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Εισαγωγή 
 
Το παρόν Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  
«Smuggling and Human Trafficking across the Green Line» (Παράνομη διακίνηση αγαθών και 
ανθρώπων και εμπορία ανθρώπων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής). Το έργο 
χρηματοδοτείται από τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο και έχει υλοποιηθεί από το 
Πανεπιστήμιο UCLan Κύπρου με τη βοήθεια των εταίρων γνώσης του, ICLAIM και Step 
UP Stop Slavery. Σκοπός του Εγχειριδίου είναι να παράσχει συστάσεις για την καταπολέμηση, 
την πρόληψη και την προστασία των ανθρώπων από την παράνομη διακίνηση και την 
εμπορία ανθρώπων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. Συμπληρωματικό στόχο αποτελεί ο 
εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας και η ενίσχυση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών που 
έρχονται σε επαφή με θύματα και με το σύστημα τήρησης του νόμου και της τάξης.  
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το παρόν Εγχειρίδιο θα παράσχει κατ’ αρχάς μια 
σύντομη ιστορική ανασκόπηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Έκθεση, σχετικά με την 
παράνομη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων και την εμπορία ανθρώπων διαμέσου της 
Πράσινης Γραμμής,1 και εν συνεχεία θα προχωρήσει στην εξέταση των επιπτώσεων της 
Πράσινης Γραμμής στην παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων. Μετά τη 
διατύπωση κάποιων προκαταρκτικών παρατηρήσεων που προκύπτουν από την ανάλυση 
των πιο πρόσφατων εξελίξεων, το Εγχειρίδιο θα παράσχει συστάσεις σχετικά με την ενίσχυση 
των προσπαθειών για την καταπολέμηση των φαινομένων της παράνομης διακίνησης και 
της εμπορίας ανθρώπων.   

 
Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπως παρουσιάζεται στην Έκθεση σχετικά με την 
παράνομη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων και την εμπορία ανθρώπων διαμέσου  της 
Πράσινης Γραμμής 
 
 
Η σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η κοινωνικονομική ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) περιλαμβάνεται στην Έκθεση η οποία συντάχθηκε από την ομάδα του 
έργου.2 Εν ολίγοις, το νησί της Κύπρου βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλεται 
από τρεις ηπείρους. Μετά από μια μακρά περίοδο βρετανικής αποικιοκρατίας, το 97% του 
νησιού απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1960.3 Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία 

 
1 UCLAN Cyprus, ‘Smuggling and Trafficking across the Green line - Outputs’ < 
https://htsproject.uclancyprus.ac.cy/>  τελευταία πρόσβαση στις 02/02/2022 
2 ό.π. 
3 The Cyprus Act 1960, Section 2. R (on the application of Tag Eldin Ramadan Bashir and others) v Secretary of 
State for the Home Department [2018] UKSC 45. Klearchos Kyriakides, ‘The 1960 Treaties and the search for 
security in Cyprus’ (11(4) Journal of Balkan and near Eastern Studies, 2009) 427 

https://htsproject.uclancyprus.ac.cy/
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δημιουργήθηκε στις 16 Αυγούστου 1960,4 το 3% της επικράτειας του νησιού παρέμεινε υπό 
αγγλική διοίκηση.5 Οι αποκαλούμενες  Περιοχές των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων 
(Sovereign Base Areas) χρησιμοποιούνται ως στρατιωτική βάση, ως καταφύγιο (μέχρι το 
2003) για τους μετανάστες, αποτελούν το σπίτι πολλών οικογενειών, ενώ διοικούνται από 
δικό τους Κυβερνήτη και διατηρούν τα δικά τους νομοθετικά πλαίσια και δικαστήρια.6  
 
Το 1963 ξέσπασε συνταγματική κρίση στην Κύπρο. Η ενδοκρατική και διακρατική βία 
αυξήθηκε δυσοίωνα και όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης απέτυχαν. 
Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ομόφωνα το 
ψήφισμα 186 (1964), το οποίο συνέστησε την εγκαθίδρυση της UNFICYP (της Ειρηνευτικής 
Δύναμης) στο νησί. 
 
Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο καταλαμβάνοντας το βόρειο γεωγραφικό τμήμα 
της, και το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα που διεύρυναν την εντολή 
της UNFICYP, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων επιτήρησης της de facto 
ζώνης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 1974 και της 
διατήρησης μια ουδέτερης ζώνης μεταξύ της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς και των τουρκικών 
και τουρκοκυπριακών δυνάμεων.7 Από τότε, η γραμμή κατάπαυσης του πυρός, η οποία 
αποκαλείται «Πράσινη Γραμμή», έχει χωρίσει το νησί σε δύο μέρη. Tον νησί κατοικείται από 
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, που αποτελούν αντιστοίχως περίπου το 80% και 18% 
του συνολικού πληθυσμού.8 Μετά τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας και τη de facto 
διαίρεση του νησιού, οι Τουρκοκύπριοι κατοικούν κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, που 
παραμένει υπό τον στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό έλεγχο της Τουρκίας, παρά το 
γεγονός ότι αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος με  την ονομασία «Τουρκική Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»).9 Σύμφωνα με το Ψήφισμα 541 (1983) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, η «ΤΔΒΚ» δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα κράτος εκτός από την 
Τουρκία.10 Η Κυπριακή Δημοκρατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) την 1η Μαΐου 

