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Η δράση του Γραφείου Επιτρόπου 

Διοικήσεως σε σχέση με το 

συγκεκριμένο θέμα 

Ατομικά παράπονα 

Εκθέσεις/ Τοποθετήσεις 

 

Αυτεπάγγελτη έρευνα 2003 ως προς το καθεστώς εισόδου και 

εργασίας των «καλλιτέχνιδων» στην Κύπρο (με αφορμή την υπόθεση 

Rantseva) 

Τοποθέτηση 2013 για το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και 

καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο 

Τοποθέτηση 2014 για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πορνεία 

στην Κύπρο 

Τοποθέτηση 2014 σε σχέση με εγγυήσεις για αποτροπή του κινδύνου 

εκμετάλλευσης φοιτητών από τρίτες χώρες  

Τοποθέτηση 2015 για την εφαρμογή της ποινικοποίησης του χρήστη 

υπηρεσιών από θύματα trafficking 
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Η δράση του Γραφείου Επιτρόπου 

Διοικήσεως σε σχέση με το 

συγκεκριμένο θέμα 

Παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο/ στη Βουλή 

Συνεργασία και ανοικτή επικοινωνία με ΜΚΟ 

Συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς  

 Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα (ΠΣΟ) για την 

 καταπολέμηση του trafficking, Αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών, 

 Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας, τοπική αυτοδιοίκηση 

Εντοπισμός χώρων, ομάδων και προσώπων με αυξημένο 

κίνδυνο εκμετάλλευσης 

Προληπτικά και παρεμβατικά μέτρα για να μην 

παράγονται θύματα 

Σεμινάρια, επιμόρφωση, δράσεις ευαισθητοποίησης 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

 ένα εγκληματικό φαινόμενο, με διεθνείς 

διαστάσεις και μεγάλη κερδοφορία, το οποίο 

μεταλλάσσεται συνεχώς, καθιστώντας τον 

εντοπισμό και την καταπολέμησή του μια 

τεράστια πρόκληση για τις αστυνομικές αρχές, τα 

εμπλεκόμενα κράτη και τις κοινωνίες στις οποίες 

αναπτύσσεται.  

 μια από τις πιο εκτενείς και σοβαρές παραβιάσεις 

των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αφού οι επιπτώσεις της είναι καταστροφικές και 

επιζήμιες για τη διαβίωση και την αξιοπρέπεια 

του ανθρώπου.  4 



Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

Ορισμός του trafficking:  

• η στρατολόγηση, πρόσληψη, μεταφορά,  διακίνηση, υπόθαλψη ή 
παραλαβή, στέγαση  ή υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής ή μεταβίβασης του ελέγχου ή/και εξουσίας επί των προσώπων 
αυτών,  

δραστηριότητα 

• μέσω απειλών ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, 
δόλου, εξαπάτησης, παραπλάνησης, κατάχρησης εξουσίας ή  ευάλωτης 
θέσης  ή προσφοράς ή παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων ή 
απολαβών 

μέσο 

•για εξασφάλιση της συγκατάθεσης προσώπου κατέχοντος εξουσίας επί ενός 

άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού∙  

 

σκοπός 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

Διαφορετικές μορφές 

 

 Εμπορία ενηλίκων για σκοπούς σεξουαλικής ή 

εργασιακής εκμετάλλευσης 

 Εμπορία παιδιών/ βρεφών 

 Εμπορία ανθρώπινων οργάνων 

 Διακίνηση ανθρώπων για σκοπούς επαιτείας 

 Διακίνηση ανθρώπων για διενέργεια 

εγκληματικών πράξεων 

 Εξαναγκαστικοί γάμοι 6 



Τι είναι η εμπορία προσώπων;  
 

Χώροι στους οποίους συναντάται trafficking: 

