα
Η παρούσα ρύθµιση στηρίχθηκε στο άρθρο 11 του
Πρωτοκόλλου του Παλέρµο και , υπό την επιφύλαξη των
διεθνών δεσµεύσεων που σχετίζονται µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των ατόµων, καθιερώνει υποχρέωση για την
ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, ώστε να προλαµβάνεται και να εντοπίζεται η εµπορία ανθρώπων. Επιπλέον
καθιερώνεται υποχρέωση για την υιοθέτηση µέτρων:
α)για την αποτροπή της χρήσης των µέσων µεταφοράς
που χρησιµοποιούνται από εµπορικούς µεταφορείς, για
τη διάπραξη των αναφερόµενων στη Σύµβαση αδικηµάτων, β)για τον έλεγχο ότι όλοι οι επιβάτες κατέχουν τα
ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο
στο κράτος υποδοχής, γ)για τη θέσπιση κυρώσεων σε όσους δεν εφαρµόζουν τα ανωτέρω µέτρα και δ) για την
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων (Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory
Report, σηµ. 111 -116).
Άρθρο 8
Ασφάλεια και έλεγχος εγγράφων
Με την εν λόγω ρύθµιση, που εναρµονίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Πρωτοκόλλου του Παλέρµο,
καθιερώνεται υποχρέωση λήψης θεσµικών και τεχνικών
µέτρων για τη διασφάλιση της γνησιότητας των ταξιδιωτικών εγγράφων και των δελτίων ταυτότητας, έτσι ώστε
τα έγγραφα αυτά να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για σκοπό διαφορετικό εκείνου για τον οποίο εκδόθηκαν
(Αιτιολογική Έκθεση - Explanatory Report, σηµ. 117 119).
Άρθρο 9
Νοµιµότητα και ισχύς των εγγράφων
Με το παρόν άρθρο, που ακολουθεί τις ρυθµίσεις του
άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου του Παλέρµο, ορίζεται, χάριν της συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών, ότι ένα
συµβαλλόµενο µέρος, κατόπιν αιτήµατος άλλου, πρέπει
να ελέγχει, εντός ευλόγου χρόνου, τη νοµιµότητα και
την ισχύ των ταξιδιωτικών εγγράφων ή των ταυτοτήτων,
που εκδόθηκαν ή φέρονται ότι έχουν εκδοθεί στο όνοµά
του, ως προς τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιµοποιούνται για εµπορία ανθρώπων.
(Αιτιολογική Εκθεση - Explanatory Report, σηµ. 120-123).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 10
Αναγνώριση των θυµάτων
Στο άρθρο 10 προβλέπεται η στελέχωση των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών µε ικανό και εκπαιδευµένο προσωπικό και η διασφάλιση ότι οι διάφορες
αρχές θα συνεργάζονται µεταξύ τους, αλλά και µε τους
σχετικούς οργανισµούς υποστήριξης, για την αναγνώριση των θυµάτων. Επιπλέον, κάθε συµβαλλόµενο µέρος
θα θεσπίσει διατάξεις για τη διασφάλιση της ολοκλήρω-
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σης της διαδικασίας αναγνώρισης και για την εξακρίβωση της ηλικίας όταν το θύµα είναι παιδί. Αµέσως µόλις
κάποιο ασυνόδευτο παιδί αναγνωρισθεί ως θύµα, κάθε
συµβαλλόµενο µέρος θα προβλέψει την εκπροσώπησή
του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου
να τεκµηριώσει την ταυτότητα και την εθνικότητά του
και θα εξαντλεί όλες τις προσπάθειες για να εντοπίσει
την οικογένειά του, όταν κάτι τέτοιο είναι προς όφελος
του παιδιού.
Η διαδικασία της αναγνώρισης των θυµάτων, που προβλέπεται από το άρθρο 10, είναι ανεξάρτητη από την
ποινική διαδικασία που ενεργοποιείται κατά του υπαιτίου
της εµπορίας ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η ποινική καταδίκη δεν είναι αναγκαία ούτε για την έναρξη, ούτε για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των θυµάτων.
Άρθρο 11
Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Με το παρόν άρθρο προστατεύεται η ιδιωτική ζωή, η
ταυτότητα των θυµάτων και τα προσωπικά τους δεδοµένα. Επιβάλλεται η θέσπιση µέτρων, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η ταυτότητα ή οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός παιδιού ως θύµατος δεν γίνονται δηµόσια γνωστές, εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρόκειται να διευκολύνουν τον εντοπισµό των
µελών της οικογενείας του ή να το ωφελήσουν µε κάποιον άλλο τρόπο. Τα προαναφερόµενα µέτρα προσδιορίζονται ελεύθερα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Επίσης, προβλέπεται ότι θα υιοθετηθούν µέτρα, µε στόχο να ενθαρρυνθούν τα µέσα ενηµέρωσης να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ταυτότητα των θυµάτων.
Άρθρο 12
Υποστήριξη των θυµάτων
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η υποχρέωση να υιοθετηθούν νοµοθετικά ή άλλα µέτρα, µε στόχο τη σωµατική,
ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση των θυµάτων
και γίνεται ενδεικτική αναφορά των ελαχίστων τέτοιων
µέτρων.
Επιπλέον, τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει: Να λαµβάνουν δεόντως υπ’ όψιν τις ανάγκες ασφάλειας και
προστασίας των θυµάτων και να παρέχουν σ’ αυτά την απαραίτητη ιατρική ή όποια άλλη βοήθεια, όταν συντρέχει
ανάγκη. Να θεσπίσουν διατάξεις προκειµένου να διασφαλίσουν τη νόµιµη διαµονή των θυµάτων στην επικράτειά τους, το δικαίωµα της πρόσβασης των θυµάτων
στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους. Να συνεργάζονται µε µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, µε άλλους σχετικούς οργανισµούς ή µε άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
που ασχολούνται µε την υποστήριξη θυµάτων. Να υιοθετήσουν νοµοθετικά ή άλλα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί, ότι η υποστήριξη που παρέχεται στα θύµατα
δεν εξαρτάται από την προθυµία του θύµατος να συνεργασθεί µε τις αρµόδιες αρχές και να ενεργήσει ως µάρτυρας.
Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται, ότι οι υπηρεσίες αρωγής θα πρέπει να παρέχονται, κατόπιν συναίνεσης και
ενηµέρωσης, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ειδικών αναγκών των θυµάτων και των δικαιωµάτων των παιδιών

