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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εμπορία προσώπων1 είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας, η οποία καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θύματα συχνά στρατολογούνται, μεταφέρονται και στεγάζονται με τη 

χρήση βίας, καταναγκασμού ή 

απάτης και εξαναγκάζονται να 

ζουν σε άθλιες συνθήκες, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τη 

σεξουαλική τους 

εκμετάλλευση, τη 

καταναγκαστική εργασία ή 

παροχή υπηρεσιών, την 

επαιτεία, τη συμμετοχή σε 

παράνομες δραστηριότητες, ή 

την αφαίρεση οργάνων. Τα 

θύματα είναι υποχρεωμένα να 

παρέχουν υπηρεσίες επτά 

ημέρες την εβδομάδα ενώ 

 

1 Με τον όρο «εμπορία προσώπων» εννοούμε τη «στρατολόγηση, τη πρόσληψη, τη μεταφορά, τη διακίνηση, την υπόθαλψη ή παραλαβή ή υποδοχή προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του ελέγχου ή/και της εξουσίας επί των προσώπων αυτών, 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 για εξασφάλιση της συγκατάθεσης προσώπου  κατέχοντος εξουσίας επί ενός άλλου,  με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού» 

(Ν.60(Ι)/2014). 

«Η εμπορία προσώπων αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα και στοχεύει στην εκμετάλλευση 

ευάλωτων ατόμων που σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής τυγχάνουν στυγνής μεταχείρισης 

από επιτήδεια άτομα, συνήθως στη βάση ενός οργανωμένου σχεδίου στο οποίο εμπλέκεται 

αριθμός ατόμων. Η εξιχνίαση αυτών των αδικημάτων είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί 

προϋποθέτει την πρωταρχική καταγγελία από το υπό εκμετάλλευση πρόσωπο, το οποίο 

συνήθως βρίσκεται υπό συνθήκες περιορισμού, εξαναγκασμού ή φόβου, ενώ η ψυχική πίεση 

που αισθάνεται καθιστά δύσκολη την απόφαση να καταφερθεί εναντίον των εκμεταλλευτών 

του. Μετά την καταγγελία ακολουθεί το δύσκολο έργο από πλευράς των διωκτικών αρχών της 

συλλογής μαρτυρίας, της στοιχειοθέτησης κατηγοριών εναντίον των εμπλεκόμενων 

προσώπων, ακολουθούμενο, κατά κανόνα, από μια ιδιαίτερα εξαντλητική ακροαματική 

διαδικασία, κατά την οποία τα θύματα βιώνουν εκ δευτέρου το διασυρμό και την καταρράκωση 

στην ανθρώπινη ύπαρξή τους».  

 

Γενικός Εισαγγελέας v. Ismail κ.α., Ποινικές εφέσεις 228/2015-245/2015 και 248/2015-255/2015 ημερομηνίας 

17/10/2016 
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συχνά στερούνται των προσωπικών τους εγγράφων. Σε αρκετές περιπτώσεις εκβιάζονται να επιστρέψουν χρηματικά ποσά 

στους διακινητές τους για υποτιθέμενα χρέη που τους οφείλουν. Ζουν υπό τις απειλές των διακινητών τους και με το φόβο 

αντιποίνων. Για ένα θύμα εμπορίας,  η προοπτική ότι μπορεί να ξεφύγει από τους διακινητές του φαντάζει αδύνατη. 

Η εμπορία προσώπων πάντα θα αποτελεί έγκλημα ευμετάβλητο και δύσκολα ελεγχόμενο, που διαπράττεται συχνά 

στα πλαίσια του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

(ΔΟΕ)2, τα θύματα εμπορίας ανέρχονται τουλάχιστον σε 40 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων τα 10 

εκατομμύρια είναι παιδιά. Για κάθε 1000 ενήλικες παγκοσμίως, οι 5,4 είναι θύματα εμπορίας προσώπων3. Οι γυναίκες και 

τα κορίτσια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενώ οι 

μετανάστες αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων εκμετάλλευσης στην εργασία και καταναγκαστικής εργασίας. Οι 

συνολικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της εμπορίας σήμερα συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στους τομείς 

της γεωργίας, κατασκευών και μεταποιήσεων, οικιακής εργασίας, και της βιομηχανίας του σεξ. Άνθρωποι που εργάζονται 

στους τομείς αυτούς είναι συχνά οι πιο ευάλωτοι και οι λιγότερο προστατευμένοι, είτε επειδή είναι μετανάστες 

εργαζόμενοι είτε επειδή εργάζονται στην άτυπη οικονομία, είτε επειδή εργάζονται κάτω από τέτοιες συμβασιακές ή 

γεωγραφικές συνθήκες που δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για την εφαρμογή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης και της 

επιθεώρησης εργασίας4. 

Οι βασικότερες αιτίες που καθιστούν ένα θύμα ευάλωτο σε συνθήκες εκμετάλλευσης βρίσκονται ριζωμένες στη 

φτώχεια, στην ελλιπή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου, στην ανισότητα των φύλων και τη βία 

 

2  Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage, International Labour Office (ILO), Geneva, 2017 

3 ibid  

4 ibid 
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κατά των γυναικών, στους πολέμους και τις ένοπλες συγκρούσεις, στις φυσικές καταστροφές στις χώρες προέλευσης των 

θυμάτων, στην οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στην έλλειψη ευκαιριών και απασχόλησης, στην 

έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην παιδική εργασία και στις διακρίσεις. Κύρια αιτία, ωστόσο, της εμπορίας 

προσώπων αποτελεί η ζήτηση και το κέρδος (π.χ. στην ακμάζουσα βιομηχανία του σεξ και την επακόλουθη ζήτηση για 

σεξουαλικές υπηρεσίες και τη ζήτηση για φθηνή εργασία με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση του κέρδους). Η 

σύνδεση της εμπορίας προσώπων με το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη διακίνηση ατόμων διαμέσου συνόρων 

είναι δεδομένη και η εμπορία προσώπων εξακολουθεί να είναι μια εγκληματική επιχείρηση περιορισμένου ρίσκου με 

υψηλές αποδόσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι τα ετήσια κέρδη από την εμπορία προσώπων φτάνουν τα 

150 δισεκατομμύρια δολάρια5, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εμπορία προσώπων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή 

εσόδων του οργανωμένου εγκλήματος, μετά την εμπορία  ναρκωτικών. Η εμπορία προσώπων ουσιαστικά αποτελεί μια 

επιχείρηση όπου το κέρδος αποκτάται με την στέρηση της ελευθερίας κάποιου άλλου. 

