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Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ TRAFFICKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 
Tην Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 (προσέλευση/ εγγραφή 9.30-10.00) στην αίθουσα Γ. 
Κρανιδιώτη του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1), η CMT Προοπτική σε συνεργασία με την 
PRAKSIS διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Πορνεία και Trafficking στην Ελλάδα».  
 
Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «Πορνεία & παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με 
σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficking) στην Ελλάδα», με φορέα ανάθεσης τη 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης της 
Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών φορέων και 
υπηρεσιών, ανεξάρτητων οργανισμών, της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας και των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και μεταναστευτικών κοινοτήτων. 
 
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης του έργου [συνεντεύξεις με 
εκδιδόμενες και πελάτες, ομάδες εστιασμένης συζήτησης και συνεντεύξεις με εκπροσώπους θεσμικών 
φορέων/ μεταναστευτικών κοινοτήτων/ ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών (key stakeholders), διερεύνηση 
δημοσιευμάτων].  
  
Στόχος ο εντοπισμός και η ανάδειξη των διαστάσεων και των παραγόντων που συντείνουν στην ανάπτυξη 
του φαινομένου (trafficking), η σχέση πορνείας και εμπορίας ανθρώπων, η πραγματική διάσταση του 
φαινομένου στην Ελλάδα, η αποτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας πολιτικών, 
δράσεων και υφιστάμενων εμπλεκόμενων μηχανισμών, καθώς και η ανάδειξη προτεραιοτήτων και 
διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών.  
 
Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το σχέδιο δράσης για την εμπορία ανθρώπων, το πρωτόκολλο 
συνεργασίας φορέων, ο εθνικός μηχανισμός αναφοράς και οι διεθνείς ρυθμίσεις, μοντέλα και 
προσεγγίσεις, ζητήματα πρόληψης, προστασία θυμάτων, καθώς και βασικά σημεία αντεγκληματικής 
πολιτικής, οργανωμένου εγκλήματος, και μετανάστευσης.   
   
 
Επισυνάπτονται η πρόσκληση και η ατζέντα της ημερίδας.  
 
 
Πληροφορίες:  
 
CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (cmtprooptiki.gr): Ειρήνη Ζαφείρη, 210-7298192/ admin@cmtprooptiki.gr 
 
Γραφείου Τύπου PRAKSIS (www.praksis.gr ):  Ηλέκτρα Κουτσουμάνη, 210-5205200 / 
e.koutsoumani@praksis.gr &  info@praksis.gr  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:   
  
 Α21 για τη συμμετοχή στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group), αλλά και στη συνεισφορά 

για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. 
 Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Σωματεμπορίας Ανθρώπων/ 

Υπηρεσία Τμήματος Anti-trafficking τόσο για τη συμμετοχή στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης 
(focus group), αλλά και τη γενικότερη πολύτιμη συνεργασία. 

 Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών 
για τη συμμετοχή στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group), καθώς και τη φιλοξενία στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και την αιγίδα στην ημερίδα.  

 
Για τη συνεισφορά τους στη διεξαγωγή της μελέτης με τη συμμετοχή τους στις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης (focus group) ή σε ατομικές συνεντεύξεις ή σε συναντήσεις. Συγκεκριμένα: 
 
 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 
 ΓΓΙΦ Τηλεφωνική Γραμμή SOS 
 ΓΓΙΦ Συμβουλευτικό κέντρο  
 Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων – ΚΕΕΛΠΝΟ  
 Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης/ Σύνδεσμος Υπουργείου 

Δικαιοσύνης για το Trafficking 
 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας 
 Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας Δήμου Αθηναίων  
 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Γραφείο Ελλάδος  
 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΑΠΘ 
 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος- ΣΚΛΕ 
 Τμήμα Υποδοχής Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας  
 Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής  
 Act Up 
 Άρσις 
 Γιατροί του Κόσμου 
 Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
 Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών 
 Μετάδραση 
 Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και Προσφύγων 
 The No Project 
 Πρεσβεία Γαλλίας 
 Πρεσβεία Ολλανδίας 
 ΑΡΩΓΗ 
 Almasar 
 Ένωση Αφρικανών Γυναικών 
 Generation 2.0  
 Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη 
 Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδος 
 Αστυνομική Διεύθυνση Ηλιείας 
 Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων 
 Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας 
 Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης 
 
 
Επίσης, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ όλους τους Συντονιστές και Ομιλητές που θα λάβουν μέρος στην 
Ημερίδα: Θεσμικούς εκπροσώπους, Πανεπιστημιακούς εκπροσώπους, εκπροσώπους 
Ερευνητικών Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών, Διεθνών Οργανισμών και εκπροσώπους της 
Κοινωνίας των Πολιτών και των Μεταναστευτικών Κοινοτήτων.   

 