 
4 The Cyprus Act 1960, Section 1. Klearchos Kyriakides, ‘The 1960 Treaties and the search for security in Cyprus’ 
(11(4) Journal of Balkan and near Eastern Studies, 2009) 427 
5 Nasia Hadjigeorgiou ‘Sovereign Base Areas (SBA), Max Planck Encyclopaedia of International law < 
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2261 > τελευταία 
πρόσβαση στις 20/12/2021 
6 R (on the application of Tag Eldin Ramadan Bashir and others) v Secretary of State for the Home Department 
[2018] UKSC 45. Sovereign Base Areas, The SBA Administration (SBAA) < 
https://www.sbaadministration.org/index.php/administration > τελευταία πρόσβαση στις 20/12/2021 
7 ό.π. 
8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ‘Cyprus Population: demographic situation, languages and religions’ (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,30/11/2021)< https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-
demographic-situation-languages-and-religions-15_en > τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021 
9 Κύπρος κατά Τουρκίας, 25781/94, Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, 10 Μαΐου 2001, <https://www.refworld.org/cases,ECHR,43de0e7a4.html>  τελευταία πρόσβαση 
στις 23/12/2021. Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, Ψήφισμα 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1983) [Κύπρος], 18 
Νοεμβρίου 1983, S/RES/541 (1983), < https://www.refworld.org/docid/3b00f16528.html > τελευταία 
πρόσβαση στις 23/12/2021. Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, Ψήφισμα  550 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1984) 
[Κύπρος], 11 Μαΐου 1984, S/RES/550 (1984), < https://www.refworld.org/docid/3b00f15b24.html > τελευταία 
πρόσβαση στις 23/12/2021 
10 Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, Ψήφισμα 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1983) [Κύπρος], 18 Νοεμβρίου 
1983, S/RES/541 (1983), < https://www.refworld.org/docid/3b00f16528.html > τελευταία πρόσβαση στις 
23/12/2021. Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, Ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1984) [Κύπρος], 11 Μαΐου 
1984, S/RES/550 (1984), < https://www.refworld.org/docid/3b00f15b24.html > τελευταία πρόσβαση στις 
23/12/2021 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-epil/9780199231690/law-9780199231690-e2261
https://www.sbaadministration.org/index.php/administration
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-15_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-15_en
https://www.refworld.org/cases,ECHR,43de0e7a4.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f16528.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f15b24.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f16528.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f15b24.html
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2004, και  παρόλο που η Κύπρος στο σύνολό της είναι μέρος της ΕΕ, στις περιοχές όπου η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει 
ανασταλεί, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προσχώρησης του 2003.11 Παρά το 
γεγονός ότι στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές  δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό 
κεκτημένο, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ως πολιτών της ΕΕ δεν επηρεάζονται.12 Είναι 
επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 866/2004 του Συμβουλίου.13 Ο λεγόμενος Κανονισμός της 
Πράσινης Γραμμής καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η διέλευση  
πρόσωπων,  αγαθών και υπηρεσιών διαμέσου της γραμμής, από τις μη  ελεγχόμενες από την 
Δημοκρατία περιοχές στις ελεγχόμενες και αντίστροφα.14 Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των κανόνων που προβλέπονται στον Κανονισμό της Πράσινης 
Γραμμής, η εφαρμογή τους επεκτάθηκε στο όριο μεταξύ των περιοχών αυτών και της 
Ανατολικής Περιοχής των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων.15 Κατ’ ακρίβεια, αυτό που 
ονομάζουμε "Πράσινη Γραμμή" είναι στην πραγματικότητα δύο γραμμές μήκους περίπου 
180χλμ, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το νησί. Το 2019 και μόνο, σημειώθηκαν 3,7 
εκατομμύρια διελεύσεις ατόμων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής για σκοπούς αγορών ή 
κοινωνικών συναναστροφών. Καταγράφηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια διελεύσεις 
Ελληνοκυπρίων στο βόρειο γεωγραφικό τμήμα και 1,3 εκατομμύρια διελεύσεις 
Τουρκοκυπρίων στο νότιο γεωγραφικό τμήμα.16  
 
Η αποτελεσματική αστυνόμευση της Πράσινης Γραμμής προϋποθέτει τη συμφωνία μεταξύ 
των δύο πλευρών ως προς τον πληθυσμό και την περιοχή που τελούν υπό την προστασία 
κάθε αστυνομικής δύναμης καθώς και την προθυμία των δύο για τη μεταξύ τους επικοινωνία 
για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών. Έτσι, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία 

 
11 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και 
της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Πρωτόκολλο αριθ. 10 για την Κύπρο, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 23/09/2003 σ. 0955 - 0955, 
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και 
της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 23/09/2003 σ. 0940 
- 944 
12 Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2007/2004 του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
<https://www.refworld.org/docid/4847e8022.html > τελευταία πρόσβαση στις 23/11/2021 
13 ό.π. 
14 ό.π. 
15 Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2007/2004 του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
<https://www.refworld.org/docid/4847e8022.html > τελευταία πρόσβαση στις 23/11/2021  
16 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο: Δέκατη έκτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
866/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019< 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2020_239_f1_report_from_commission_en_v4_p1_107940
6.pdf > τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021 

https://www.refworld.org/docid/4847e8022.html
https://www.refworld.org/docid/4847e8022.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2020_239_f1_report_from_commission_en_v4_p1_1079406.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2020_239_f1_report_from_commission_en_v4_p1_1079406.pdf
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μεταξύ των de jure και de facto αρχών, η οποία δεν είναι η αναμενόμενη, λόγω ανησυχιών 
ότι η συνεργασία θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως αναγνώριση ή  «Ταϊβανοποίηση» της  
«ΤΔΒΚ».17 Παράδειγμα της απροθυμίας για συνεργασία ακόμη και σε ποινικές υποθέσεις 
αποτελεί η διαβόητη υπόθεση Güzelyurtlu και άλλοι κατά Κύπρου και Τουρκίας.18  
 
Όσον αφορά τον μηχανισμό για την αστυνόμευση της Πράσινης Γραμμής, η Τεχνική Επιτροπή 
για την Εγκληματικότητα και τις Ποινικές Υποθέσεις, μία από τις 12 δικοινοτικές τεχνικές 
επιτροπές οι οποίες ιδρύθηκαν για να προωθήσουν την καλύτερη συνεργασία σε 
καθημερινά ζητήματα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, δημιούργησε το θεσμό 
του  «Joint Communication Room» (JCR) το 2009.19 Το JCR με τη βοήθεια του ΟΗΕ 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών, κάτι που έχει περιγραφεί 
ως "δέσμευση χωρίς αναγνώριση".20 Εν συντομία, οι δύο υπηρεσίες επιβολής του νόμου δεν 
έχουν καμία άμεση ή επίσημη επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, ο μηχανισμός τούς 
επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήματα για βοήθεια μέσω 
της UNFICYP. Μεταξύ Ιουνίου 2009 και 31ης Δεκεμβρίου 2018, υποβλήθηκαν 633 αιτήματα 
για βοήθεια από την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και 388 από την «ΤΔΒΚ».21 

 
Οι δυσκολίες της αποτελεσματικής ρύθμισης της Πράσινης Γραμμής, είτε λόγω της 
περιορισμένης αστυνόμευσης είτε λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το JCR, έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στα φαινόμενα της παράνομης διακίνησης αγαθών και ανθρώπων και 
της εμπορίας ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, στο επόμενο μέρος θα εξετάσουμε τον τρόπο 
διεξαγωγής των παράνομων δραστηριοτήτων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. 
 