 
 Βιομηχανία διασκέδασης, μπυραρίες, καμπαρέ 

 Μασατζίδικα, διαμερίσματα, δημόσιους χώρους 

 Οικοδομές 

 Γεωργία/ κτηνοτροφία 

 Εστιατόρια 

 Οικιακή εργασία και άλλες εργασίες για φροντίδα 

 Εργασίες που ασχολούνται με την καθαριότητα 

 Κλινικές 

 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

 … 7 



Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

Στατιστικά Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO) 

 

 43% των θυμάτων αφορούν σε σεξουαλική εκμετάλλευση 

 32% σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης 

 25% σε συνδυασμό εκμετάλλευσης στην εργασία και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

 

 Βίντεο – One Minute Facts 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ztDU-yr74  (αγγλικά) 

 

 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με απλά λόγια 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Leaflets/Victims/GRC_victim
s.pdf (ελληνικά) 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

 

«εξαναγκασμός»  
  

(α) απειλές για σοβαρή βλάβη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή της 
περιουσίας του ή για φυσικό περιορισμό οποιουδήποτε προσώπου∙  

  

(β) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή σχέδιο το οποίο στοχεύει στο να 
δημιουργήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την εντύπωση ότι η παράλειψη 
εκτέλεσης μιας πράξης θα επιφέρει τη σοβαρή βλάβη εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου ή της περιουσίας του ή το φυσικό περιορισμό 
οποιουδήποτε προσώπου∙  

  

(γ) κατάχρηση εξουσίας ή άλλης μορφής πίεσης εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου με στόχο την  οικονομική του εξάρτηση ή υποτέλεια∙ 

  

(δ) κατάχρηση ή απειλούμενη κατάχρηση νομικών ή διοικητικών 
διαδικασιών αναφορικά με το καθεστώς οποιουδήποτε προσώπου∙  
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 
 

«σεξουαλική εκμετάλλευση» 
  

(α) τον εξαναγκασμό προσώπου σε πορνεία ή σε συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή την κερδοσκοπία ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση προσώπου για παρόμοιους 
σκοπούς∙ 

 

(β) την εισαγωγή ή εξώθηση ή παρότρυνση ή στρατολόγηση ή οργάνωση ή κατεύθυνση 
προσώπου στην πορνεία ή σε συμμετοχή σε θεάματα πορνογραφίας ή σε συμμετοχή σε 
πράξεις με σεξουαλικό χαρακτήρα∙ 

  

(γ) τη σεξουαλική δραστηριότητα με πρόσωπο, όταν - 

  

 (i) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή απειλής, 

  

 (ii) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης θέσης  εξουσίας ή επιρροής επί του προσώπου 
ή της κηδεμονίας ή φύλαξης προσώπου∙   

  

Αδίκημα-κακούργημα ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη  
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

«σεξουαλική εκμετάλλευση» 
 

Βίντεο – Ιστορίες γυναικών θυμάτων στην Ελλάδα| www.A21.gr 
Η Ιστορία της Ναταλίας https://www.youtube.com/watch?v=iH0uS3czfFU [4:00] 

Η ιστορία της Katja https://www.youtube.com/watch?v=ZhN126lOsOo [3:05] 

(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

Βίντεο για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών [2:00] 
https://www.youtube.com/watch?v=ze7W1uwiezk  

(animation, αγγλικά) 

 

Βίντεο - Τράφικινγκ Γυναικών:  

Η σύγχρονη σωματεμπορία – Αφηγήσεις [Ελλάδα, 15:31] 
https://www.youtube.com/watch?v=d0xXOWbPBig 

(ελληνικά) 

 

Βίντεο - Σκλάβες της πορνείας – ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις [Ελλάδα, 6:42] 

https://www.youtube.com/watch?v=-wOBYE96u68 

(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 
 

«εκμετάλλευση στην εργασία» 
  