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πρώτο σημείο εισόδου πολλών μεταναστών στην Ευρώπη και 

κατ’ επέκταση αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η σεξουαλική 

εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων στη 

Δημοκρατία.  

 

 

5 Profits and poverty: the economics of forced labour / International Labour Office. - Geneva: ILO, 2014 https://www.ilo.org/global/publications/ilo-

bookstore/order-online/books/WCMS_243391/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_243391/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_243391/lang--en/index.htm
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Β. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, η Δημοκρατία έχει υπογράψει και κυρώσει με νόμο όλες τις διεθνείς 

και ευρωπαϊκές συμβάσεις που αφορούν θέματα εμπορίας προσώπων και άλλες συναφείς παράνομες δραστηριότητες και 

έχει εναρμονιστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την εμπορία προσώπων και την Οδηγία 2004/81/ΕΚ 

για την χορήγηση άδειας παραμονής σε θύματα εμπορίας προσώπων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Συνεχώς 

καταβάλλει προσπάθειες βελτίωσης του νομικού, θεσμικού και στρατηγικού πλαισίου ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να 

αντιμετωπίζει τις νέες μορφές που παρουσιάζονται στην εμπορία προσώπων. 

 

• Νόμος 60(Ι)/2014 

Τον Απρίλιο 2014 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση 

της εμπορίας προσώπων και της εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία των θυμάτων [Ν.60(Ι)/2014]. Ο νόμος 

αυτός αντικατέστησε τον περί της Καταπολέμησης της Εµπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας 

των Θυµάτων Νόµο του 2007 [Ν.87(Ι)/2007] και ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/36/ΕΕ και 2004/81/ΕΚ. Στις 26.7.2019 

τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 117(Ι)/2019 που τροποποιεί τον Ν.60(Ι)/2014. 

 

• Διεθνείς Συμβάσεις 

Η Κύπρος έχει κυρώσει σειρά σχετικών διεθνών συμβάσεων, ήτοι την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού 

Οργανωμένου Εγκλήματος και το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Προσώπων, 

ιδιαίτερα των Γυναικών και Παιδιών, τη Σύμβαση περί Καταστολής και Εξαλείψεως της Σωματεμπορίας και της Πορνείας 
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Άλλων, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση 

Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Πορνογραφία, καθώς και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πάταξη της 

Εμπορίας Ανθρώπων. Η εφαρμογή των συμβάσεων αυτών προνοείται επίσης και στον Ν.60(Ι)/2014. 

 

Συναφές νομικό πλαίσιο: 

• Κεφ.105 – Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος 

Ο Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος ρυθμίζει θέματα που άπτονται της εισόδου, διαμονής, καθεστώτος και 

γενική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο. Σχετικές με την εμπορία προσώπων διατάξεις αποτελούν οι 

κυρώσεις κατά των εργοδοτών που εργοδοτούν παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς, μεταφέροντας την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2009/52/ΕΕ. 

 

• Κεφ. 154 – Ποινικός Κώδικας  

Ο Ποινικός Κώδικας συγκεντρώνει όλα τα σοβαρά αδικήματα και ορίζει την ποινική ευθύνη. Περιέχει πρόνοιες για 

συμμετοχή σε αδικήματα και αντίστοιχες ποινές. 

 

• Νόμος 109(I)/2014 («Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα») 

Η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) διασφαλίζει ένα ελάχιστο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, 

βασισμένο σε κριτήρια όπως εισόδημα, κατοχή περιουσίας και οικογενειακής σύνθεσης, καθώς και άλλες ανάγκες. Ο 
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Νόμος καλύπτει όλους τους Κύπριους,  τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τα θύματα εμπορίας προσώπων και, υπό 

προϋποθέσεις, τους Ευρωπαίους και τους επί μακρόν διαμένοντες. 

 

• Νόμος No 95(Ι)/2001 («Προστασία Μαρτύρων») 

Ο Περί της Προστασίας Μαρτύρων Νόμος στοχεύει στην προστασία και στήριξη των μαρτύρων, των οποίων η ζωή, 

σωματική ακεραιότητα και ελευθερία απειλούνται ως αποτέλεσμα της κατοχής εκ μέρους τους σημαντικών πληροφοριών ή 

στοιχείων σχετικών με την διάπραξη αδικημάτων, για τα οποία έχουν συμφωνήσει να παρέχουν κατά την διερεύνηση και 

την ποινική διαδικασία.  

 

• Νόμος 165(I)/2002 για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής 

Ο Περί Νομικής Αρωγής Νόμος ρυθμίζει την παροχή αρωγής σε πρόσωπα που σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να 

πληρώσουν για νομικές συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση στο Δικαστήριο.  

 

• Νόμος 133(Ι)/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Νόμος εισάγει στην Κύπρο ένα απλοποιημένο σύστημα παράδοσης υπόδικων ή υπόπτων για σκοπούς εκτέλεσης της 

ποινής ή προσαγωγής στο Δικαστήριο για ποινικές υποθέσεις.  
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• Νόμος 126(I)/2012 για τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας  

Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει την λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας και καθορίζει ποινές για διάφορα 

αδικήματα. 

 

• Πολυθεµατική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εµπορίας Προσώπων (ΠΣΟ):  

Η Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εµπορίας Προσώπων (ΠΣΟ), της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός 

Εσωτερικών ως Εθνικός Συντονιστής προβλέπεται από το άρθρο 64 του Νόμου του 2014 και λειτουργεί θεσμικά από το 

2007. Σκοπός της είναι η διαμόρφωση πολιτικής, η λήψη πρακτικών και επιχειρησιακών μέτρων και ο συντονισμός των 

δράσεων για αντιμετώπιση των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος και επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Στην 

Ομάδα αυτή συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες κρατικές Υπηρεσίες (Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες) καθώς και μέχρι 

τέσσερεις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 

• Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς (ΕΜΑ) – Οδηγός για το χειρισμό θυμάτων εμπορίας προσώπων: 

Ο ΕΜΑ ετοιμάστηκε από την ΠΣΟ και ολοκληρώθηκε το Μάιο 2016. Καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ΜΚΟ για τη διασφάλιση της πρόσβασης των θυμάτων στα δικαιώματα τους και τη 

δημιουργία προστατευτικού πλαισίου. Σκοπός του ΕΜΑ είναι η διασφάλιση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των θυμάτων εμπορίας προσώπων μέσω της παροχής ενός αποτελεσματικού τρόπου αναφοράς/παραπομπής στις αρμόδιες 

υπηρεσίες με απώτερο στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων στα δικαιώματα που τους παρέχει ο Νόμος, μέσω 

της χαρτογράφησης των διαδικασιών και του ρόλου κάθε εμπλεκόμενης κρατικής υπηρεσίας και αρμόδιας ΜΚΟ και του 
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συντονισμού της δράσης και της ανάπτυξης ενιαίας εθνικής αντιμετώπισης από όλες τις εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες 

και τις ΜΚΟ. 