Οι επιπτώσεις της Πράσινης Γραμμής στις παράνομες δραστηριότητες και προκαταρκτικές 
παρατηρήσεις 
 
Η εμπορία ανθρώπων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής αναγνωρίστηκε ως ένα σοβαρό 
ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το 
2005, 4 χρόνια πριν από την ίδρυση του JCR, ενώ το 2006 επισημάνθηκε εκ νέου ως 
υψίστης σημασίας ανησυχία.22 Είναι ένα από τα εγκλήματα που κατονομάστηκαν ρητά 
κατά την ίδρυση του JCR. Παρόλα αυτά, το ζήτημα αυτό παραμένει άλυτο  και 
υπογραμμίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τόσο στην έκθεση του 2017 όσο και 

 
17 Βλ. S. Laulhé Shaelou, ‘On the edge of good neighbourliness in EU law: lessons from Cyprus’ στο D. Kochenov 
& E. Basheska (eds.), The principle of good neighbourly relations in the European legal context (Brill/Martinus 
Nijhoff, 2015). 
18 Güzelyurtlu κ.ά. κατά Κύπρου και Τουρκίας [Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης] αριθμ. προσφ. 36925/07, Συμβούλιο 
της Ευρώπης: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 29 Ιανουαρίου 2019 
19 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. UN Cyprus Talks: On Criminal Matters (United Nations, 2021) < 
https://uncyprustalks.unmissions.org/criminal-matters > τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021 
20 Ker-Lindsay, James, and Eiki Berg. 2018. 'Introduction: A Conceptual Framework for Engagement with de facto 
States', Ethnopolitics, 17: 335-42. Nasia Hadjigeorgiou and Dina Kapardis, 'Police Cooperation in Cases of 
Unrecognised Secessions: The Joint Communications Rooms in Cyprus' (2022, υπό δημοσίευση) 
21 Nasia Hadjigeorgiou and Dina Kapardis, 'Police Cooperation in Cases of Unrecognised Secessions: The Joint 
Communications Rooms in Cyprus' (2022, υπό δημοσίευση). Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, UN Cyprus Talks: 
On Criminal Matters (United Nations, 2021) < https://uncyprustalks.unmissions.org/criminal-matters > 
τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021 
22 Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ, ‘Trafficking in Persons 2021 Report’ 202-205. GRETA, ‘Cyprus: Third Evaluation 
Round: Aces to Justice and Effective Remedies for Victims in Trafficking in Human Beings’ GRETA (2020) 04 (11 
June 2020). Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (2020) 

https://uncyprustalks.unmissions.org/criminal-matters
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του 2020.23  Η εμπορία ανθρώπων και η παράνομη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων 
είναι καλά οργανωμένες παράνομες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εδώ και 
δεκαετίες στην Κύπρο. Το κενό στη βιβλιογραφία καθώς και το γεγονός ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες διεξάγονται διαμέσου της πολύ μακράς γραμμής, η οποία είναι δύσκολο 
να ελεγχθεί, δεν μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε επαρκώς πως η ζήτηση από τη μία 
πλευρά της Πράσινης Γραμμής τροφοδοτεί την προσφορά της άλλης, και αντίστροφα. 
Συνεπώς είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε το βαθμό στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι 
παράνομες δραστηριότητες, όπως και τον ακριβή αριθμό παράτυπων διελεύσεων από τα 
κατεχόμενα εδάφη στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της νεκρής ζώνης και αντίστροφα.  
 
Σε πρόσφατη έκθεση την οποία συνέταξαν 
οι Δρ Nασία Χατζηγεωργίου, Δρ Δήμητρα Λοΐζου, κ. Fezile Osum και κ. Άνδρεα Μανώλη για 
το Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (British Institute of International 
and Comparative Law) με τίτλο «Determinants of Anti-Trafficking Efforts: Cyprus Case Study» 
(Καθοριστικοί παράγοντες των προσπαθειών για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων στην Κύπρο),24 η «παγωμένη» σύγκρουση στην Κύπρο σε συνάρτηση με την 
Πράσινη Γραμμή επισημαίνεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα 
που υπόκεινται σε εκμετάλλευση στο βόρειο τμήμα περνούν στη Δημοκρατία 
παράτυπα μέσω των διακινητών με σκοπό να αναζητήσουν προστασία. Κατά συνέπεια, θα 
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η ύπαρξη και μόνο της γραμμής επιδεινώνει τα 
ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνάς μας, επειδή μεγάλο μέρος της ουσιαστικά 
δεν αστυνομεύεται, είτε λόγω της περιορισμένης δικαιοδοσίας του ΟΗΕ και/είτε λόγω της 
απροθυμίας των de facto και de jure μερών να συνεργαστούν. Επιπλέον, τα στοιχεία (ή η 
έλλειψη αυτών) καταδεικνύουν ότι η απουσία συνεπούς και αποτελεσματικής συνεργασίας 
μεταξύ της ΚΔ και της «ΤΔΒΚ» σχετικά με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις 
περιοχές στις οποίες διατηρούν αποτελεσματικό έλεγχο αντιστοίχως και διαμέσου της 
Πράσινης Γραμμής συμβάλλει στην έλλειψη κατανόησης της πλήρους έκτασης του 
προβλήματος και του προφίλ των εκάστοτε θυμάτων. Από αυτή την άποψη, το έργο των 
αρχών των Βρετανικών Βάσεων και η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση τους επί του 
θέματος, είναι υψίστης σημασίας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ορθών πρακτικών και 
συστάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν  βασικό μέρος του Εγχειριδίου. 
 
Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην άνθηση των 
παράνομων δραστηριοτήτων είναι η κατανομή της χρηματοδότησης από διαφορετικές 
αρχές. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αναφερθούν ως παράγοντες έλξης και ώθησης, οι 
οποίοι έχουν καταλυτική σημασία στην κατανόηση της εξελισσόμενης και διαρκώς 
μεταβαλλόμενης φύσης της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων. 
  