στους τοµείς της διαµονής, της εκπαίδευσης και της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.
Άρθρο 13
Περίοδος αποκατάστασης και περίσκεψης
Υποδεικνύεται η θέσπιση µιας χρονικής περιόδου αποκατάστασης και περίσκεψης, τουλάχιστον 30 ηµερών, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρείται ότι το συγκεκριµένο άτοµο είναι θύµα. Μετά την παρέλευση αυτής
της περιόδου το θύµα θα είναι σε θέση να αποφασίσει
συνειδητά αν θα συνεργασθεί ή όχι µε τις αρµόδιες αρχές. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δε θα πρέπει να εκδίδεται εναντίον του θύµατος οποιαδήποτε εντολή απέλασης. Η εν λόγω διάταξη θα ισχύει µε την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων που διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές σε όλες τις φάσεις
των σχετικών εθνικών διαδικασιών και ιδίως κατά τη
διάρκεια των ανακρίσεων της ποινικής διαδικασίας. Διευκρινίζεται, ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι υποχρεωµένα να τηρήσουν το προαναφερόµενο µέτρο της περίσκεψης, εάν κρίνουν ότι η µη εφαρµογή αυτού του µέτρου επιβάλλεται για λόγους δηµοσίας τάξεως ή εάν τεθεί υπό αµφισβήτηση το ότι το συγκεκριµένο άτοµο υπήρξε, πράγµατι, θύµα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 14
Άδεια διαµονής
Υποδεικνύεται η έκδοση ανανεώσιµης άδειας διαµονής στα θύµατα µε κριτήριο, τόσο την προσωπική τους
κατάσταση, όσο και τις ανάγκες της ποινικής διαδικασίας, χωρίς να αφαιρείται από τα συµβαλλόµενα µέρη το
δικαίωµα να εξαρτούν τη χορήγησή της, από τη συνεργασία του θύµατος µε τις αρχές στο πλαίσιο της ποινικής
διαδικασίας. Η άδεια διαµονής σε παιδιά θύµατα, όταν η
χορήγηση αυτής είναι αναγκαία εκ του νόµου, θα πρέπει
να εκδίδεται προς το συµφέρον του παιδιού και σε περίπτωση που απαιτείται ανανέωση αυτής, θα ανανεώνεται
βάσει των ίδιων προϋποθέσεων. Η µη ανανέωση ή η ανάκληση της άδειας διαµονής του θύµατος ρυθµίζεται από
την εθνική νοµοθεσία. Εάν ένα θύµα υποβάλει αίτηση να
του χορηγηθεί κάποιο άλλο είδος άδειας διαµονής, το
αίτηµά του θα αξιολογείται βάσει του αν διαθέτει ή αν
διέθετε άδεια διαµονής, σύµφωνα, µε τα οριζόµενα στη
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην παράγραφο 5
σηµειώνεται ότι βάσει των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 40 της παρούσας Σύµβασης, κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει το γεγονός ότι η έκδοση
άδειας διαµονής πραγµατοποιείται χωρίς να θίγεται το
δικαίωµα χορήγησης ασύλου.
Άρθρο 15
Αποζηµίωση και ένδικα µέσα
Υποδεικνύεται σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος ότι πρέπει να διασφαλίζει: α)ότι τα θύµατα έχουν πρόσβαση από την πρώτη τους επαφή µε τις αρµόδιες αρχές σε πληροφορίες επί των σχετικών δικαστικών και διοικητικών
διαδικασιών, σε γλώσσα την οποία µπορούν να κατανοούν, β)ότι παρέχεται δωρεάν νοµική βοήθεια και δωρεάν
νοµική συνδροµή στα θύµατα, υπό τις προϋποθέσεις που
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προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του συµβαλλόµενου µέρους και γ)ότι τα θύµατα αποζηµιώνονται από
τους αυτουργούς, σύµφωνα µε τα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα που προβλέπονται ή θα ληφθούν από την εθνική νοµοθεσία του.
Άρθρο 16
Επαναπατρισµός και επιστροφή των θυµάτων
Θεσπίζεται η υποχρέωση για κάθε συµβαλλόµενο µέρος να διευκολύνει και να αποδέχεται, χωρίς άσκοπες ή
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, την επιστροφή θύµατος,
που είναι πολίτης του ή που είχε δικαίωµα µόνιµης διαµονής σε αυτό. Προκειµένου να διευκολυνθεί η επιστροφή του ανωτέρω θύµατος, το οποίο δε διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το συµβαλλόµενο µέρος του οποίου το εν λόγω άτοµο είναι πολίτης ή στο οποίο το εν
λόγω άτοµο είχε δικαίωµα µόνιµης διαµονής τη στιγµή
της εισόδου του στην επικράτεια του συµβαλλόµενου
µέρους υποδοχής, πρέπει, κατόπιν αιτήµατος του συµβαλλόµενου µέρους υποδοχής, να εκδώσει τα αναγκαία
ταξιδιωτικά ή άλλα αναγκαία έγγραφα. Θεσπίζεται, επιπλέον, η υποχρέωση κάθε συµβαλλόµενου µέρους, να
λάβει τα αναγκαία µέτρα, ώστε να επανενταχτούν τα θύµατα στη κοινωνία του κράτους επιστροφής, όπως η θέσπιση της επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα και
στην αγορά εργασίας κ.λπ.. Ειδικά για τα παιδιά, τα προγράµµατα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωµά
τους στη µόρφωση, την κατάλληλη φροντίδα από την οικογένειά ή άλλες δοµές φροντίδας και τη µη επιστροφή
τους αν αυτή δεν τελεί προς όφελός τους.