 
Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2019-2021 (ΕΣΔ): 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια απεικόνιση της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων, με δράσεις που αποσκοπούν στην καταστολή του φαινομένου και 

τη δίωξη των δραστών, στην προστασία και στήριξη των θυμάτων και στην πρόληψη. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καλύπτει 

τα έτη 2019 μέχρι 2021 και εμπλέκει όλες τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες αλλά και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 

που είναι μέλη της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων. 

Το ΕΣΔ 2019-2021 έχει εκπονηθεί από την Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα και θα τυγχάνει συνεχούς 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την εκπόνησή του, έχουν ληφθεί υπόψη και οι συστάσεις που προήλθαν από 

διεθνείς οργανισμούς, όπως την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εμπορία προσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(GRETA), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) καθώς και την έκθεση για την 

εμπορία προσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. 

Το ΕΣΔ έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του που έγινε στις [………]. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η ετοιμασία του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι: 

➢ να αποτελεί ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος με τις επιμέρους 

δράσεις του και όχι ένα εκτενές θεωρητικό κείμενο,  
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➢ να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια,  

➢ να αξιολογείται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

➢ να περιλαμβάνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτεραιότητες, 

➢ να περιλαμβάνει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες δράσεις για την κάθε προτεραιότητα,  

➢ να περιλαμβάνει τις πηγές χρηματοδότησης των δράσεων, και 

➢ να περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των δράσεων. 

 

Το ΕΣΔ χωρίζεται σε 5 Κεφάλαια: 

Κεφ. Ι «Νομοθετικό & Στρατηγικό Πλαίσιο» 

Κεφ. ΙΙ «Καταστολή και Δίωξη»  

Κεφ. ΙΙΙ «Εντοπισμός και Αναγνώριση Θυμάτων» 

Κεφ. ΙV «Προστασία και Στήριξη Θυμάτων» 

Κεφ. V «Πρόληψη» 

 

Ακολουθεί ο Πίνακας με τις δράσεις:  
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Δ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  2019-2021 

 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

I.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

I.1 Τροποποίηση 

Ν.60(Ι)/2014 

Τροποποιήσεις επί 

της νομοθεσίας με 

σκοπό την βελτίωση 

του νομικού 

πλαισίου 

Ψήφιση νέου 

Νόμου που θα 

αντικαθιστά τον 

60(Ι)/2014 από τη 

Βουλή 

α) Δημόσια 

διαβούλευση 

β) Νομοτεχνικός 

έλεγχος 

γ) Έγκριση 

Υπουργικού 

Συμβουλίου 

δ) Κατάθεση στη 

Βουλή 

α) Αύγουστος – 

Σεπτέμβριος 2019 

 

β) Δεκέμβριος 2019 

– Μάρτιος 2020 

 

γ) Απρίλιος 2020 

 

δ) Μάιος 2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 

 

Νομική Υπηρεσία 

- Υιοθέτηση 

νέου Νόμου 

I.2 Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας για 

την εφαρμογή της 

νομοθεσίας για 

την επιβολή 

κυρώσεων στους 

εργοδότες που 

απασχολούν 

παράνομα 

αλλοδαπούς, στο 

ΥΕΠΚΑ 

Η Υπουργική 

Επιτροπή για την 

Απασχόληση ΥΤΧ 

αποφάσισε στις 

14.2.2017 την 

μεταφορά της 

αρμοδιότητας για 

την εφαρμογή της 

νομοθεσίας για την 

επιβολή κυρώσεων 

στους εργοδότες που 

απασχολούν 

παράνομα 

αλλοδαπούς στο 

Υπουργείο Εργασίας. 

 

Αποτελεσματική 

εφαρμογή της 

νομοθεσίας από 

το αρμόδιο 

Τμήμα. 

Αναμένεται η 

μείωση της 

παράνομης 

εργοδότησης, 

που θα έχει ως 

απώτερο στόχο 

την πρόληψη της 

εκμετάλλευσης 

της ευαλωτότητας 

των παράνομων 

αλλοδαπών. 

α) Συνεργασία 

μεταξύ 

Υπουργείων 

β) Τροποποίηση 

νομοθεσίας 

  

Α) Συνεχής 

Β) εντός του 2020 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 

Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

- Τροποποίηση 

της 

νομοθεσίας. 

 

 

Σε μετέπειτα 

στάδιο να γίνει 

καταγραφή 

των 

προστίμων / 

ποινών που 

επιβλήθηκαν 

σε εργοδότες. 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Αφορά κοινοτική 

υποχρέωση της 

Κύπρου για ορθή 

μεταφορά της 

Οδηγίας και 

εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

I.3 Αξιολόγηση 

στρατηγικού 

πλαισίου και 

δράσεων κατά 

της εμπορίας 

προσώπων 

Αξιολόγηση από 

ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα του 

στρατηγικού 

πλαισίου και των 

δράσεων κατά της 

εμπορίας 

προσώπων. 

Εισηγήσεις για 

βελτίωση του 

στρατηγικού 

πλαισίου 

Α) Προκήρυξη 

προσφορών 

 

Β) Επιλογή 

αναδόχου 

 

Γ) Εκπόνηση 

μελέτης 

Α) Α’ τρίμηνο 2020 

 

 

Β) Β’ τρίμηνο 2020 

 

 

Γ) Τέλη 2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 

3.000 € Ολοκλήρωση 

Αξιολόγησης 

I.4 Ανάλυση/μελέτη 

νομοθεσιών οι 

οποίες 

διευκολύνουν την 

τέλεση 

αδικημάτων 

εμπορίας 

προσώπων 

 

Εντοπισμός τρωτών 

διατάξεων στις 

νομοθεσίες που 

πιθανών να 

διευκολύνουν την 

τέλεση αδικημάτων 

εμπορίας 

προσώπων, με στόχο 

την τροποποίηση 

Βελτίωση νομικού 

πλαισίου για 

αντιμετώπιση της 

εμπορίας 

προσώπων  

Α) Μελέτη 

νομοθεσιών 

 

Β) Εντοπισμός 

τρωτών 

διατάξεων 

 

Γ) Εισηγήσεις για 

τροποποίηση 

Δ) Τροποποίηση 

διατάξεων 

2020 – 2021 Όλες οι 

Υπηρεσίες 

- Βελτίωση 

νομικού 

πλαισίου 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗ 

ΙΙ.1 Κατάρτιση 

Δικαστών και 

Εκπαιδευτικά 

εργαστήρια 

Κατάρτιση 

Δικαστών και 

α) Συνεννόηση με 

Ανώτατο 

α) 9/2018 

 

Δικαστήρια 

 

5.000 € Διεξαγωγή 

εργαστηρίου 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Εισαγγελέων  σχεδιασμένα 

αποκλειστικά για 

Δικαστές και 

Εισαγγελείς, στα 

οποία θα γίνει 

αναφορά μεταξύ 

άλλων και στο 

νομικό πλαίσιο, 

εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές και σε 

σχετική νομολογία. 