 

 
23 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών στην 
Κύπρο (10 Ιουλίου 2017, S/2017/586), παρα. 14.  Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις 
δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (10 Ιουλίου 2017, S/2017/586), παρα. 27 και παρα. 24 
24 Nasia Hadjigeorgiou, Demetra Loizou, Fezile Osum, Andrea Manoli, ‘Determinants of Anti-Trafficking Efforts: 
Cyprus Case Study’ (υπό δημοσίευση, 2022, British Institute of International and Comparative Law) < 
https://www.biicl.org/projects/determinants-of-anti-trafficking-efforts > τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021   
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Συστάσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης των φαινομένων της 
παράνομης διακίνησης αγαθών και ανθρώπων και της εμπορίας ανθρώπων διαμέσου της 
Πράσινης Γραμμής 
 
Σύσταση 1: Συνδυασμένη και συστηματική συλλογή δεδομένων 
 
Οι συνθήκες εντός και εκτός Κύπρου έχουν άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των θυμάτων, τα 
προφίλ τους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από εγκληματικές ομάδες στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας για τη χαρτογράφηση των 
φαινομένων που λαμβάνουν χώρα διαμέσου της Πράσινης Γραμμής να υπάρξει καλύτερη 
κατανόηση σχετικά με την πρόληψη, την προστασία από και την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατηρήθηκε ότι θύματα με  
συγκεκριμένο προφίλ περνούν από τα κατεχόμενα στις Βρετανικές Βάσεις και όχι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, είναι απολύτως αναγκαίο να κατανοήσουμε τις αιτίες και 
τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η, κατά τα φαινόμενα, πολύ καλά στοχευμένη 
διαίρεση του νησιού από τους διακινητές και τους σωματέμπορους. Με απλά λόγια, οι 
διακινητές και οι σωματέμποροι επωφελούνται από τη διαίρεση του νησιού.  Ωστόσο, για 
τους σκοπούς του σχεδιασμού της ανταπόκρισής μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε από 
πού προέρχονται τα θύματα, το είδος της εκμετάλλευσης στο οποίο εκτέθηκαν ή εκτίθενται, 
την ηλικία  και το φύλο τους. Η βιβλιογραφία σε θέματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων συχνά διακρίνει μόνο μεταξύ ανδρών, γυναικών και παιδιών, παρόλο που 
υπάρχουν πολλά άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις (π.χ., προσωπικό 
υπόβαθρο, χώρα προέλευσης κλπ.)  που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατανόηση του 
προφίλ των θυμάτων,  αλλά και για την κατάλληλη ανταπόκριση του κράτους και της 
κοινωνίας των πολιτών. 
 
Προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα παραπάνω, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για  τριμερή ή 
τετραμερή συνεργασία μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών. Η δυσκολία της 
σύστασης για συνεργασία έγκειται στο γεγονός ότι, γενικά, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
απρόθυμη να συνεργαστεί με την «ΤΔΒΚ». Παρόλο που οι νομικές υποχρεώσεις της Κύπρου 
και της Τουρκίας είναι σαφείς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την απόφαση της 
Güzelyurtlu και άλλοι κατά Κύπρου και Τουρκίας25, πολιτικά, η επικοινωνία μεταξύ των δύο 
μερών, δηλαδή ενός αναγνωρισμένου και ενός μη αναγνωρισμένου κράτους, είναι 
δικαιολογημένα αμφιλεγόμενη. Για το λόγο αυτό, για τα εν λόγω ζητήματα υπάρχουν ειδικά 
φόρουμ για την επικοινωνία, ένα από τα οποία είναι το JCR, το οποίο θα μπορούσε να 
διευκολύνει την εύρεση και τη συλλογή στοιχείων από τις κατεχόμενες περιοχές και τη 
γνωστοποίησή τους στις ενδιαφερόμενες αρχές. Έτσι, μία από τις συστάσεις του παρόντος 
εγχειριδίου αφορά  την παραγωγή συνδυασμένων δεδομένων, όπως θα προκύπτουν από 
την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πληροφοριών που θα λαμβάνονται από το JCR, την 
UNFICYP, την Κυπριακή Δημοκρατία και τις Βρετανικές Βάσεις.Tα συνδυασμένα δεδομένα  
θα είναι χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το προφίλ των θυμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω. Ωστόσο, προκειμένου 
να συμβαδίζουν με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση του οργανωμένου εγκλήματος, τα 
δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται με διαφάνεια και συνοχή και να ενημερώνονται 
τακτικά. Η συστηματική συλλογή δεδομένων θα ενισχύσει την υπευθυνότητα μέσω της 
υλοποίησης συστημάτων και την προώθηση έρευνας για την παρακολούθηση και τη 

 
25 Güzelyurtlu κ.ά. κατά Κύπρου και Τουρκίας [Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης] αριθμ. προσφ. 36925/07 
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ρύθμιση της ροής, τη θεσμική χρηματοδότηση και ούτω καθεξής, κάτι που σε μεγάλο βαθμό 
απουσιάζει σήμερα. Επίσης, θα ενισχύσει την καταγραφή που πρέπει να περιλαμβάνεται 
στον εθνικό μηχανισμό αναφοράς. 

Σύσταση 2: Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των σχετικών δημόσιων φορέων 

Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να έχει ένα σχετικά ισχυρό νομοθετικό και 
θεσμικό πλαίσιο, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι πραγματοποιούνται αντιστοίχως 
συγκεκριμένες δράσεις.  Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνεντεύξεων που λήφθηκαν  για 
τους σκοπούς της έκθεσης με τίτλο «Καθοριστικοί παράγοντες των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Κύπρο», η οποία εκπονήθηκε για το Βρετανικό 
Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου,26 διαπιστώθηκε  έλλειψη συντονισμού μεταξύ 
των εθνικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας (δηλαδή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας, της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας). Οι συντονισμένοι χειρισμοί έχουν 
καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, εξού και πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού μέσω αποτελεσματικών μέτρων όπως οι 
τακτικές συναντήσεις, η τακτική και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών 
φορέων, η σύσταση ομάδων εργασίας κ.ά. 

Σύσταση 3: Ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων φορέων, των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου και του δικαστικού σώματος 

Πρέπει να επιτευχθεί η ενίσχυση των ικανοτήτων των σχετικών δημόσιων φορέων οι οποίοι 
έρχονται σε επαφή με θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Φορείς όπως 
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας πρέπει να ενισχυθούν και να λαμβάνουν εκπαίδευση 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα θύματα 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς 
να επανατραυματίζονται.   