Όποιος εμπορεύεται πρόσωπο με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας ή τις 
υπηρεσίες του, το υποβάλλει σε καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες ή σε 
οποιασδήποτε μορφής δουλείας ή παρόμοιας πρακτικής ή υποτέλειας, για 
λογαριασμό του ή λογαριασμό άλλου προσώπου και στην εργασία που 
επιτελείται υπάρχει φανερή διαφορά με τις συνθήκες εργασίας προσώπου 
που εκτελεί την ίδια ή παρόμοια εργασία μέσω: 

 

(α) απειλών, ή/ και 

(β) χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, ή και 

 (γ) απαγωγής, ή/ και 

(δ) δόλου ή απάτης ή παραπλάνησης, ή/ και 

(ε) κατάχρησης εξουσίας ή ιδιότητας για εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης ή/ και  

(στ) παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων για εξασφάλιση της συγκατάθεσης του 
προσώπου που ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου, ή/ και  

(ζ) εικονικού χρέους  

   

Αδίκημα-κακούργημα ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη  

ή αν το θύμα είναι παιδί τα δέκα έτη 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων;  

 

«καταναγκαστική εργασία» 
 

Το σύνολο της εργασίας ή των υπηρεσιών που εξάγεται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από την απειλή 

οποιασδήποτε τιμωρίας και για την οποία το πρόσωπο 

δεν πρόσφερε τον εαυτό του εθελοντικά  

 

(Σύμβαση ILO για την καταναγκαστική εργασία) 

 
13 



Τι είναι η εμπορία προσώπων;  

 

«καταναγκαστική εργασία» 
 
 Βίντεο για καταναγκαστική εργασία – ILO [01:17] 

 https://www.youtube.com/watch?v=sOHq0MlN3PY   

 (animation) 

 

 Βίντεο για εμπορία προσώπων σε οικιακές εργάτριες [03:25] 
 https://www.youtube.com/watch?v=gvd61Zhs7TA  

 (αγγλικά) 

 

 Βίντεο για εργασιακή εκμετάλλευση [01:00]: 
 https://www.youtube.com/watch?v=0uYxBDCn2o4 

 (μεταγλωττισμένο στα ελληνικά) 

 

 Είδηση για εργάτες στις φράουλες Μανωλάδας  

 «Σοκ! Πυροβόλησαν 33 αλλοδαπούς εργάτες επειδή ζήτησαν τα μεροκάματά τους» [03:43] 

 https://www.youtube.com/watch?v=n6F0jzdG5xo 
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Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

 

«σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού»  

 (άτομο κάτω των 18) 

 

έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και περιλαμβάνει την παιδική πορνογραφία, 

παιδική πορνεία, σεξουαλική δραστηριότητα με παιδί όταν 

προσφέρονται χρήματα ή άλλου είδους αμοιβές ή παροχές ως 

πληρωμή προκειμένου το παιδί να συμμετάσχει σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες ή ανεξάρτητα αν προσφέρονται χρήματα ή άλλου 

είδους αμοιβές ή παροχές ως πληρωμή∙ 

 

 Αδίκημα-κακούργημα, ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 

είκοσι έτη 15 



Τι είναι η εμπορία προσώπων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ποτέ αν αφορά σε παιδί,  

 

 - στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε απειλή, βία, 
εξαναγκασμός κάθε μορφής κ.α., αν αφορά σε ενήλικο πρόσωπο 
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Η συναίνεση του θύματος 

δεν αποτελεί υπεράσπιση  



Ποιους επηρεάζει  

 Οποιοδήποτε πρόσωπο σε ευάλωτη θέση 

 

 Η εμπειρία αποδεικνύει ότι επηρεάζονται 

περισσότερο 

 

o Γυναίκες και κορίτσια 

o Παιδιά 

o Μετανάστες και μετανάστριες (τόσο αυτοί που 

εργάζονται κάτω από νόμιμο καθεστώς όσο και αυτοί 

που βρίσκονται άτυπα στην Κύπρο) 

o και όχι μόνο… 
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Ενδείξεις 

 Βοηθούν στο να αναγνωρίζουμε πιθανές καταστάσεις 
εκμετάλλευσης 

 

