∆ευτέρα, 04 Μαΐου 2015
ΜΕΤΑ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΗΜΕΡΙ∆Α: ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ TRAFFICKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
Tην Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 στην αίθουσα Γ. Κρανιδιώτη του Υπουργείου Εξωτερικών, η PRAKSIS σε
συνεργασία µε την εταιρία C.M.T Προοπτική παρουσίασαν τα ευρήµατα της ερευνητικής µελέτης που
πραγµατοποίησαν, προκειµένου να αποτυπώσουν το φαινόµενο της πορνείας και της παράνοµης διακίνησης
και εµπορίας γυναικών µε σκοπό την σεξουαλική /οικονοµική εκµετάλλευση (trafficking), στην ηµερίδα που
διοργάνωσαν υπό την αιγίδα του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων.
Προσκεκληµένοι από την πολιτική, ακαδηµαϊκή, επιστηµονική, επαγγελµατική κοινότητα, συµµετοχή
εκπροσώπων από Οργανισµούς, δηµόσιες και τοπικές αρχές, µεγάλη µερίδα των ΜΚΟ καθώς και των
µεταναστευτικών κοινοτήτων έδωσαν το παρόν µε µία απιστευτα µεγάλη συµµετοχή!
Ο στόχος της µελέτης ήταν η αποτύπωση του φαινοµένου στη σηµερινή του µορφή και διάσταση, καθώς και η
αποτίµηση των πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα και αφετέρου η διαµόρφωση διορθωτικών
προτάσεων παρέµβασης. Η µελέτη αυτή αποτελεί µία επιτοµή και ένα κοµβικό σηµείο αναφοράς διότι
συνέλεξε και συγκέρασε οποιαδήποτε ερευνητική προσπάθεια έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια,
χρησιµοποιώντας µία συγκεκριµένη µεθοδολογία, κατέγραψε και ανέλυσε όλες τις διαστάσεις, τους
παράγοντες ανάπτυξης, τις επενέργειες και τις συνέπειες του φαινοµένου του trafficking.
Στο πλαίσιο της µελέτης, υλοποιήθηκαν οµάδες εστιασµένης συζήτησης µε θεσµικούς φορείς,
µεταναστευτικές κοινότητες και οργανώσεις – συλλογικότητες της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών,
πρεσβείες, καθώς και ατοµικές συνεντεύξεις, διερευνώντας διαδικασίες: πρόληψης – εντοπισµού - άµεσης
παρέµβασης- υποστήριξης- φιλοξενίας - ιατρoφαρµακευτικής στήριξης - λοιπών συνοδευτικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών- στέγασης - δηµιουργικής απασχόλησης – προώθησης στην αγορά εργασίας νοµικής συµβουλευτικής – εκπροσώπησης – ευαισθητοποίησης – έρευνας – προσέγγισης – εργασίας στο δρόµο
– καταστολής- ποινικής διαδικασίας – νοµοθεσίας – πολιτικής διάστασης – µοντέλων παρέµβασης..
Συγκεκριµένα, συµµετείχαν οι εξής φορείς:

Α21, ∆/νση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και Εµπορίας
Ανθρώπων/ Τµήµα Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων, Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή Καταπολέµησης
Εµπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, ΓΓΙΦ Τηλεφωνική
Γραµµή SOS, ΓΓΙΦ Συµβουλευτικό κέντρο, Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών
Παρεµβάσεων, ΚΕΕΛΠΝΟ, ∆ιεύθυνση Αντεγκληµατικής Πολιτικής Υπουργείου ∆ικαιοσύνης/ Σύνδεσµος
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για το Trafficking, ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ∆ήµου Αθηναίων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΑΠΘ, Σύνδεσµος
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος- ΣΚΛΕ, Τµήµα Υποδοχής ∆ιεύθυνσης 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
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Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών, Μετάδραση, Οµάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα 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.
Παράλληλα, έγινε µία προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφορίας από τις ίδιες τις εκδιδόµενες, αλλά και από
πελάτες. Οι περιοχές υλοποίησης ήταν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργος, Λάρισα,
Κοµµοτηνή. Το δείγµα προφανώς και δεν µπορεί να δώσει γενικεύσεις, ωστόσο, αποτελεί ένα πρωτογενές
υλικό που αποτυπώνει αρκετές σηµαντικές διαστάσεις του φαινοµένου που διερευνήθηκε. Παρακάτω
δίνουµε µία πρώτη περιγραφή κάποιων εκ των αποτελεσµάτων.
- Συγκεκριµένα, υπήρξε ένα τυχαίο δείγµα από 80 εκδιδόµενες γυναίκες. Από αυτές επιλέχθηκε η
ανάλυση των 70, καθώς στις υπόλοιπες 10 υπήρξε διακοπή των συνεντεύξεων, εξαιτίας εξωγενών
παραγόντων. Ενδεικτικά, κάποια πρώτα στοιχεία:
- Οι περισσότερες ήταν Ελληνίδες (20) και Ρουµάνες (20), ακολουθούν Νιγηριανές (8), Βουλγάρες (7) και
Αλβανίδες (7), Ουκρανικής καταγωγής (2) και Ουζµπανικής (1), Καζακστανικής (1) Ρωσικής (1), Τσέχικης(1),
Πολωνικής (1) και Γεωργιανής καταγωγής (1).