Οι ικανότητες των επαγγελματιών του νομικού κλάδου και του δικαστικού σώματος πρέπει 
επίσης να ενδυναμωθούν ως προς τα φαινόμενα της παράνομης διακίνησης και της 
εμπορίας ανθρώπων. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες δημόσια 
διαθέσιμες πρωτοβουλίες, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης για δικηγόρους μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου, περιλαμβανομένων 
αυτών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και τα οποία αφορούν 
το στρατηγικό νομικό σχεδιασμό σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και την εκπαίδευση των 
επαγγελματιών σε σχέση με τα ψυχικά τραύματα, αντιστοίχως.27 Αν και, αυστηρά 
ομιλούντες, οι δικηγόροι δεν είναι «υπεύθυνοι» για την αποκατάσταση των θυμάτων, τα 
θύματα δεν πρέπει να επανατραυματίζονται μόνο και μόνο επειδή οι επαγγελματίες του 
νομικού κλάδου δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να μεταχειρίζονται κατάλληλα τα 
θύματα. Το ίδιο ισχύει και για το δικαστικό σύστημα, καθώς έχει υπάρξει κριτική οποία 
αφορούσε ισχυρισμούς ότι κάποιες αποφάσεις ήταν προκατειλημμένες λόγω φύλου και ότι 
ορισμένοι δικαστές ενδεχομένως δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να κατανοούν το 

 
26 Nasia Hadjigeorgiou, Demetra Loizou, Fezile Osum, Andrea Manoli, ‘Determinants of Anti-Trafficking Efforts: 
Cyprus Case Study’ (υπό δημοσίευση, 2022, British Institute of International and Comparative Law) < 
https://www.biicl.org/projects/determinants-of-anti-trafficking-efforts > τελευταία πρόσβαση στις 23/12/2021   
27 UCLAN Cyprus, ‘Smuggling and Trafficking across the Green line - Outputs’ < 
https://htsproject.uclancyprus.ac.cy/>  τελευταία πρόσβαση στις 02/02/2022  
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τραύμα των θυμάτων-μαρτύρων, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση της 
συντέλεσης αδικίας (για παράδειγμα, δείτε την υπόθεση Police v. Psyllos).28  

Σύσταση 4: Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα φαινόμενα της παράνομης 
διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων 

Οι ΜΚΟ και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούσαν να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα 
συγκεκριμένα φαινόμενα, καθώς στην Κύπρο παρατηρείται συχνά μια παρανόηση σε σχέση 
με τα θύματα. Η εν λόγω παρανόηση αφορά το γεγονός ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται τα 
θύματα ως εισβολείς, τους «ξένους» που ήρθαν στην Κύπρο για να τη βλάψουν, ως 
εγκληματίες που ήρθαν για να κλέψουν και/ή να συμμετάσχουν σε διάφορες παράνομες 
δραστηριότητες. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη ενισχύει τον κύκλο του τραύματος και αυξάνει 
τα σκοτεινά στοιχεία, διαιωνίζοντας στερεότυπα τα οποία εμποδίζουν την καταγγελία 
περιστατικών. Η πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί μέσα 
από μια Παγκύπρια εκστρατεία πληροφόρησης σχετικά με τα φαινόμενα αυτά, η οποία θα 
περιλαμβάνει τηλεοπτικές διαφημίσεις, αφίσες και φυλλάδια σε στοχευμένες περιοχές. 
Ενημερωτικό υλικό θα πρέπει επίσης να διανεμηθεί σε νεαρά άτομα (σε σχολεία, χώρους 
νεολαίας και ούτω καθεξής),  το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα φαινόμενα αλλά 
και τη διαθέσιμη υποστήριξη.  

Σύσταση 5: Ευαισθητοποίηση και λεπτομερέστερη ενημέρωση των νέων και των 
ευάλωτων ομάδων σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας 
ανθρώπων  

Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη διαθέσιμης 
υποστήριξης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτή αφορά τη νομική υποστήριξη, τις 
γραμμές βοήθειας ή τα καταφύγια. Μέσω της κατάρτισης και άλλων βασικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, οι νέοι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Παρατηρείται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό, άγνοια των 
επιπτώσεων της Πράσινης Γραμμής και του τρόπου με τον οποίο ο διάλογος μεταξύ των 
μελών των δύο κοινοτήτων θα μπορούσε να διευκολύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 
κατανόησης, προωθώντας τη συνεργασία για την καταπολέμηση των φαινομένων. Αν και επί 
του παρόντος στα σχολεία προσφέρεται προαιρετικό μάθημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τουλάχιστον στη Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της συμπερίληψης εξειδικευμένων ενοτήτων στη διδακτέα ύλη του 
υφιστάμενου μαθήματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με φλέγοντα θέματα που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης 
διακίνησης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίστοιχο μάθημα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, 
πρέπει όμως να συμπεριληφθεί στο σχολικό πρόγραμμα για σκοπούς αντιμετώπισης της 
εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης. 

Επαγγελματική εκπαίδευση και άλλα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως στοχευμένες 
εκστρατείες, θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμα σε ευάλωτες ομάδες της κοινότητας, όπως 
οι μετανάστες και τα παιδιά τους. Η ενίσχυση της ενημέρωσής τους αποτελεί ένα ακόμη 
σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την πρόληψη των φαινομένων, εφόσον η 
περιθωριοποίηση των ανήλικων και νεαρών μεταναστών μπορεί να τους καταστήσει θύματα 

 
28 Police v. Psyllos (2008) J.D.C. 14835 
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εμπορίας ανθρώπων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, η 
συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών στην Κύπρο ήρθε στο νησί με τη βοήθεια 
εγκληματικών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι, έχουν ήδη περάσει μέσα από μια πολύ 
τραυματική εμπειρία και είναι ακόμη πιο ευάλωτοι.  

Εν πάση περιπτώσει, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και το δικαίωμα της 
πληροφόρησης μέσω στοχευμένων εκστρατειών, μπορεί να εξαλειφθούν διάφορες 
επιβλαβείς αντιλήψεις και συμπεριφορές όπως η ενοχοποίηση και η διαπόμπευση των 
θυμάτων ή ο εκφοβισμός τους σε ένα πολύ βαθιά θρησκευόμενο και ανδροκρατούμενο 
σύστημα και κοινωνία, όπου, ειδικά οι γυναίκες-θύματα, ως επί το πλείστον θεωρείται ότι 
έχουν "συναινέσει" ή "πήγαιναν γυρεύοντας". Αυτή η πρωτοβουλία δεν θα εξαλείψει εξ 
ολοκλήρου τις παρανοήσεις, αλλά θα βοηθήσει τα θύματα ή τα πιθανά θύματα να 
ενημερωθούν σχετικά με τα στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης 
και να λάβουν γνώση των διαθέσιμων εργαλείων προστασίας που παρέχονται βάσει νόμου 
(ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές, στέγη, κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.). 