 Φυσική βία (σημάδια, πνευματική σύγχυση, βίαιη συμπεριφορά 
εργοδότη) 

 Περιορισμός φυσικής ελευθερίας (αναγκαστικός χώρος 
διαμονής, φρουροί) 

 Απειλές (για απόλυση, για βία κατά του ιδίου ή της οικογένειας 
του, για καταγγελία για παράνομη παραμονή) 

 Χρέος ή άλλη μορφή δέσμευσης (υπέρογκα, και ενίοτε 
εικονικά, χρέη) 

 Κατακράτηση μισθών 

 Κατακράτηση προσωπικών εγγράφων (διαβατήριο, άδεια 
παραμονής) 
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Ενδείξεις 

 

 Βίντεο - Γραμμή 1109 - Εαν δεις κάτι πες κάτι! [00:40] 

https://www.youtube.com/watch?v=0IK9RIhpsXw  

(ελληνικά) 

 

 Read The Signs - Human Trafficking [3:26] 

https://www.youtube.com/watch?v=3C9VwiCP2bQ  

(αγγλικά) 
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Προκλήσεις 

 

 

 

 

σαφώς βελτιωμένο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο 

καταπολέμησης του εγκλήματος και προστασίας των 

θυμάτων 

 Όμως:   - πολύ λίγες καταδίκες  

  - μεταβαλλόμενο έγκλημα 

  - αρκετά παράπονα για ανεπάρκεια του 

συστήματος προστασίας θυμάτων 

 

γι’ αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρόληψη 
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Προκλήσεις 

 

 

 

 

 

 

Αναθεώρηση της πολιτικής για τις 

«καλλιτέχνιδες», οι αλλαγές στη 

νομοθεσία, η δημιουργία και 

λειτουργία δομών για δίωξη του 

εγκλήματος και προστασία των 

θυμάτων 

 

 

 
 μείωση, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, των νυχτερινών 

κέντρων/«καμπαρέ» και 

κατά συνέπεια του αριθμού 

των εργαζόμενων 

Όμως, το έγκλημα «μεταλλάχθηκε», βρίσκοντας νέους 

χώρους (μασατζίδικα, καφενεία, διαμερίσματα, μπυραρίες, 

δημ. χώρους), καθώς και νέα καθεστώτα εισόδου (φοιτητές, 

οικιακές εργάτριες, γεωργικές εργάτριες, εποχιακούς εργάτες, 

πολίτες της Ε.Ε.) 
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Προκλήσεις 

 

 

 

 

 Εργασιακή εκμετάλλευση… Ακόμα αθέατη 

 Και άλλες μορφές ανεξερεύνητες… 

 Νέες, λιγότερο ορατές και σύνθετες μέθοδοι 

εξαναγκασμού π.χ. οικονομική βία 

 Δυσκολίες εντοπισμού των εγκλημάτων και 

καταδίκης των διακινητών 

 Δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων και στην 

αποφυγή της επαναθυματοποίησης τους 
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Ο ρόλος του πελάτη 

 Η επίδραση της ζήτησης των υπηρεσιών, ως 

καθοριστικού παράγοντα στη συντήρηση της 

εμπορίας γυναικών για σκοπούς εκμετάλλευσης, 

βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων και των 

νομοθετικών εξελίξεων  

 

 ο χρήστης/πελάτης συμβάλλει και ο ίδιος στη 

ζήτηση, αύξηση και διατήρηση του φαινομένου 

της εμπορίας ανθρώπων 

 

 Αποφασίστηκε η ποινικοποίηση της χρήσης των 

υπηρεσιών 
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Ο ρόλος του πελάτη 

 

 Άρθρο 17 του Νόμου περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της 
Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των 
Θυμάτων Νόμου του 2014  

  

 (Ν. 60(Ι)/ 2014, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2014, στη βάση Ευρωπ. Οδηγίας) 

 

 Όποιος εύλογα δύναται να υποθέσει ότι η εργασία που χρησιμοποιεί ή οι 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες θύματος αποτελούν αντικείμενο των αδικημάτων 
που προβλέπονται στο παρόν Μέρος, είναι ένοχος αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 
τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες 
ευρώ ή και στις δύο ποινές. 