Εισαγγελέων με 

στόχο την 

εκδίκαση 

περισσότερων 

υποθέσεων, 

προστασία των 

θυμάτων κατά 

την ποινική 

διαδικασία και 

επιβολή μέγιστων 

ποινών στους 

κατηγορούμενους

. 

Δικαστήριο και 

Νομική Υπηρεσία 

για την πρόθεση 

οργάνωσης 

εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων 

 

β) Συνεννόηση με 

Πρεσβεία ΗΠΑ για 

τεχνική βοήθεια 

υπό τη μορφή 

εντοπισμού 

Δικαστών στις 

ΗΠΑ που θα 

ενεργήσουν ως 

εκπαιδευτές 

 

γ) Επαφές με 

Δικαστήρια για 

συντονισμό στην 

διοργάνωση 

 

δ) Επαφές με 

Πρεσβείες ΗΒ, 

Ιρλανδίας, 

Γαλλίας, Βελγίου 

και Ολλανδίας και 

με το EJTN για 

εντοπισμό 

β) 1ο εξάμηνο 2019 

 

γ) 2ο εξάμηνο 2019 

 

δ) 2ο εξάμηνο 2019 

 

ε) Τέλη 2019 

 

στ) 3/2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Δικαστών που θα 

ενεργήσουν ως 

εκπαιδευτές  

 

ε) Σχεδιασμός 

εργαστηρίου 

 

στ) Διεξαγωγή 

εργαστηρίου 

II.2 Συνομολόγηση 

Συμφωνιών με 

άλλες χώρες 

κυρίως χώρες 

προέλευσης 

θυμάτων 

εμπορίας 

προσώπων για 

συνεργασία στην 

πρόληψη και 

καταπολέμηση 

της εμπορίας 

προσώπων. 

 

Οι Συμφωνίες θα 

περιλαμβάνουν 

ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ 

των συμβαλλόμενων 

Μερών, διοργάνωση 

εκπαιδεύσεων/ 

σεμιναρίων και 

γενικά συνεργασία 

στην πρόληψη και 

εξιχνίαση υποθέσεων 

εμπορίας 

προσώπων.  

 

Βελτίωση της 

διεθνούς 

συνεργασίας, 

κυρίως με χώρες 

προέλευσης 

θυμάτων 

εμπορίας 

προσώπων, με 

σκοπό την 

πρόληψη και 

εξιχνίαση 

υποθέσεων 

εμπορίας 

προσώπων. 

 

- 2019-2021 Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως 

 

Αστυνομία 

- Αριθμός 

Συμφωνιών 

και εφαρμογή  

II.3 Ενσωμάτωση 

οικονομικής 

διερεύνησης στην 

διερεύνηση 

υποθέσεων 

Σε συνεργασία με 

την ΜΟΚΑΣ, θα 

γίνονται και 

οικονομικές 

διερευνήσεις κατά 

Η παγοποίηση και 

κατάσχεση 

εσόδων από 

εγκληματικές 

ενέργειες. 

Συνεχής 

συνεργασία ανά 

υπόθεση 

2019-2021 Αστυνομία 

ΜΟΚΑΣ 

- Αριθμός 

υποθέσεων 

στις οποίες 

έχει επιτευχθεί 

η κατάσχεση 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

εμπορίας 

προσώπων, με 

στόχο την 

παγοποίηση και 

κατάσχεση των 

εσόδων από την 

εγκληματική 

ενέργεια.    

 

την εξιχνίαση.  και 

παγοποίηση 

εσόδων από 

εγκληματικές 

ενέργειες 

II.4 Συνεργασία με 

Αρχές του 

εξωτερικού και 

δημιουργία 

κοινών ομάδων 

διερεύνησης 

(Joint 

investigation 

teams – JIT) 

 

Ενδυνάμωση 

συνεργασίας με 

Αρχές του 

εξωτερικού και 

δημιουργία κοινών 

ομάδων 

διερεύνησης.  

 

Μέσω των JIT θα 

επιτευχθεί η 

καλύτερη 

διερεύνηση των 

υποθέσεων με 

στόχο την 

καταστολή του 

εγκλήματος 

- 2020-2021 Αστυνομία - Αριθμός JIT 

και υποθέσεις 

που 

διερευνήθηκαν 

II.5 Ενεργή 

συμμετοχή στο 

EMPACT-THB  και 

σε άλλα 

ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δρώμενα 

 

Ενεργή συμμετοχή 

από την Αστυνομία 

στο EMPACT-THB  

και σε άλλα 

ευρωπαϊκά ή διεθνή 

δρώμενα 

 

Ενίσχυση της 

Αστυνομίας για 

καλύτερη 

διερεύνηση του 

εγκλήματος 

- 2019-2021 Αστυνομία - Αξιολόγηση 

συμμετοχής 

και πρόσθετης 

αξίας 

ΙΙΙ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 

III. Εισαγωγή Βελτίωση των Σκοπός είναι να α) Σύνταξη α) Σεπτέμβριος Υπηρεσίες - Χρήση εντύπου 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

1 επίσημης 

διαδικασίας 

αναφοράς 

προσώπου που 

ενδέχεται να είναι 

θύμα εμπορίας 

διαδικασιών 

εντοπισμού και 

αναφοράς 

προσώπου που 

ενδέχεται να είναι 

θύμα εμπορίας 

δυνάμει των 

διατάξεων του 

νόμου, με ετοιμασία 

εντύπου το οποίο θα 

χρησιμοποιείται από 

τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες και ΜΚΟ 

όταν εντοπίσουν 

κάποιο πρόσωπο 

που ενδέχεται να 

είναι θύμα.   

 

υπάρχει 

ομοιόμορφη 

διαδικασία από 

όλες τις 

εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες και 

ΜΚΟ και να 

συλλέγονται όσο 

το δυνατόν 

περισσότερες 

πληροφορίες που 

θα βοηθήσουν τις 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας για τις 

περαιτέρω 

ενέργειες που 

προβλέπονται στο 

Νόμο και 

καλύτερο 

χειρισμό της κάθε 

περίπτωσης. 