Άρθρο 19
Ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών
ενός θύµατος
Θεσµοθετείται η υποχρέωση τυποποίησης ως ποινικού
αδικήµατος της χρήσης των υπηρεσιών θύµατος εµπορίας ανθρώπων, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται εν
γνώσει του αποδέκτη ότι πρόκειται για θύµα εκµετάλλευσης. Στόχος είναι η τιµωρία όσων διαδραµατίζουν
κάποιο ρόλο στην εκµετάλλευση του προσώπου και όχι η
αποτροπή του θύµατος από την άσκηση κάποιου επαγγέλµατος. Στο άρθρο αυτό εµπίπτει η πορνεία που είναι
αντικείµενο εκµετάλλευσης της εµπορίας ανθρώπων και
δεν επηρεάζει η πρόβλεψη αυτού την αντιµετώπιση της
πορνείας κατά εθνικό δίκαιο των Κρατών Μερών. Για την
απόδειξη της γνώσης του προσώπου που χρησιµοποιεί
τις «υπηρεσίες» θύµατος εµπορίας ανθρώπων» προκειµένου να µη θίγεται το τεκµήριο αθωότητας πρέπει αυτή
να συνάγεται από πραγµατικά περιστατικά.
Άρθρο 20
Ποινικοποίηση πράξεων που σχετίζονται µε ταξιδιωτικά
έγγραφα και δελτία ταυτότητας

Με το άρθρο αυτό λαµβάνεται υπόψη η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων κατά την υιοθέτηση και εφαρµογή των µέτρων για την προστασία και προώθηση των
δικαιωµάτων των θυµάτων.

Στο άρθρο αυτό ποινικοποιούνται πράξεις που σχετίζονται µε ταξιδιωτικά έγγραφα και δελτία ταυτότητας όταν πραγµατοποιούνται για την διευκόλυνση της εµπορίας ανθρώπων, διότι τα έγγραφα αυτά αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για τη διασυνοριακή σωµατεµπορία. Ο εντοπισµός των διαύλων µέσω των οποίων παράγονται ή
διακινούνται τα έγγραφα αυτά µπορεί να αποκαλύψει τα
σχετικά εγκληµατικά δίκτυα. Η πρόβλεψη αυτού του άρθρου βασίστηκε στην αντίστοιχη του αρ. 6 παράγραφος
1 του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του Παλέρµο κατά
της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τον αέρα, τη
γη ή τη θάλασσα. Η πρόβλεψη αυτή λαµβάνει υπόψη ότι
οι διακινητές και οι δράστες της εµπορίας ανθρώπων πολύ συχνά χρησιµοποιούν τα ταξίδια και τα έγγραφα αυτά
ως µέσο πίεσης των θυµάτων.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 21
Απόπειρα και συµµετοχή

Άρθρο 18
Ποινικοποίηση της εµπορίας ανθρώπων

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στη θέσπιση ως αυτοτελών ποινικών αδικηµάτων τόσο της συνδροµής ή υποκίνησης στη διάπραξη των προβλεπόµενων στα άρθρα 18
και 20 αδικηµάτων όσο και της απόπειρας τέλεσης αυτών, όταν τελούνται εκ προθέσεως.