  

 Νοείται ότι σε περίπτωση που το θύμα είναι παιδί, πρόσωπο που 
καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα έξη έτη ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ή και τις δύο ποινές.  
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 Ειδικότερα η σεξουαλική εκμετάλλευση  

 

 

Συνδέεται με την πατριαρχική δομή της κοινωνίας και την 

έμφυλη διάσταση των σεξουαλικών σχέσεων  

  

… επομένως και με την στρεβλή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
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Βίντεο για τη συνενοχή του πελάτη [00:31] 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZBQjG_-AAQ   

(κυπριακή παραγωγή, ελληνικά) 

Ο ρόλος του πελάτη 
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Βασικό συμπέρασμα 

  

Για σκοπούς αποτελεσματικής καταπολέμησης και 

πρόληψης της εμπορίας προσώπων είναι απαραίτητη 

 

η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων 

όσων μπορούν να συμβάλουν στην 

πρόληψη και καταπολέμηση του 

εγκλήματος, περιλαμβανομένων των 

δυνητικών πελατών 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Να βελτιώσουν τη γνώση και την ευαισθησία των μαθητών να 
εντοπίζουν και να καταγγέλλουν περιστατικά 

Να ενεργήσουν προληπτικά, διαμορφώνοντας πολίτες που θα 
απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θυματοποίησης άλλου 
προσώπου, είτε ως εργοδότες, είτε ως χρήστες υπηρεσιών 

Να εντοπίζουν και οι ίδιοι ενδείξεις για περιστατικά 
εκμετάλλευσης σε μέλη της σχολικής κοινότητας ή των 

οικογενειών τους  

27 

Να ανατρέψουν τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές αντιλήψεις που 

θέτουν πρόσωπα σε αυξημένη πιθανότητα θυματοποίησης εξαιτίας 

της καταγωγής τους (παραδείγματα) 



Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι μόνο 
η αποφυγή της εμπορίας προσώπων υπό τη στενή της 

νομική έννοια που επιδιώκεται,  

αλλά η καταπολέμηση  

της εκμετάλλευσης,  

της κακομεταχείρισης  

και της στέρησης δικαιωμάτων  

οποιουδήποτε ανθρώπου βρίσκεται σε ευάλωτη θέση 

Ακόμα, ότι ο καθένας έχει ευθύνη και μπορεί να 

συμβάλει με δικές του ενέργειες στη μείωση, και εν τέλει 

την εξάλειψη, της σύγχρονης δουλείας 
28 



Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

 Για αποθάρρυνση και πρόληψη του trafficking για 

σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης: 

 

o Τα αγόρια, από μικρή ηλικία, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να τάσσονται εναντίον της βίας κατά των 
γυναικών, της εμπορίας και εκμετάλλευσης τους… 

   

  … αλλά και να κατανοήσουν ότι κάθε μορφή σεξιστικής 
 συμπεριφοράς και σχολίων συμβάλλει στην διαιώνιση 
 της ανισότητας και της εκμετάλλευσης  

 

o Θα πρέπει να καλλιεργηθεί κουλτούρα υγιών σεξουαλικών 
σχέσεων και σεβασμού μεταξύ των δύο φύλων 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

 Για αποθάρρυνση και πρόληψη του trafficking για 

σκοπούς εργασιακής εκμετάλλευσης ή 
άλλων μορφών: 

 

o Τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν αντιρατσιστική 
συνείδηση, να καταδικάζουν κάθε μορφή ρατσιστικής 
συμπεριφοράς και σχολίων, να αναγνωρίζουν πότε 
παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουν 
αναπτυγμένη αίσθηση δικαίου και αλληλεγγύης. 