Σύσταση 6: Βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρατηρήθηκε ότι πολλά από τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, 
των μεταναστών και των παιδιών τους, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για τρεις 
κυρίως λόγους: 

- Το εμπόδιο της γλώσσας 
- Δεν φοιτούν ή δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
- Η ξενοφοβία, οι παρανοήσεις και η διαπόμπευση και ενοχοποίηση των 

θυμάτων οδηγούν στην απομόνωση 
 

Για τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την προσωπική τους ανάπτυξη, θα πρέπει να προσφέρονται 
προσαρμοσμένα μαθήματα. Μέσω της εκπαίδευσης θα μπορούσαν επίσης να 
ενσωματωθούν στην κοινωνία και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για περαιτέρω ή μελλοντική 
εκμετάλλευση και θυματοποίησή τους.  

Σύσταση 7: Ενδυνάμωση των θυμάτων προκειμένου να επιτύχουν την αυτάρκεια και την 
επανένταξη στην κοινωνία 

Ο στόχος είναι να μπορέσουν τα εκάστοτε θύματα που διαμένουν σε καταφύγια ή τα θύματα 
της ενδοοικογενειακής βίας, ή τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων 
που δεν διαμένουν προσωρινά σε καταφύγιο, να αποκτήσουν αυτάρκεια. Το τελευταίο όμως 
δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς οικονομική ανεξαρτησία, καθώς πολλά θύματα επιστρέφουν 
στην εγκληματικότητα για οικονομικούς λόγους. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην 
περίπτωση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, των οποίων η ικανότητα, ή η έλλειψη 
αυτής, να αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
καθεστώς τους στην Κύπρο, κάτι το οποίο συνιστά περαιτέρω επιπλοκή που μπορεί να τα 
καταστήσει ακόμη πιο ευάλωτα. Για αυτούς τους λόγους, οι ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και τα αρμόδια υπουργεία,  πρέπει να βοηθούν τα θύματα, 
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παρέχοντάς τους την ευκαιρία να βρουν εργασία ή να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες τους, υποστηρίζοντάς τα ταυτόχρονα ψυχολογικά. Αυτό μπορεί να γίνει 
επίσης μέσω της παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης σχετικά με τις ευκαιρίες της 
αγοράς, καθώς και μικρής διάρκειας επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οι πρωτοβουλίες αυτές, 
όχι μόνο θα ενδυναμώσουν τις δυνατότητες απασχόλησης, αλλά επίσης θα δώσουν την 
αίσθηση στα θύματα ότι ξαναχτίζουν τη ζωή τους, την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν μέλη μιας 
κοινωνίας που νοιάζεται για αυτούς. Αναγνωρίζουμε ότι ειδικά τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων είναι σχεδόν απίθανο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σύντομα αφότου 
σταματήσουν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, λόγω του προσωπικού τραύματος και της 
μεταβατικής περιόδου που διανύουν. Για το λόγο αυτό, η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να 
προσφέρεται  για όσο καιρό κρίνει απαραίτητο ένας επαγγελματίας υγείας, προκειμένου να 
βοηθήσει την ψυχολογική μετάβαση «από το σκοτάδι στο φως». Για την επίτευξη των στόχων 
της επανένταξης στην κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας ο ρόλος του κράτους στην 
οικονομική υποστήριξη των ΜΚΟ, με σκοπό την ενθάρρυνση των τελευταίων να εισαγάγουν 
προγράμματα επανένταξης και αποκατάστασης θυμάτων, δεδομένου ότι τα περισσότερα 
θύματα ή πιθανά θύματα δεν εμπιστεύονται τις αρχές για διάφορους λόγους (π.χ. 
προσωπικές εμπειρίες) και προτιμούν να συμμετέχουν σε μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα 
προγράμματα των ΜΚΟ. 

Σύσταση 8: Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των 
αρχών 

Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχει διττό ρόλο στη μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων 
και της παράνομης διακίνησης, αυτόν της εκπροσώπησης και της διαβούλευσης. Κατά τη 
διάρκεια μιας σειράς συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς του έργου 
«Determinants of Anti-Trafficking Efforts: Cyprus Case Study» (Καθοριστικοί παράγοντες των 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: Η περίπτωση της Κύπρου), 
αλλά και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του παρόντος προγράμματος, αποδείχθηκε 
ότι η συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης ήταν, θεωρητικά, 
παρούσα, αλλά ουσιαστικά η ελάχιστη δυνατή. Το προαναφερθέν έργο επεσήμανε την 
προβληματική συνεργασία μεταξύ των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΜΚΟ, μια 
προβληματική σχέση η οποία συζητήθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς 
και στα διάφορα ειδησεογραφικά δελτία. Παρόλο που οι κυβερνητικές υπηρεσίες θεωρούν 
ότι οι ΜΚΟ είναι οι επί τόπου παρατηρητές τους, υπήρχε απροθυμία για την μεταξύ τους 
συνεργασία και συντονισμό, παρατήρηση η οποία έχει γίνει επίσης από διάφορους 
ακαδημαϊκούς.29   

Μια πρόταση για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών 
υπηρεσιών και κοινωνίας των πολιτών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
υφιστάμενου διαϋπηρεσιακού φορέα. Οι αρχές και οι ΜΚΟ πρέπει να συναποφασίσουν τις 
αρχές λειτουργίας του υφιστάμενου φορέα, να καθορίσουν τις προκλήσεις που 
παρουσιάστηκαν στο παρελθόν με σαφήνεια και να εισαγάγουν τρόπους για την 
αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να συνταχθούν κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ανάθεση των ρόλων και των καθηκόντων κάθε υπηρεσίας που συμμετέχει 
στον διαϋπηρεσιακό φορέα. Αυτό θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας 

 
29 Carole Beth Cox, ‘Sex Trafficking in Cyprus: An in-depth study of policy, services, and social work involvement’ 
(2017) 61(6) International Social Work 867-883 
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λειτουργικής σχέσης μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της κοινωνίας 
των πολιτών και της πολιτείας. Ο ζωτικός ρόλος και ο θετικός αντίκτυπος της ομαλής και 
λειτουργικής σχέσης μεταξύ των ΜΚΟ και των αρχών δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Είναι, 
λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο 
φορέας αυτός θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.  