εντύπου 

β) Κατάθεση στην 

ΠΣΟ για 

εισηγήσεις 

γ) Ενημέρωση και 

εκπαίδευση των 

λειτουργών 

Κοινωνικών 

Υπηρεσιών όλων 

των επιπέδων, 

λειτουργών 

άλλων 

εμπλεκόμενων 

Υπηρεσιών και 

ΜΚΟ 

δ) Διανομή του 

εντύπου στις 

εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες και 

ΜΚΟ, μέλη της 

ΠΣΟ 

2018 

 

β) Σεπτέμβριος – 

Δεκέμβριος 2018 

 

γ) 1ο τρίμηνο 2019 

 

δ) 1ο τρίμηνο 2019 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

 

Αστυνομία  

 

Μέλη ΠΣΟ 

III.

2 

Αναθεώρηση 

Οδηγού για τον 

Χειρισμό 

Περιπτώσεων 

Εμπορίας 

Προσώπων 

(Εθνικός 

Δεδομένης της 

τροποποίησης του 

Ν.60(Ι)/2014, ο 

Οδηγός θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί βάσει 

των τροποποιήσεων 

Βελτίωση του 

Εθνικού 

Μηχανισμού 

Αναφοράς  

α) Αναθεώρηση 

Οδηγού 

β) Κατάθεση στην 

ΠΣΟ για 

εισηγήσεις 

γ) Δημοσίευση 

Οδηγού 

α) Γ΄ τρίμηνο 2020 

β) Γ’ τρίμηνο 2020 

γ) Τέλη 2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 

 

Μέλη ΠΣΟ 

3.000 € 

(κονδύλι 

ΠΣΟ) 

Έκδοση 

αναθεωρημένο

υ Οδηγού 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Μηχανισμός 

Αναφοράς) 

ΙII.

3 

Δημιουργία 

εξειδικευμένης 

ομάδας 

αναγνώρισης 

θυμάτων στην 

Αστυνομία 

 

Αναβάθμιση 

Γραφείου 

Καταπολέμησης 

Εμπορίας Προσώπων 

με την δημιουργία 

εξειδικευμένης 

ομάδας αναγνώρισης 

θυμάτων 

 

Εξειδίκευση 

μελών ΓΚΕΠ για 

βελτίωση της 

διαδικασίας 

αναγνώρισης 

Στελέχωση ΓΚΕΠ 

και κατάρτιση 

μελών του 

Γραφείου 

2020-2021 Αστυνομία - Δημιουργία 

εξειδικευμένης 

ομάδας και 

αξιολόγηση 

διαδικασίας 

αναγνώρισης 

III.

4 

Ετοιμασία νέου 

έντυπου 

ενημερωτικού 

υλικού για τα 

δικαιώματα των 

πιθανών και 

αναγνωρισμένων 

θυμάτων. 

Ετοιμασία νέου 

έντυπου 

ενημερωτικού υλικού 

σε απλή και 

κατανοητή γλώσσα 

(μεταφρασμένο σε 

διάφορες γλώσσες) 

το οποίο ο αρμόδιος 

Λειτουργός θα 

παραδίδει στο θύμα 

κατά την πρώτη 

συνάντηση μαζί του 

και σε αυτό θα 

επεξηγούνται οι 

διαδικασίες 

αναγνώρισης του, το 

είδος της 

υποστήριξης που 

Η διασφάλιση ότι 

τα πρόσωπα τα 

οποία είναι 

δυνατό να 

αναγνωριστούν 

ως θύματα, 

έχουν κατανοήσει 

πλήρως τα 

δικαιώματα τους, 

τις διαδικασίες 

αναγνώρισης 

τους, το είδος 

υποστήριξης που 

πρόκειται να 

λάβουν καθώς 

και τα 

δικαιώματα τους 

μετά την 

α) Συνεισφορά 

(με σύντομο, 

περιεκτικό και σε 

κατανοητή 

γλώσσα κείμενο), 

όλων των 

αρμόδιων 

Υπηρεσιών και 

ΜΚΟ σχετικά με 

τις διαδικασίες 

που ακολουθούν 

όπως 

περιγράφονται 

στις  

παραγράφους 

(γ), (δ), (ε), (στ), 

(ζ) του εδαφίου 2 

του άρθρου 44.  

Έτος 1 Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

 

Μέλη ΠΣΟ 

300 € Διανομή 

ενημερωτικού 

εντύπου 
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πρόκειται να λάβει 

και τα δικαιώματα 

του μετά την 

αναγνώριση. 

Συγκεκριμένα, στο 

κείμενο θα πρέπει να 

επεξηγούνται οι 

διαδικασίες 

αναγνώρισης, οι 

πληροφορίες που 

σχετίζονται με την 

υποβολή 

καταγγελίας 

εναντίον των 

δραστών των 

αδικημάτων στις 

διωκτικές αρχές, οι 

όροι και η 

διαδικασία, βάσει 

των οποίων μπορεί 

να απολαύει  το 

θύμα ασφάλειας και 

προστασίας, το 

βαθμό και τους 

όρους βάσει των 

οποίων τους 

παρέχονται νομικές 

συμβουλές, από 

ποιους παρέχονται 

αναγνώριση.   

 

 

β) Ετοιμασία του 

κειμένου στην 

ελληνική γλώσσα 

 

γ) Αποστολή του 

κειμένου για 

μετάφραση  

 

δ) Διανομή στα 

Επαρχιακά 

Γραφεία 

Ευημερίας 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
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τέτοιες συμβουλές 

ή/και νομική αρωγή, 

πληροφορίες για τον 

τρόπο υποβολής 

αίτησης διεθνούς 

προστασίας καθώς 

και την διαδικασία 

διεκδίκησης 

αποζημίωσης. 

III.

5 

Εκπαίδευση/ 

επιμόρφωση 

μελών της 

Αστυνομίας στον 

εντοπισμό και 

χειρισμό πιθανών 

θυμάτων. 

Εκπαίδευση/ 

επιμόρφωση μελών 

της Αστυνομίας στον 

εντοπισμό και 

χειρισμό πιθανών 

θυμάτων, με στόχο 

τη βελτίωση του 

χειρισμού. 

Ενίσχυση 

ικανότητας των 

μελών της 

Αστυνομίας στον 

εντοπισμό και 

χειρισμό πιθανών 

θυμάτων.  

 2019-2021 Αστυνομία - Αξιολόγηση 

χειρισμού των 

θυμάτων 

III.