 

o Θα πρέπει να εμπεδωθεί η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως της καταγωγής, του χρώματος, της γλώσσας, 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 
αναπηρίας, και κάθε χαρακτηριστικού τους. 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

 Στόχος για το 2015: Εξειδικευμένο υλικό στα νέα 
αναλυτικά προγράμματα 

 

 Μέχρι τότε, το θέμα μπορεί να ενταχθεί στις ενότητες: 

 

 Αξίες ζωής  

 (σεβασμός, ελευθερία, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη)  

 

 Οικογενειακός Προγραμματισμός, Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία  

 (σεξουαλικότητα, σεξουαλικές σχέσεις, στερεότυπα 
φύλου, ισότητα των φύλων, μορφές βίας) 

 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα και υποχρεώσεις  
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

 Μέθοδοι (ανάλογα με την ηλικία): 

 

 Πραγματικές ιστορίες και συζήτηση 

 Βιωματική άσκηση 

 Αναζήτηση στο διαδίκτυο και συζήτηση επί των 

αποτελεσμάτων 

 Εικόνες και βίντεο από εκστρατείες 

 Επισκέψεις και παρουσιάσεις από ειδικούς 

 Δραστηριότητες από τη «Μικρή Πυξίδα» (Compasito) 

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για 

Παιδιά 

 Ομάδες εργασίας 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 



39 

Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 
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Οπτικό υλικό 



 

 

 

 

 

http://www.notforsalefilm.com/  

 

Βίντεο για εμπορία προσώπων σε οικιακές εργάτριες [03:25] 
https://www.youtube.com/watch?v=gvd61Zhs7TA  

(αγγλικά) 

 

Βίντεο για εργασιακή εκμετάλλευση [01:00] 
https://www.youtube.com/watch?v=0uYxBDCn2o4 

(μεταγλωττισμένο στα ελληνικά) 

 

Βίντεο για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών [02:00] 
https://www.youtube.com/watch?v=ze7W1uwiezk 

(animation, αγγλικά) 

 

The Factory [02:40] 
https://www.youtube.com/watch?v=EBcWp7yo7DQ&list=PL0B7EFCF1825B4C23 

(animation, χωρίς λόγια) 
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Βίντεο ευαισθητοποίησης 

http://www.notforsalefilm.com/
http://www.notforsalefilm.com/
http://www.notforsalefilm.com/
http://www.notforsalefilm.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gvd61Zhs7TA
https://www.youtube.com/watch?v=0uYxBDCn2o4
https://www.youtube.com/watch?v=ze7W1uwiezk
https://www.youtube.com/watch?v=EBcWp7yo7DQ&list=PL0B7EFCF1825B4C23


 

 

 

 

 
 

Βίντεο – Ιστορίες γυναικών θυμάτων στην Ελλάδα| www.A21.gr 
Η Ιστορία της Ναταλίας https://www.youtube.com/watch?v=iH0uS3czfFU [4:00] 

Η ιστορία της Katja https://www.youtube.com/watch?v=ZhN126lOsOo [3:05] 

(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

Βίντεο - Τράφικινγκ Γυναικών:  

Η σύγχρονη σωματεμπορία – Αφηγήσεις [Ελλάδα, 15:31] 
https://www.youtube.com/watch?v=d0xXOWbPBig 

(ελληνικά) 

 

Βίντεο - Σκλάβες της πορνείας – ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις [Ελλάδα, 6:42] 
https://www.youtube.com/watch?v=-wOBYE96u68 