Σύσταση 9: Διαβούλευση με τις ΜΚΟ 

Ο ρόλος εκπροσώπησης των ΜΚΟ δεν πρέπει να συγχέεται με τον συμβουλευτικό τους ρόλο. 
Επί του παρόντος, το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει σε εκπροσώπους των ΜΚΟ να 
συνδιαλέγονται με κρατικούς φορείς στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων κατά τη 
νομοθετική διαδικασία. Παρόλο που η συμβουλευτικές δυνατότητες των ΜΚΟ και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να ενισχυθούν με τη διεξαγωγή συχνότερων συνεδριάσεων, 
οι ΜΚΟ πρέπει, επίσης, μετά την παροχή συμβουλών στους κυβερνητικούς φορείς, να 
συλλέγουν πληροφορίες και να εφαρμόζουν πολιτικές, και αυτό επειδή η κοινωνία των 
πολιτών συνήθως κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ των θυμάτων. Η εν λόγω 
συλλογή πληροφοριών θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν πιο ενεργά στη νομοθετική 
διαδικασία (δηλαδή στην εφαρμογή νέας νομοθεσίας/τροποποιήσεων). 

Εν ολίγοις, το παρόν Εγχειρίδιο υποστηρίζει ότι η πρόληψη, η προστασία και η 
αποκατάσταση πρέπει να αποτελέσουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά μέρος μιας ολιστικής 
προσέγγισης με το άτομο/θύμα στο επίκεντρό της. 

 

 

Σύσταση 10: Ο ρόλος του νομοθετικού σώματος 

Πάροχοι Υπηρεσιών

• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
• Σύμβουλοι (συμπεριλαμβανομένων των 

συμβούλων απασχόλησης)
• Παιδαγωγοί
• Επαγγελματίες υγείας
• Κοινότητα μέσω ΜΚΟ

Κρατικές Υπηρεσίες

• Προξενεία/Πρεσβείες
• Λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας
• Υπηρεσίες ευημερίας του παιδιού και 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
• Αστυνομία
• Λειτουργοί Μετανάστευσης
• Υπουργείο Παιδείας
• Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συλλογή Δεδομένων

• Κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία 
χαρτογράφησης της πραγματικότητας 
των φαινομένων και κατανόησης των 
αναγκών των θυμάτων αλλά και του 
τρόπου λειτουργίας των δραστών.

Άτομο

Συλλογή 
Δεδομένων

Κρατικές 
υπηρεσίες

Πάροχοι 
υπηρεσιών
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση μέσω: 

- της εντατικοποίησης του δημόσιου διαλόγου και της συζήτησης για το υπό 
εξέταση θέμα  

- της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών σε ακροάσεις και άλλα 
εποπτικά φόρουμ  

- της διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων 
- της συμμετοχής επιζώντων της εμπορίας ανθρώπων στη διαμόρφωση 

πλαισίων πολιτικής για την αναγνώριση και προστασία των θυμάτων 

Σύσταση 11: Βελτίωση των δικαστικών διαδικασιών 

Aνάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης. Ένα από 
τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα οποιασδήποτε έρευνας σχετικά με την κυπριακή 
δικαιοσύνη είναι η ύπαρξη χρόνιων καθυστερήσεων στη λειτουργία της. Ένα από τα 
ευρήματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς τους έργου του 
Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου ήταν ότι, λόγω των χρόνιων 
καθυστερήσεων, πολλά θύματα επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από τη Δημοκρατία και να 
επιστρέψουν στις χώρες τους. Στην πράξη, αυτό συνήθως σήμαινε ότι, χωρίς τη μαρτυρία 
τους, οι υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης αποτύγχαναν και πολλοί δράστες παρέμεναν 
ατιμώρητοι. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος 
θα ασχολείται με τις υποθέσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Aνάγκη αντιμετώπισης άλλων βασικών εμποδίων που έχουν άμεση επίδραση στην 
απονομή δικαιοσύνης. Ένα άλλο βασικό εμπόδιο που εντοπίστηκε αφορά την εμπειρία της 
σκληρής διαδικασίας της αντεξέτασης, σύμφωνα με την οποία οι βιντεοσκοπημένες 
δηλώσεις δεν είναι αποδεκτές ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, εκτός από την 
περίπτωση των παιδιών. Ωστόσο, ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις, το θύμα ή το εικαζόμενο 
θύμα  είναι υποχρεωμένο να παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου για αντεξέταση συχνά 
παρουσία του δράστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εκφοβιστικό και προσθέτει επιπλέον άγχος στα 
άτομα τα οποία πολλές φορές αποτελούν και τους μοναδικούς μάρτυρες της υπόθεσης, κάτι 
το οποίο εμποδίζει τις εν λόγω ποινικές έρευνες, την άσκηση δίωξης και τελικά την καταδίκη. 
Για την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και του παραπονούμενου, μια 
απλή λύση θα ήταν το θύμα να παρίσταται φυσικά στο δικαστήριο και, είτε να βρίσκεται σε 
άλλο δωμάτιο το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τεχνολογικά μέσα με την αίθουσα του 
δικαστηρίου όπου θα βρίσκονται ο δικαστής και η κατηγορούσα αρχή, είτε να προστατεύεται 
με την απλή χρήση διαχωριστικών. 

Οι ΜΚΟ στα πλαίσια του ρόλου εκπροσώπησής τους μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη δικαστική διαδικασία. Τα θύματα θα πρέπει να λαμβάνουν παράλληλα 
σωματική, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη, αλλά, επίσης, και νομική εκπροσώπηση και 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η στήριξη αυτή είναι συχνά πολύ δύσκολο να 
δοθεί από την Αστυνομία ή τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύο εκ των 
υπηρεσιών με τις οποίες τα θύματα έρχονται σε επαφή εκτενώς σε περίπτωση επίσημης 
καταγγελίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα θύματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και 
πρέπει να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε εξελίξεων σε σαφή, απλή γλώσσα που να 
αποτρέπει την εκ νέου θυματοποίηση τους. Κατά συνέπεια, οι κρατικοί φορείς όπως οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργάζονται για 
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να παρέχουν στήριξη στα θύματα από την στιγμή της αρχικής καταγγελίας μέχρι το τέλος της 
δικαστικής διαδικασίας και πέρα από αυτή.  