6 

Εκπαίδευση 

λειτουργών 1ης 

γραμμής για τον 

Εθνικό Μηχανισμό 

Αναφοράς και για 

δείκτες 

αναγνώρισης 

Θα πρέπει να 

επαναληφθεί η 

εκπαίδευση στους 

Λειτουργούς 1ης 

γραμμής, λόγω 

αναθεώρησης του 

Οδηγού και λόγω 

νέων λειτουργών  

Ενίσχυση 

ικανότητας 

λειτουργών για 

εντοπισμό και 

αναφορά 

πιθανών 

θυμάτων  

α) Σχεδιασμός 

εργαστηρίων 

β) Διεξαγωγή των 

εκπαιδεύσεων 

α) Σεπτέμβριος 

2020 

β) Οκτώβριος – 

Δεκέμβριος 2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 

 

Αστυνομία  

 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

 

- Αριθμός 

εργαστηρίων 

και 

συμμετεχόντω

ν 

 

Σε μετέπειτα 

στάδιο 

αξιολόγηση 

του αριθμού 

των αναφορών 

από 
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λειτουργούς. 

III.

7 

Κατάρτιση 

Εκπαιδευτικών 

για την 

αναγνώριση και 

διαχείριση 

περιστατικών 

σεξουαλικής 

κακοποίησης 

παιδιών 

Συνέδρια στο 

πλαίσιο της Εθνικής 

Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης για 

την Καταπολέμηση 

της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης και 

Εκμετάλλευσης 

Παιδιών και της 

Παιδικής 

Πορνογραφίας με 

θέμα «Αναγνώριση 

και Διαχείριση 

περιστατικών 

σεξουαλικής 

κακοποίησης 

παιδιών» προς 

τους/τις 

εκπαιδευτικούς όλων 

των βαθμίδων. 

 

Εντοπισμός και 

αναγνώριση 

περιστατικών. 

Εξεύρεση κοινής 

γλώσσας 

επικοινωνίας με 

υπηρεσίες, η 

συνεργασία με τις 

οποίες είναι 

απαραίτητη. 

 

Διοργάνωση 4 

ολοήμερων 

συνεδρίων από το 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο ανά 

επαρχία για 400 

συνολικά 

εκπαιδευτικούς 

όλων των 

βαθμίδων. 

Σχολικές χρονιές 

2019-2020 

• Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

• Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 

Νομική 

Υπηρεσία 

• Αστυνομία 

Κύπρου 

• Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

• Υπηρεσία 

Εκπαιδευτική

ς Ψυχολογίας 

Υ.Π.Π. 

• Συντονιστική 

Επιτροπή 

Πρόληψης και 

Καταπολέμησ

ης 

Σεξουαλικής 

Κακοποίησης 

και 

Εκμετάλλευση

ς Παιδιών 

Υ.Π.Π.  

• Υπηρεσία 

Συμβουλευτικ

12.000 

(προϋπο

λογισμός 

Παιδαγω

γικού 

Ινστιτού

του)  

Αριθμός 

συνεδρίων και 

συμμετεχόντω

ν 

 

Σε μετέπειτα 

στάδιο 

αξιολόγηση 

χειρισμού 

τυχόν 

περιπτώσεων 

από 

εκπαιδευτικού

ς 
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ής και 

Επαγγελματικ

ής Αγωγής 

Υ.Π.Π. 

III.

8 

Κατάρτιση σε 

θέματα εμπορίας 

προσώπων των 

Κύπριων 

Διπλωματών 

Ετήσια ημερίδα 

εκπαίδευσης στο 

Υπουργείο 

Εξωτερικών με 

σκοπό την 

εκπαίδευση Κυπρίων 

Διπλωματών, ώστε 

να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν και να 

χειρίζονται 

κατάλληλα πιθανά 

θύματα εμπορίας 

κατά την διαδικασία 

έκδοσης θεωρήσεων 

εισόδου όταν αυτοί 

υπηρετούν σε 

Διπλωματικές 

Αποστολές της 

Κύπρου στο 

εξωτερικό.  

 

Οι Κύπριοι 

διπλωμάτες να 

είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν 

και να χειρίζονται 

κατάλληλα 

πιθανά θύματα 

εμπορίας κατά 

την διαδικασία 

έκδοσης 

θεωρήσεων 

εισόδου όταν 

αυτοί υπηρετούν 

σε Διπλωματικές 

Αποστολές της 

Κύπρου στο 

εξωτερικό. 

Α) Σχεδιασμός 

σεμιναρίου 

 

Β) Διεξαγωγή 

σεμιναρίου 

Α) Ιούνιος 2020 

 

Β) Αύγουστος 2020 

Εθνικός 

Συντονιστής 

 

Υπουργείο 

Εξωτερικών 

 

Αστυνομία 

- Αριθμός 

συμμετεχόντω

ν 

 

 

Σε μετέπειτα 

στάδιο να γίνει 

αξιολόγηση 

κατά πόσο 

έχουν 

εντοπιστεί 

πιθανά θύματα 

από 

διπλωμάτες. 

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΜΑΤΩΝ 

 

IV.

1 

Δημιουργία 24ης 

γραμμής 

Ειδικά εκπαιδευμένα 

πρόσωπα θα 

Παροχή 

συμβουλευτικής 

α) Συνέχιση 

συνεργασία με 

α) Ιανουάριο-

Φεβρουάριο 2019 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

140.000€ 

 

Λειτουργία 

γραμμής 



 

23 

 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

αναφοράς και 

στήριξης 

λαμβάνουν 

τηλεφωνικές 

αναφορές σχετικά με 

πρόσωπα που 

ενδέχεται να είναι 

θύματα εμπορίας ή 

εκμετάλλευσης 

προσώπων, είτε από 

το ίδιο το άτομο είτε 

από τρίτα πρόσωπα 

που αδυνατούν ή δεν 

επιθυμούν να 

αποταθούν σε 

οποιαδήποτε 

αρμόδια υπηρεσία 

για την αναφορά της 

περίπτωσης. Θα 

παρέχονται 

πληροφορίες για: 

-τις κρατικές 

υπηρεσίες ή ΜΚΟ 

στις οποίες μπορούν 

να αποταθούν  

-συμβουλευτική 

στήριξη και 

καθοδήγηση 

- για τα δικαιώματα 

τους ως θύματα 

σύμφωνα με τη 

και 

πληροφόρησης  

των θυμάτων 

εμπορίας και 

εκμετάλλευσης  

προσώπων, για 

τα δικαιώματα 

τους, τις 

απαιτούμενες 

διαδικασίες για 

την υποβολή 

καταγγελίας και 

τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  

 