Άρθρο 17
Ισότητα των δύο φύλων

Με το παρόν άρθρο καθιερώνεται η υποχρέωση ποινικοποίησης των εγκληµάτων που εντάσσονται της εµπορίας ανθρώπων, λαµβάνεται υπόψη για τη θέσπιση αυτής
η πρόβλεψη της αντίστοιχης υποχρέωσης το άρθρου 5
του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του Παλέρµο για την
Πρόληψη και Καταστολή της Διακίνησης προσώπων και
του αρ. 1 της Απόφασης Πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ. Το σηµαντικό είναι ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκηµα της
εµπορίας ανθρώπων, σύµφωνα µε τον ορισµό αυτού του
άρθρου, δεν απαιτείται να έχει επέλθει η εκµετάλλευση
του ατόµου αλλά αρκεί το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε
κάποια από τις προβλεπόµενες πράξεις µε κάποια από
τα µέσα που ο ορισµός περιλαµβάνει.

Άρθρο 22
Εταιρική ευθύνη
Με τη ρύθµιση αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση θεσµοθέτησης µέτρων νοµοθετικών ή άλλων, µε τα οποία διασφαλίζεται η ευθύνη νοµικού προσώπου για κάποιο από
τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση αδικήµατα όταν διαπράχθηκε προς όφελος ή για λογαριασµό του από πρόσωπο που λειτουργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος
οργάνου του. Η ποινική ευθύνη του φυσικού προσώπου,
το οποίο κατέχει ηγετική θέση στη διοίκηση αυτού, για
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οποιασδήποτε από τις πράξεις του άρθρου 21 της σύµβασης δεν επηρεάζεται. Η ευθύνη του νοµικού προσώπου, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του εθνικού
δικαίου, µπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική και
δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που διέπραξαν το ποινικό αδίκηµα. Η πρόθεση της
ρυθµίσεως είναι να καταστήσει τις εµπορικές εταιρείες
και τα άλλα νοµικά πρόσωπα υπεύθυνα για εγκληµατικές
ενέργειες που εκτελούνται για λογαριασµό τους από οποιονδήποτε κατέχει ηγετική θέση σε αυτά.
Άρθρο 23
Κυρώσεις και Μέτρα
Τα συµβαλλόµενα µέρη, προκειµένου να ανταποκρίνεται η δράση τους στη σοβαρότητα των παραβάσεων της
παρούσας σύµβασης, οφείλουν να προβλέπουν κυρώσεις, οι οποίες είναι «αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές» τόσο όταν πρόκειται για ποινικές κυρώσεις
και συγκεκριµένα για στερητικές της ελευθερίας ποινές
για τους δράστες οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν
στην έκδοσή τους, όσο και όταν πρόκειται για νοµικά
πρόσωπα οπότε οι κυρώσεις κατ’ αυτών µπορεί να είναι
ποινικού, διοικητικού, αστικού δικαίου ή και χρηµατικές.
Επίσης προβλέπεται η υποχρέωση αυτών να θεσπίσουν
τη δυνατότητα επιβολής δήµευσης ή στέρησης των προσόδων των εγκληµάτων ή της περιουσίας από αυτά και
για το σκοπό αυτό µπορεί να προβλέπεται η διακοπή της
λειτουργίας της εγκατάστασης που χρησιµοποιήθηκε για
την εµπορία ανθρώπων ή η απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας σε πρόσωπο κατά την ανάπτυξη της οποίας
διέπραξε κάποιο από τα εγκλήµατα. Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης µπορεί να προβλέπεται είτε
ως διοικητική κύρωση είτε ως παρεπόµενη ποινή.
Άρθρο 24
Επιβαρυντικές περιστάσεις
Θεσπίζονται επιβαρυντικές περιστάσεις για τον υπολογισµό της ποινής για τα αδικήµατα του άρθρου 18. Αυτές είναι: η θέση σε κίνδυνο της ζωής του θύµατος από
πρόθεση ή βαριά αµέλεια, η διάπραξη του αδικήµατος σε
βάρος παιδιού, η διάπραξη από δηµόσιο λειτουργό κατά
τη άσκηση των καθηκόντων του και η διάπραξη του στα
πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης (για την έννοια αυτής
παραποµπές γίνονται σε σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά
κείµενα).
Αρθρο 25
Προηγούµενες καταδίκες
Η εµπορία ανθρώπων πραγµατοποιείται συχνά σε διακρατικό επίπεδο από εγκληµατικές οργανώσεις των οποίων τα µέλη µπορούν να έχουν δικαστεί και καταδικαστεί σε περισσότερες από µία χώρες. Για το λόγο αυτό
και προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω καταδίκες κατά την επιµέτρηση της ποινής για κάποιο από τα αδικήµατα της παρούσας Σύµβασης, θεσπίζεται η δυνατότητα και όχι η υποχρέωση των κρατών µερών να τις λαµβάνουν υπόψη.