(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 
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Βίντεο ευαισθητοποίησης 

http://www.notforsalefilm.com/
http://www.notforsalefilm.com/
http://www.notforsalefilm.com/
http://www.a21.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=iH0uS3czfFU
https://www.youtube.com/watch?v=ZhN126lOsOo
https://www.youtube.com/watch?v=d0xXOWbPBig
https://www.youtube.com/watch?v=-wOBYE96u68
https://www.youtube.com/watch?v=-wOBYE96u68
https://www.youtube.com/watch?v=-wOBYE96u68


 

 

 

 

Παραστατικό υλικό για κατανόηση της εμπορίας προσώπων στις διάφορες 

μορφές της (αγγλικά) 

http://www.endslaverynow.org/learn  

 

Resources for Teaching About Human Trafficking (αγγλικά) 

http://humaneeducation.org/blog/2012/01/19/resources-for-teaching-about-

human-trafficking/ 

 

END Trafficking Toolkit – UNICEF (αγγλικά) 

http://www.unicefusa.org/sites/default/files/assets/pdf/Toolkit_End-

Trafficking_Oct_2012.pdf 

 

«Μικρή Πυξίδα» (Compasito) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα για Παιδιά 
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD1

0/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%

CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf  
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Εκπαιδευτικό υλικό 

http://www.endslaverynow.org/learn
http://humaneeducation.org/blog/2012/01/19/resources-for-teaching-about-human-trafficking/
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http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito, %CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81 %CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito, %CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81 %CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito, %CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81 %CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf


 

 

 

 

 

Human Rights and Trafficking in Women and Young People in Europe - 

An Educational Toolkit for Teachers and Students 

 

Manual for Teachers  

http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/teachers_en.pdf  

Booklet for Student  

http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/bookletstud_en.pdf  

(αγγλικά) 
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Εκπαιδευτικό υλικό 
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Είδηση για καταδίκη για εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών στην 

Κύπρο [2:00]: https://www.youtube.com/watch?v=6RhTMXNMKt8  

 

Είδηση για εμπορία βρεφών στην Ελλάδα [2:11]: 

https://www.youtube.com/watch?v=4m1aH190xzE  

 

Είδηση για εμπορία οργάνων στην Κύπρο [1:15] 

https://www.youtube.com/watch?v=DeOjKhUDXSg 

 

Είδηση «Αυξάνονται τα θύματα σωματεμπορίας στην Ευρώπη» [1:14] 

https://www.youtube.com/watch?v=s5XwhzpOjAY 

 

Είδηση για εργάτες στις φράουλες Μανωλάδας «Σοκ! Πυροβόλησαν 33 

αλλοδαπούς εργάτες επειδή ζήτησαν τα μεροκάματά τους» [3:43] 

https://www.youtube.com/watch?v=n6F0jzdG5xo 
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Ειδήσεις  

https://www.youtube.com/watch?v=6RhTMXNMKt8
https://www.youtube.com/watch?v=4m1aH190xzE
https://www.youtube.com/watch?v=DeOjKhUDXSg
https://www.youtube.com/watch?v=s5XwhzpOjAY
https://www.youtube.com/watch?v=n6F0jzdG5xo


 

 

 

 

 

 

 

Όμως είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, που 

συμβαίνει δίπλα μας, και στο οποίο πολλές φορές 

εμπλεκόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. 

 

Όπως άλλα ζητήματα στο παρελθόν που θεωρούνταν ταμπού και 

αποφεύγονταν (π.χ. ρατσιστικός διαχωρισμός – Apartheid , 

ομοφυλοφιλία, οικογενειακός προγραμματισμός) 

αλλά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την καταπάτηση  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 

Έτσι και η εμπορία προσώπων, η «σύγχρονη δουλεία», πρέπει να 

αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
50 

 

Δεν είναι ένα εύκολο θέμα 
Είναι θέμα που θα εγείρει ενδεχομένως διαφωνίες και 

έντονη συζήτηση 
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Είμαι στη διάθεση σας  

για διευκρινίσεις και συζήτηση 

 

Θέκλα Δημητριάδου 

22 405543 

tdemetriadou@ombudsman.gov.cy 
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