Α21 (Ελλάδας) 

για απόχτηση 

τεχνογνωσίας στη 

δημιουργία και 

λειτουργία 

24ωρης γραμμής  

 

β) Υποβολή 

πρότασης στην 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκών 

Ταμείων του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών  

γ) Προκήρυξη 

πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος 

στον τύπο για 

ανάληψη της 

λειτουργίας του 

προγράμματος 

από ΜΚΟ 

 

δ) Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος 

από ΜΚΟ 

 

ε) Δημιουργία 

γραμμής 

 

β) Μάρτιο-Ιούνιος 

2019 

 

γ) Ιούνιος-

Αύγουστο 2019 

 

δ) Μέχρι Δεκέμβριο 

2019 

 

ε) 1ο εξάμηνο 2020 

 

στ) 2ο εξάμηνο 

2020 

Ευημερίας 

 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκών 

Ταμείων 

 

ΜΚΟ που θα 

αναλάβει την 

γραμμή 

(συγχρη

ματοδότ

ηση από 

Ευρωπαϊ

κά 

Ταμεία) 
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νομοθεσία 

- τις διαδικασίες 

αναγνώρισης ως 

θύματα και όλες τις 

πληροφορίες που 

σχετίζονται με την 

υποβολή 

καταγγελίας 

εναντίον των 

δραστών στις 

διωκτικές αρχές 

- την παροχή 

νομικών συμβουλών 

ή/και νομική αρωγή 

-τη δυνατότητα 

υποβολής αίτησης 

διεθνούς προστασίας 

δυνάμει των 

διατάξεων του περί 

προσφύγων Νόμου. 

Οι υπηρεσίες θα 

παρέχονται δωρεάν 

επί 24ώρης βάσης 

και θα διέπονται από 

τους κανόνες του 

απορρήτου 

 

 

στ) Λειτουργία 

γραμμής 

IV.

2 

Σύναψη 

Πρωτοκόλλων 

Γραπτή συμφωνία 

συνεργασίας μεταξύ 

Η παροχή 

υποστηρικτικών 

α) 

Διαπραγματεύσεις 

Έτη 1 – 3  Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Δεν 

απαιτείτ

Αριθμός 

πρωτοκόλλων 



 

25 

 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Συνεργασίας με 

ΜΚΟ που έχουν 

δράσεις στα 

θέματα εμπορίας 

προσώπων 

 

ΥΚΕ και ΜΚΟ, στην 

οποία θα 

καταγράφονται οι 

υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων 

μερών στην 

προστασία και 

παροχή στήριξης των 

θυμάτων εμπορίας, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της πρόσβασης 

τους σε 

πληροφόρηση, 

στέγαση, 

απασχόληση και 

κοινωνική 

επανένταξη τους. 

υπηρεσιών προς 

τα θύματα 

εμπορίας 

προσώπων, με 

σκοπό τη 

διασφάλιση και 

το σεβασμό των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους 

 

με διάφορες ΜΚΟ 

που 

δραστηριοποιούντ

αι στο τομέα 

προστασίας και 

στήριξης θυμάτων 

εμπορίας για 

εκδήλωση 

ενδιαφέροντος 

σύναψης 

πρωτοκόλλων 

β) Συναντήσεις 

για καταγραφή 

υποχρεώσεων, 

ανάθεση 

ενεργειών και 

συντονισμός των 

συμβαλλόμενων 

μερών 

γ) Προσχέδιο 

πρωτοκόλλων 

δ) Υπογραφή 

Πρωτοκόλλων 

Ευημερίας 

 

ΜΚΟ 

αι 

IV.

3 

Μνημόνιο 

Συνεργασίας 

μεταξύ 

Αστυνομίας και 

Υπηρεσιών 

Κοινωνικής 

Συνομολόγηση 

Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ 

της Αστυνομίας 

Κύπρου και των 

Υπηρεσιών 

Βελτίωση της 

συνεργασίας των 

δύο Υπηρεσιών με 

απώτερο σκοπό 

την καλύτερη 

προστασία των 

 2019 - 2020  Αστυνομία  

 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

- Αξιολόγηση 

της 

συνεργασίας 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ευημερίας Κοινωνικής 

Ευημερίας για την 

παραπομπή, 

χειρισμό, προστασία 

και προώθηση των 

δικαιωμάτων 

πιθανών και 

αναγνωρισμένων 

θυμάτων εμπορίας 

προσώπων 

δικαιωμάτων 

πιθανών και 

αναγνωρισμένων 

θυμάτων 

IV.

3 

Κατάρτιση 

Λειτουργών 

Ευημερίας για τον 

κατάλληλο 

χειρισμό των 

πιθανών θυμάτων  

Κατάρτιση 

Λειτουργών στους 

δείκτες αναγνώρισης 

πιθανών θυμάτων 

και στον κατάλληλο 

χειρισμό 

Ενίσχυση 

ικανότητας 

Λειτουργών 

Ευημερίας για 

αναφορά και 

χειρισμό θυμάτων 

α) Σχεδιασμός 

εργαστηρίων 

β) Διεξαγωγή των 

εκπαιδεύσεων 

α) Σεπτέμβριος 

2020 

β) Οκτώβριος 2020 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας 

- Αριθμός 

εργαστηρίων 

και 

συμμετεχόντω

ν 

 

Σε μετέπειτα 

στάδιο 

αξιολόγηση 

του αριθμού 

των αναφορών 

από 

λειτουργούς. 

V. ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

V.1 Ενημερωτικές 

εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης 

με στόχο τη 

Υλοποίηση δράσεων 

όπως: 

Τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά spots, 

Ευαισθητοποίηση 

κοινού για 

μείωση της 

ζήτησης  

α) Συνεργασία με 

ΜΕΤ για 

προκήρυξη 

πρόσκλησης 

2019-2021 Εθνικός 

Συντονιστής 

 

Μονάδα 

50.000 € 

(συγχρη

ματοδότ

ηση από 

Αριθμός 

ενημερωτικών 

δράσεων που 

θα διεξαχθούν. 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

μείωση της 

ζήτησης 

συνεργασία με άτομα 

επιρροής, αφίσες με 

πληροφορίες σε 

διάφορες γλώσσες, 

ετοιμασία 

ενημερωτικού 

υλικού, 

ενημερωτικές 

διαλέξεις σε ομάδες-

στόχους, προώθηση 

στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, εμπλοκή 

δημοσιογράφων, 

κ.λπ. 