Άρθρο 26
Πρόβλεψη για τη µη επιβολή τιµωρίας
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών µερών να θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να
µην τιµωρούνται τα θύµατα που ενεπλάκησαν σε παράνοµες δραστηριότητες, στο βαθµό που η εµπλοκή τους
ήταν αποτέλεσµα χρήσης κάποιων µέσων εξαναγκασµού του άρθρου 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Μονοµερείς και αυτεπάγγελτες αιτήσεις
Στο παρόν άρθρο ρυθµίζονται δικονοµικές διατάξεις
της Σύµβασης και ορίζεται, µεταξύ των άλλων, ότι η ποινική διερεύνηση των αδικηµάτων που προβλέπει η Σύµβαση δεν εξαρτάται από την καταγγελία του θύµατος, ιδίως όταν το αδίκηµα τελέσθηκε εν όλω ή εν µέρει στην
επικράτεια ου συµβαλλόµενου µέρους, ενώ προβλέπεται
η δυνατότητα υποβολής της µήνυσης στον τόπο προσωρινής διαµονής του θύµατος, του κράτους διαµονής έχοντος υποχρέωση άµεσης υποβολής της έγκλησης στις
αρµόδιες αρχές του Συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο
τελέστηκε το έγκληµα. Τέλος, καινοτοµία αποτελεί η
διάταξη σύµφωνα µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα
σε οµάδες προσώπων και µη κυβερνητικές οργανώσεις
που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων να βοηθούν και να υποστηρίζουν το θύµα.
Άρθρο 28
Προστασία των θυµάτων, µαρτύρων
και συνεργαζοµένων µε τις δικαστικές αρχές
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η υποχρέωση λήψης
µέτρων για όσους καταγγέλλουν αδικήµατα εµπορίας
ανθρώπων και για όσους συνεργάζονται µε τις αρχές για
την εξάρθρωση εγκληµατικών οργανώσεων οι οποίες τελούν εγκλήµατα εµπορίας ανθρώπων. Ορίζεται ρητά ότι
η προστασία της οικογένειας λαµβάνει χώρα όταν τα µέλη αυτής δεν είναι δράστες των εγκληµάτων εµπορίας
ανθρώπων. Ειδικό ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τα παιδιά θύµατα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο προστασίας από οµάδες προσώπων και µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 29
Εξειδικευµένες αρχές και συντονιστικοί φορείς
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η δυνατότητα λήψης µέτρων για την εξειδίκευση, εκπαίδευση και οικονοµική
στήριξη της εµπορίας ανθρώπων. Καθιερώνεται η πολυτοµεακή συνεργασία µεταξύ υπουργείων και φορέων και
θεσπίζεται η θέση του Εθνικού Εισηγητή, του οποίου και
αναλύονται οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις, εκ των
οποίων πολύ σηµαντική είναι η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, η οποία θα υποβάλλεται στα Εθνικά Κοινοβούλια
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και θα εµπεριέχει παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 30
Δικονοµικές Διαδικασίες
Προβλέπεται η τήρηση των αρχών της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των θυµάτων µε λήψη
µέτρων δικονοµικής εφαρµογής, όπως είναι ο περιορισµός των µαρτύρων στο ακροατήριο, η ανάγνωση των
µαρτυρικών καταθέσεων των ανηλίκων και η χρήση ειδικών τεχνικών µέσων, όπως η βιντεοσκόπηση των µαρτυρικών καταθέσεων.
Άρθρο 31
Δικαιοδοσία
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η θέσπιση νοµοθετικών µέτρων για την εγκαθίδρυση τοπικής αρµοδιότητας
των συµβαλλοµένων κρατών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι
κάθε κράτος έχει δικαιοδοτική αρµοδιότητα για τα εγκλήµατα εµπορίας ανθρώπων τα οποία, είτε τελούνται
στην επικράτειά του, είτε σε πλοίο φέροντος την σηµαία
του, είτα κατά υπηκόου του, είτα από υπήκοό του, έχοντος την συνήθη κατοικία του ή την διαµονή του εντός
της επικρατείας του. Περαιτέρω, καθορίζονται οι όροι
περιορισµού ή αύξησης της δικαιοδοσίας µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, ενώ εισάγεται και ο θεσµός της
διαβούλευσης, µεταξύ περισσοτέρων συναρµοδίων κρατών, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί συµβατικά η δικαιοδοσία για τα εγκλήµατα της εµπορίας ανθρώπων.

Άρθρο 34
Παροχή πληροφοριών
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η άµεση ενηµέρωση
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και η διαβίβαση των
πληροφοριών που προκύπτουν από οποιεσδήποτε έρευνες. Ορίζεται ότι, εάν το συµβαλλόµενο µέρος που δέχεται τη προαναφεροµένη ενηµέρωση, δεν µπορέσει να
συµµορφωθεί µε το ενδεχόµενο αίτηµα εµπιστευτικότητας, θα πρέπει να ενηµερώνει το συµβαλλόµενο µέρος
που γνωστοποιεί τις πληροφορίες, το οποίο στη συνέχεια θα αποφασίσει, εάν οι πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιηθούν ούτως ή άλλως. Εάν το συµβαλλόµενο µέρος που παραλαµβάνει τις πληροφορίες, τις αποδεχθεί
υπό όρους, θα δεσµεύεται από αυτούς. Τέλος, όλες οι
ζητούµενες πληροφορίες των άρθρων 13, 14 και 16, που
είναι απαραίτητες για την άσκηση των δικαιωµάτων που
προβλέπονται στα συγκεκριµένα άρθρα, θα διαβιβάζονται κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους, χωρίς χρονοτριβή, τηρουµένου του άρθρου 11 της παρούσας Σύµβασης.
Άρθρο 35
Συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών
Με το άρθρο αυτό υποδεικνύεται στα συµβαλλόµενα
µέρη να ενθαρρύνουν τις δηµόσιες αρχές να συνεργάζονται µε µη κυβερνητικούς οργανισµούς, µε άλλους σχετικούς οργανισµούς και µε µέλη της κοινωνίας των πολιτών, για τη δηµιουργία στρατηγικών συµπράξεων, µε
σκοπό την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 32
Γενικές αρχές και µέτρα για τη διεθνή συνεργασία