Σύσταση 12: Βελτίωση του νομικού πλαισίου στη βόρειο τμήμα της Κύπρου 

Οι προαναφερθείσες συστάσεις αφορούν επίσης το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ωστόσο, 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές με την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το νομικό πλαίσιο 
προστασίας των θυμάτων, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το υφιστάμενο τοπικό 
νομικό πλαίσιο περιορίζεται στην ποινικοποίηση της εμπορίας ανθρώπων και της 
παράνομης διακίνησης,30 χωρίς όμως να παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 
αναγνώριση των θυμάτων, τη λήψη μέτρων προστασίας και τη λειτουργία μηχανισμών 
στήριξης. Το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει την προστασία δικαιωμάτων των θυμάτων όπως 
η παραμονή, η διαμονή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας κτλ., ούτε καθιερώνει μηχανισμό στήριξης που να περιλαμβάνει την παροχή 
στήριξης κοινωνικής πρόνοιας καθώς και την ψυχολογική και τη νομική βοήθεια. Τα θύματα 
λόγω αυτού του καθεστώτος καθίστανται ευάλωτα και αποφεύγουν να καταγγέλλουν 
υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων στις τοπικές αρχές, εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης και 
της αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα οι έμποροι ανθρώπων δείχνουν προτίμηση στο 
βόρειο τμήμα της Κύπρου, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν νομικά κενά και πολιτική 
απροθυμία για την αντιμετώπιση του φαινομένου.31 Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί πάραυτα 
ένα ολοκληρωμένο νομικό κείμενο που να θεσπίζει μηχανισμούς προστασίας και στήριξης 
των θυμάτων και να προνοεί για την προστασία των δικαιωμάτων τους όπως ορίζονται από 
το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένας αποτελεσματικός 
μηχανισμός συντονισμού για τη διασφάλιση της συντονισμένης αντιμετώπισης του 
φαινομένου.    

Άλλες Συστάσεις: 

Πιο αποτελεσματική χρήση του JCR: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
επισημάνθηκαν είναι η ελάχιστη συνεργασία μεταξύ των de facto και των de jure διοικητικών 
δικαστηρίων του νησιού. Αν και υπάρχει φόρουμ για τη συνεργασία μεταξύ της «ΤΔΒΚ» και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του JCR, η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη 
στα θέματα της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης. Διάφορες 
πρωτοβουλίες στην Ασία μεταξύ των διάφορων αρχών επιβολής του νόμου κατέδειξαν 
αυξημένο αριθμό διώξεων πριν τον επαναπατρισμό μέσω της καθιέρωσης ενός 
εδραιοποιημένου, επίσημου καναλιού ανταλλαγής πληροφοριών, περιλαμβανομένης της 
παροχής της ευκαιρίας επαναπατρισμού των θυμάτων και της εξασφάλισης ότι θα 
επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλειά τους ή 
οποιαδήποτε εν εξελίξει ποινική έρευνα κατά ή δίωξη των θυτών, όπου αυτό είναι εφικτό.32 

 
30 Kıbrıs Gazetesi, ‘İnsan ticareti ile mücadelede en başarısız ülkelerdeniz’ (30 July 2020) < 
<https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/insan-ticareti-ile-mucadelede-en-basarisiz-ulkelerdeniz-h93673.html> 
πρόσβαση στις 02/02/2022. 
31 Για να βρείτε τα άρθρα που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και την παράνομη διακίνηση προσώπων στο 
βόρειο τμήμα της Κύπρου, παρακαλούμε επισκεφθείτε: < https://patcyprus.org//file/criminal-code-
amendment-en-31-march_250.pdf> τελευταία πρόσβαση στις 02/02/2022 
32 Australian Aid, AFPPD and IPPF South Asian Region, ‘Parliamentary Good Practices for Effective 
Implementation of Laws and Policies for Prevention of Trafficking’ (2021) < 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29-parliamentary-good-practices-for-effective-
implementation-of-laws-and-policies-for-prevention-of-trafficking.pdf > τελευταία πρόσβαση στις 08/01/2022 

https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/insan-ticareti-ile-mucadelede-en-basarisiz-ulkelerdeniz-h93673.html
https://patcyprus.org/file/criminal-code-amendment-en-31-march_250.pdf
https://patcyprus.org/file/criminal-code-amendment-en-31-march_250.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29-parliamentary-good-practices-for-effective-implementation-of-laws-and-policies-for-prevention-of-trafficking.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29-parliamentary-good-practices-for-effective-implementation-of-laws-and-policies-for-prevention-of-trafficking.pdf
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Στην Κύπρο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός συστήματος εξάμηνης παρακολούθησης 
και αξιολόγησης, το οποίο θα καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες, σε σχέση με τους οποίους 
θα μπορούσαν να προσεγγιστούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου 
να βελτιωθεί η ροή των πληροφοριών και να αυξηθεί ο όγκος καταγγελιών περιστατικών 
εμπορίας ανθρώπων.   

Συνεργασία μεταξύ de jure φορέων: Αν και ειδικά όταν πρόκειται για παράνομη διακίνηση 
προσώπων, οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων παραδίδουν τους αιτούντες άσυλο στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, παρατηρείται μια γενικευμένη έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών, ιδίως όσον αφορά τις δικαστικές διαδικασίες και έρευνες. Ένα φόρουμ στο οποίο θα 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των Βρετανικών Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
μπορούσε να συνδράμει στη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Θα μπορούσε να 
ενημερώνει η μία πλευρά την άλλη σχετικά με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις όπως αυτές 
προκύπτουν λόγω της δυσκολίας αστυνόμευσης της Πράσινης Γραμμής και να οργανώνονται 
και να συντονίζονται αστυνομικές έρευνες. Δεδομένου ότι τόσο οι Βρετανικές Βάσεις όσο 
και η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισαν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
των φαινομένων της παράνομης διακίνησης αγαθών και ανθρώπων και της εμπορίας 
ανθρώπων μέσω της Πράσινης Γραμμής μέσω της εφαρμογής ενισχυμένων αστυνομικών 
μέτρων, οι εκπρόσωποι της κάθε διοικητικής δικαιοδοσίας θα μπορούσαν να 
πραγματοποιούν συναντήσεις και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου, η εκτεταμένη εκπαίδευση των αρχών των Βρετανικών Βάσεων ήταν, επίσης, 
αξιοσημείωτη. Καθώς οι προκλήσεις των δύο οργάνων επιβολής του νόμου είναι συνήθως 
παρόμοιες, οι κοινές  τους εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν επίσης τη 
συνεργασία, την επικοινωνία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  
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Το έργο υποστηρίζεται από τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη Λευκωσία. Το σύνολο των 
απόψεων που εκφράζονται στο πλαίσιο του έργου ανήκει στις συγγραφείς και την ομάδα 
επιμέλειας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη τυχόν σφαλμάτων.   

 

 

 

  