υποβολής 

προτάσεων για 

ανάληψη 

δράσεων από 

ανάδοχο φορέα 

β) Υπογραφή 

συμφωνίας με 

ανάδοχο φορέα 

γ) Συνεργασία με 

ανάδοχο φορέα 

για την 

υλοποίηση των 

δράσεων 

Ευρωπαϊκών 

Ταμείων 

Ευρωπαϊ

κά 

Ταμεία) 

 

Μέτρηση 

αντίκτυπου 

στο ευρύ κοινό 

μέσω 

συνεντεύξεων 

σε μελλοντικό 

στάδιο 

V.2 Καταρτισμός 

ετήσιας 

αναφοράς για το 

έγκλημα της 

εμπορίας με 

στατιστικά 

στοιχεία, 

χαρτογράφηση 

και εισηγήσεις 

προς 

αντιμετώπιση των 

προβλημάτων 

που προκύπτουν 

 

Καταρτισμός ετήσιας 

αναφοράς για το 

έγκλημα της 

εμπορίας, που θα 

κατατίθεται στον 

Εθνικό Συντονιστή 

και στην ΠΣΟ για 

μελέτη και λήψη 

μέτρων  

Χαρτογράφηση 

του εγκλήματος 

της εμπορίας 

προσώπων με 

στόχο την λήψη 

μέτρων για 

πρόληψη του 

εγκλήματος 

Καταρτισμός 

αναφοράς 

Ετησίως Αστυνομία 

 

Μέλη ΠΣΟ 

- Ετήσιες 

αναφορές και 

λήψη μέτρων 

βάσει των 

αποτελεσμάτω

ν 

V.3 Επιμορφωτικά Επιμορφωτικά Ενημέρωση και η Διοργάνωση 4 Σχολικές χρονιές Παιδαγωγικό 4.000 € Αριθμός 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

σεμινάρια  σε 

εκπαιδευτικούς 

και μαθητές/τριες 

για την εμπορία 

προσώπων 

σεμινάρια για την 

εμπορία προσώπων 

σε μη εργάσιμο 

χρόνο για τους 

εκπαιδευτικούς και 

σε το πλαίσιο 

σχολικών δράσεων 

(π.χ. μαθητικά 

συνέδρια) για 

μαθητές/τριες 

ευαισθητοποίηση 

 

σεμιναρίων  από 

το ΠΙ ανά επαρχία 

για 100 συνολικά 

εκπαιδευτικούς 

όλων των 

βαθμίδων και 

διοργάνωση 5 

εργαστηρίων στο 

πλαίσιο σχολικών 

δράσεων 

2019-2020 Ινστιτούτο 

 

ΜΚΟ (MIGS)  

 

(προϋπο

λογισμός 

Παιδαγω

γικού 

Ινστιτού

του) 

σεμιναρίων και 

συμμετεχόντω

ν 

V.4 Ημερίδα προς 

Ιδιωτικά Γραφεία 

Εξεύρεσης 

Εργασίας (ΙΓΕΕ) 

με θέμα την 

Εμπορία 

Προσώπων 

 

Ημερίδα με στόχο 

την ενημέρωση όλων 

των ΙΓΕΕ για το θέμα 

της εμπορίας 

προσώπων 

Στόχος είναι η 

ενημέρωση των 

στελεχών των 

ΙΓΕΕ για τη 

διάσταση και τις 

μορφές εμπορίας 

προσώπων καθώς 

και τους τρόπους 

αποτροπής της 

εμπλοκής των 

γραφείων αυτών 

στην αλυσίδα 

εμπορίας 

προσώπων.  

 

Α) Επικοινωνία με 

διάφορους φορείς 

(Κυβερνητικές 

υπηρεσίες, 

Αστυνομία, ΜΚΟ) 

για σκοπούς 

διοργάνωσης της 

ημερίδας. 

Β) Καθορισμός 

χώρου και 

χρόνου 

διεξαγωγής της 

ημερίδας καθώς 

και προσώπων 

που θα 

παρουσιάσουν τα 

θέματα 

Γ) Ετοιμασία 

Ανακοίνωσης για 

Α) Μέσα 2020 

Β) Μέσα 2020 

Γ) Τέλη 2020 

Δ) 1ο εξάμηνο 2021 

Τμήμα Εργασίας 

 

Αστυνομία 

 

ΜΚΟ  

- Αριθμός 

συμμετεχόντω

ν 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

την ημερίδα 

καθώς και 

Δήλωσης 

Συμμετοχής και 

αποστολή τους 

προς τους 

Συνδέσμους των 

ΙΓΕΕ καθώς και 

ανάρτηση των 

εντύπων στην 

ιστοσελίδα του 

Τμήματος 

Δ) Διοργάνωση 

της ημερίδας 

V.5 Αλλαγή στην 

περίοδο μέγιστης 

παραμονής ΥΤΧ 

για σκοπούς 

απασχόλησης 

Αναθεώρηση της 

μεταναστευτικής 

πολιτικής που αφορά 

την μέγιστη περίοδο 

παραμονής ΥΤΧ με 

σκοπό την 

απασχόληση 

Απάλειψη 

μέγιστης 

περιόδου 

παραμονής ώστε 

οι εργοδότες να 

μπορούν να 

συνεχίσουν να 

εργοδοτούν 

αλλοδαπούς που 

πραγματικά τους 

χρειάζονται και 

επίσης να 

μπορούν οι 

αλλοδαποί να 

παραμένουν για 

α) Υποβολή 

πρότασης για 

αναθεώρηση της 

πολιτικής στην 

Υπουργική 

Επιτροπή για την 

Απασχόληση 

Αλλοδαπών 

 

β) Υιοθέτηση νέας 

πολιτικής 

α) Φεβρουάριος 

2019 

 

β) Σεπτέμβριος 

2019 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 

Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

- Εφαρμογή της 

νέας πολιτικής 
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 ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΣ / 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

σκοπούς 

απασχόλησης 

όταν αυτός είναι 

ο στόχος τους, 

ώστε και να μην 

καθίστανται 

παράνομοι και 

συνεπώς πιο 

ευάλωτοι στο 

ενδεχόμενο 

εκμετάλλευσης. 

V.6 Συμμετοχή σε 

συνέδρια / 

σεμινάρια 

Συμμετοχή σε 

συνέδρια και 

σεμινάρια με θέμα 

την εμπορία 

προσώπων των 

εμπλεκόμενων 

λειτουργών 

Αποκόμιση 

εμπειριών και 

γνώσεων και 

δικτύωση με 

άλλες χώρες 

- - Όλες οι 

εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες 

10.000 € 

(από 

κονδύλι 

ΠΣΟ) 

Αριθμός 

συνεδρίων και 

συμμετεχόντω

ν 

 