Άρθρο 36
Οµάδα εµπειρογνωµόνων για την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων

Με το άρθρο αυτό τίθενται οι γενικές αρχές, για τη µεγαλύτερη δυνατή συνεργασία, µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, µε στόχο: α) την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, β) την προστασία και παροχή υποστήριξης στα θύµατα και γ) τη διενέργεια ερευνών, ή δικονοµικών διαδικασιών. Η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών θα πρέπει να πραγµατοποιείται, βάσει των διατάξεων της παρούσας Συµβάσεως, όπως και
των διατάξεων άλλων συναφών, διεθνών ή εθνικών νοµικών εργαλείων.
Άρθρο 33
Μέτρα που αφορούν απειλούµενα ή αγνοούµενα άτοµα
Το άρθρο αυτό εξασφαλίζει ότι όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι κάποιο άτοµο από όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 διατρέχει άµεσο κίνδυνο, στην επικράτεια άλλου συµβαλλόµενου µέρους, ενηµερώνει χωρίς χρονοτριβή το ανωτέρω, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. Επίσης το ίδιο
άρθρο εξασφαλίζει την συνεργασία των κρατών µελών
στην έρευνα για αγνοούµενους και ειδικότερα για αγνοούµενα παιδιά.

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η ίδρυση Οµάδας εµπειρογνωµόνων, για τη δράση κατά της διακίνησης και
εµπορίας ανθρώπων (GRETA) που θα παρακολουθεί την
εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης από τα συµβαλλόµενα µέρη, και ορίζονται οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται
για την ίδρυση, την οργάνωση και την καλή λειτουργία
του θεσµού.
Άρθρο 37
Επιτροπή των συµβαλλοµένων µερών
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται ο δεύτερος «άξονας»
του Μηχανισµού Παρακολούθησης, η Επιτροπή των συµβαλλοµένων µερών, που αποτελείται από αντιπροσώπους στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, των κρατών µελών, µερών της Σύµβασης και αντιπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών της Σύµβασης, τα οποία δεν είναι µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.
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Άρθρο 38
Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται η διαδικασία που θα τηρείται κατά την αξιολόγηση των συµβαλλόµενων µερών
σχετικά µε την εφαρµογή της Συµβάσεως, καθώς και η
συνεργασία µεταξύ της GRETA και της Επιτροπής των
συµβαλλοµένων µερών.

Άρθρο 42
Υπογραφή και θέση σε ισχύ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ
Άρθρο 39
Σχέση µε το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη,
Καταστολή και Τιµωρία της Εµπορίας Προσώπων
και ιδίως Γυναικών και Παιδιών, το οποίο
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ,
κατά του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος
Με το παρόν άρθρο επισηµαίνεται ότι η παρούσα Σύµβαση δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου για την
Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία της Εµπορίας Προσώπων και ιδίως Γυναικών και Παιδιών, το οποίο συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ, κατά του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος και έχει στόχο την ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται από το συγκεκριµένο Πρωτόκολλο και την ανάπτυξη των προτύπων που περιέχονται σε
αυτό.

Στο παρόν άρθρο αναφέρεται ότι η παρούσα Σύµβαση
θα παραµείνει ανοικτή για υπογραφή από τα κράτη-µέλη
του Συµβουλίου της Ευρώπης, από τα κράτη µη µέλη τα
οποία έχουν συµµετάσχει στην εκπόνησή της και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι προϋποθέτει κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ότι θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ηµέρα
του µήνα που ακολουθεί τη λήξη της τρίµηνης περιόδου
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία 10 συµβαλλόµενα
µέρη, από τα οποία, τουλάχιστον 8 κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, θα έχουν εκφράσει τη συναίνεσή
τους να δεσµευτούν από τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, ως και ότι
σχετικά µε οποιοδήποτε κράτος το οποίο αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο/η οποία εκφράζει µεταγενέστερα τη συναίνεσή του
/ της, να δεσµευθεί, η παρούσα Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ, κατά την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τη
λήξη της τρίµηνης περιόδου, µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.
Άρθρο 43
Προσχώρηση στη Σύµβαση

Άρθρο 40
Σχέση µε άλλα διεθνή κείµενα

Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει τις περιπτώσεις προσχωρήσεως σε αυτήν µετά την θέση της σε ισχύ.

Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι η παρούσα Σύµβαση
δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλα διεθνή έγγραφα, στα οποία είναι ή πρόκειται να καταστούν συµβαλλόµενοι τα συµβαλλόµενα
µέρη της παρούσας Σύµβασης, και τα οποία περιέχουν
διατάξεις επί ζητηµάτων που διέπονται από την παρούσα
Σύµβαση και διασφαλίζουν µεγαλύτερη προστασία και υποστήριξη στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, δεν εµποδίζει τη σύναψη πολυµερών συµφωνιών µεταξύ τους επί
των ζητηµάτων στα οποία αναφέρεται η παρούσα Σύµβαση και την εφαρµογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θίγει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες κρατών και φυσικών προσώπων, βάσει του διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδιαίτερα δε, όπου ισχύει, τη Σύµβαση
του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και την αρχή της µη επαναπροώθησης, όπως αναφέρεται στα έγγραφα αυτά.

Άρθρο 44
Εδαφική εφαρµογή
Κατά το παρόν άρθρο, οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή
κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης
ή προσχώρησης, να προσδιορίσει την επικράτεια ή τις επικράτειες, στις οποίες θα εφαρµόζεται η παρούσα Σύµβαση. Επίσης, µε το εν λόγω άρθρο ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής της Συµβάσεως, σε περίπτωση επεκτάσεώς της σε άλλη επικράτεια.
Άρθρο 45
Επιφυλάξεις
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι δε µπορεί να εκφρασθεί επιφύλαξη, σχετικά µε οποιαδήποτε διάταξη
της παρούσας Συµβάσεως, µε εξαίρεση την αναφεροµένη στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 46
Καταγγελία

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος έχει την δυνατότητα να καταγγείλει, οποτεδήποτε, τη παρούσα Σύµβαση, ειδοποιώντας σχετικά τον
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η ανωτέρω καταγγελία ισχύει από την πρώτη ηµέρα του µήνα,
που ακολουθεί τη λήξη της τρίµηνης περιόδου, µετά την

Με το εν λόγω άρθρο ρυθµίζονται τα ζητήµατα που
συναρτώνται µε τη τροποποίηση της Σύµβασης.
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ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό
Γραµµατέα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης
για τη Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων

Άρθρο 47
Ενηµερώσεις

Άρθρο πρώτο
Κατά το παρόν άρθρο, ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης θα ενηµερώνει τα κράτη - µέλη
του Συµβουλίου της Ευρώπης, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο κράτος, οποιοδήποτε κράτος-µέλος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιοδήποτε κράτος που προσκαλείται να υπογράψει τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 και οποιοδήποτε κράτος που προσκαλείται να
προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 43, για: α) οποιαδήποτε υπογραφή, β) την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου κύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ) οποιαδήποτε ηµεροµηνία θέσης της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ, σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 43, δ) οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία υιοθετείται βάσει του άρθρου 41 και την ηµεροµηνία θέσης της εν λόγω τροποποίησης σε ισχύ, ε) οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται σύµφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 46, στ) οποιαδήποτε άλλη πράξη ειδοποίηση
ή κοινοποίηση που σχετίζεται µε την παρούσα Σύµβαση,
ζ) οποιαδήποτε επιφύλαξη εκφράζεται βάσει του άρθρου
45.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Ι. Στουρνάρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι. Μιχελάκης

Κ. Αρβανιτόπουλος

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σπ. - Αδ. Γεωργιάδης

Ι. Βρούτσης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Αθανασίου

Ν. - Γ. Δένδιας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μ. Βαρβιτσιώτης

Κυρώνεται και έχει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28
του Συντάγµατος η «Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων», που υπογράφηκε στη Βαρσοβία, στις 16 Μαΐου του 2005, το
κείµενο της οποίας, στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης, που κυρώνεται από τη πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 42 αυτής.
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Αριθ. 258/30/2013

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση
κατά της Εµπορίας Ανθρώπων»
Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προτείνεται η κύρωση της ανωτέρω Σύµβασης που έχει υπογραφεί στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005. Ειδικότερα:
Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ
που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος η προαναφερόµενη Σύµβαση, µε τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Προσδιορίζονται οι σκοποί της υπό κύρωση Σύµβασης και δίδονται οι έννοιες των όρων που απαιτούνται
για την εφαρµογή της.
β. Η Σύµβαση ισχύει για όλες τις µορφές εµπορίας ανθρώπων, εθνικής / διεθνικής είτε σχετίζεται µε το οργανωµένο έγκληµα είτε όχι και η εφαρµογή της διασφαλίζεται µε ένα µηχανισµό παρακολούθησης, χωρίς καµία
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας κ.λπ..
(άρθρα 1 – 4)
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, στο πλαίσιο πρόληψης της
εµπορίας ανθρώπων, οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για :
- το συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων,
- την υλοποίηση πολιτικών και την οργάνωση προγραµµάτων (ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές εκστρατείες
πρωτίστως για την εκµετάλλευση ευάλωτων οµάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά),
- τη διευκόλυνση της νόµιµης µετανάστευσης και την
ενίσχυση συνοριακών ελέγχων,
- τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας
των ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτοτήτων κ.λπ..
(άρθρα 5 – 9)
3. Περαιτέρω, τα Συµβαλλόµενα Μέρη λαµβάνουν τα
κατάλληλα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για την προώθηση των δικαιωµάτων των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
- η αναγνώριση αυτών ως θυµάτων και η προστασία
της ιδιωτικής τους ζωής,
- η παροχή αρωγής στα θύµατα, στην οποία περιλαµβάνεται η ασφαλής διαµονή, η ψυχολογική και υλική υποστήριξη αυτών, η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες,
στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, σε υπηρεσίες
µετάφρασης και διερµηνείας κ.λπ.,
- η έκδοση ανανεώσιµων αδειών διαµονής, η διευκόλυνση επαναπατρισµού και η προώθηση ισότητας των
δύο φύλων,
- η πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, η παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας,
- το δικαίωµα των θυµάτων για λήψη αποζηµίωσης από τους δράστες εγκληµάτων εµπορίας ανθρώπων, η οποία διασφαλίζεται µε τη δηµιουργία ενός ταµείου που
µπορεί να συνιστάται προς τούτο ή µέσω µέτρων ή προγραµµάτων κοινωνικής βοήθειας και κοινωνικής ένταξης.
(άρθρα 10 – 17)
4.α. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη πρέπει, επίσης, να συµπεριλάβουν στην εθνική τους νοµοθεσία ρυθµίσεις για την
ποινικοποίηση πράξεων που σχετίζονται µε την εµπορία
ανθρώπων και τη θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων και
συγκεκριµένων δικονοµικών διαδικασιών.
β. Επίσης, οφείλουν να θεσµοθετήσουν αρχές εξειδικευµένες στα θέµατα εµπορίας ανθρώπων, (διορισµός Εθνικού Εισηγητή ή άλλων µηχανισµών), να συντονίσουν
τις δράσεις των δηµοσίων υπηρεσιών και να µεριµνούν
για την επιµόρφωση των λειτουργών που είναι αρµόδιοι
για την πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων.
(άρθρα 18 – 32)
5. Θεσπίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των Συµβαλλοµένων Μερών σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, µε σκοπό την πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, την προστασίας των θυµάτων, την ποινική δίωξη των συναφών αδικηµάτων
κ.λπ..
(άρθρα 32 – 35)
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6.α. Ως µηχανισµός παρακολούθησης για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης ορίζεται η Οµάδα εµπειρογνωµόνων για την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων (GRETA) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών.
β. Παράλληλα λειτουργεί και η Επιτροπή των Συµβαλλοµένων Μερών µε την οριζόµενη συγκρότηση.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο επιλογής
των µελών και λειτουργίας των προαναφερόµενων Μηχανισµών/οργάνων.
δ. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των Συµβαλλοµένων Μερών από την GRETA.
(άρθρα 36 – 38)
7. Η κυρούµενη Σύµβαση δεν θίγει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Μερών που απορρέουν από άλλα διεθνή κείµενα.
(άρθρα 39 – 40)
8. Καθορίζεται η διαδικασία υπογραφής της Σύµβασης,
τροποποίησης και καταγγελίας αυτής, προσχώρησης νέων µελών, διατύπωσης επιφυλάξεων κ.λπ..
(άρθρα 41 – 47)
Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε το άρθρο
42 της υπό κύρωση Σύµβασης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόµου.
Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, δαπάνη από την
κάλυψη του κόστους συµµετοχής εκπροσώπων της χώρας µας στην GRETA και στην Επιτροπή των Συµβαλλοµένων Μερών (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια, διαµονή), η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, συχνότητα και διάρκεια µετακινήσεων
κ.λπ.).
(άρθρα 36 – 38)
- Πέραν αυτού, προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από
την εν γένει εφαρµογή της Σύµβασης και ειδικότερα, από τη λήψη όλων των επιµέρους µέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και στην προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη θεσπισθεί από τη χώρα µας αντίστοιχα µέτρα, βάσει άλλων
διατάξεων.
Η εν λόγω δαπάνη θα προσδιορίζεται ειδικότερα κατά
την εκτίµηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των επιµέρους εθνικών ρυθµίσεων.
Τέλος, όσον αφορά στο κόστος του Εθνικού Εισηγητή,
ως µηχανισµού παρακολούθησης της Σύµβασης σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 29), αυτό έχει εκτιµηθεί κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόµου «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων
αυτής» (αριθ. 205/21/2013 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εµπορίας
Ανθρώπων»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
δαπάνη από την κάλυψη του κόστους συµµετοχής εκπροσώπων της χώρας µας στην Οµάδα εµπειρογνωµόνων για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
(GRETA) και στην Επιτροπή των Συµβαλλοµένων Μερών
(ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια, διαµονή).
(άρθρα 36-38)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, συχνότητα και διάρκεια µετακινήσεων κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Πέραν αυτού, προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από
την εν γένει εφαρµογή της Σύµβασης και ειδικότερα, από τη λήψη όλων των επιµέρους µέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και στην προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη θεσπισθεί από τη χώρα µας αντίστοιχα µέτρα, βάσει άλλων
διατάξεων.
Η εν λόγω δαπάνη θα προσδιορίζεται ειδικότερα κατά
την εκτίµηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των επιµέρους εθνικών ρυθµίσεων και θα αντιµετωπίζεται από
τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου
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