- Οι καταγόµενες εκτός Ελλάδας εκδιδόµενες γυναίκες του δείγµατος εγκαταστάθηκαν στη χώρα µας, τις
περιόδους 2004-2008 και 2010-2015.
- Η ηλικία των εκδιδόµενων γυναικών που συναποτελούν το δείγµα είναι 19-25 (20), 26-30 (15), 31-35
(22), 36-40 (8), 41-45 (1) και ηλικίας 46+ (4).
- Σχετικά µε το µορφωτικό τους επίπεδο, οι 3 ήταν αναλφάβητες, 21 απόφοιτες δηµοτικού, 19 απόφοιτες
γυµνασίου, 17 λυκείου και τέλος 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ και 4 πτυχιούχοι τεχνικής-επαγγελµατικής σχολής (2 δεν
απάντησαν).
- Από τις αλλοδαπές, καµµία δε δήλωσε ότι ήταν εκδιδόµενη στη χώρα καταγωγής της.
- Οι περισσότερες κατοικούσαν µε τους γονείς τους και λιγότερες διέµεναν µε τη δική τους οικογένεια
(έγγαµες) πριν αρχίσουν να εκδίδονται. Όσες εξ’ αυτών ήταν αλλοδαπές, κατά την παραµονή τους στη χώρα
µας διαµένουν συνήθως µόνες και ένα µικρό ποσοστό συγκατοικεί. Επίσης, υπήρξε και 1 κοπέλα που ανέφερε
ως τόπο διαµονής τον οίκο ανοχής.
- Οι 58 δήλωσαν ότι ασκούν την παρούσα εργασία λόγω µη εύρεσης άλλης εργασίας.
- Οι 41 εξ’ αυτών θα ήθελαν να διακόψουν την εργασία ως εκδιδόµενες.
- Οι 30 προσπάθησαν να αποχωρήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
- Μεγάλο ποσοστό των εκδιδοµένων γυναικών του δείγµατος, κατά δήλωση του κάνει χρήση ψυχοτρόπων
ουσιών. ∆εν υπήρξε σαφές κατά πόσο η χρήση ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην πορνεία ή
κατά πόσο η πορνεία είχε και άµεσο επακόλουθο τη χρήση.
Επίσης, επί δείγµατος τριάντα (30) πελατών (τυχαίο δείγµα), δίνονται παρακάτω κάποια βασικά στοιχεία:
- Oι περισσότεροι ήταν Έλληνες (29 άτοµα) και 1 άτοµο από Πακιστάν.
- Οι πελάτες στο σύνολο τους επισκέπτονται οίκο ανοχής στα όρια της πόλης στην οποία διαµένουν.
- Η ηλικία των πελατών είναι 2 άτοµα ηλικίας 18-25 ετών, 20 άτοµα 26-35 ετών, 3 άτοµα 36-45 ετών, και 5
άτοµα 45 ετών και άνω.
- Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος, οι απαντήσεις έδωσαν τα εξής στοιχεία: 17 άτοµα ήταν
απόφοιτοι ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης, 10 άτοµα ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2
άτοµα απόφοιτοι Γυµνασίου ή ∆ηµοτικού. Το µεγαλύτερο ποσοστό των πελατών γνωρίζει αγγλικά και οµιλεί
την γλώσσα.
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- Ως προς το επάγγελµα οι πελάτες δήλωσαν: 14 άτοµα ιδιωτικοί υπάλληλοι, 9 άτοµα ελεύθεροι
επαγγελµατίες 3 άτοµα άνεργοι, 1 άτοµο δηµόσιος υπάλληλος, 1 άτοµο φοιτητής και 1 άτοµο ανειδίκευτος
εργάτης.
- Άγαµοι ή διαζευγµένοι δήλωσαν 18 άτοµα και έγγαµοι ή σε σταθερή σχέση δήλωσαν 12 άτοµα.
- Η ηλικία που επισκέπτονται οι πελάτες για πρώτη φορά οίκο ανοχής, κατά δήλωση τους, είναι σε µεγάλο
ποσοστό αυτή των 14 ετών.
- Η συχνότητα επίσκεψης και ζήτησης σεξουαλικών υπηρεσιών από µέρους των πελατών είναι: λιγότερες από
µία φορά το µήνα: 5 άτοµα, µια φορά το µήνα: 3 άτοµα, δύο φορές το µήνα: 7 άτοµα, τρεις µε τέσσερις φορές
το µήνα: 12 άτοµα, οκτώ φορές το µήνα: 2 άτοµα και περισσότερες από οκτώ φορές: 1 άτοµο.
- Η ηλικία αποτελεί κριτήριο επιλογής του πελάτη για την εκδιδοµένη και συγκεκριµένα καταγράφεται
προτίµηση σε ηλικιακό φάσµα 18-30 ετών (21 άτοµα).
- Οι απαντήσεις του δείγµατος σχετικά µε την αµοιβή που καταβάλλουν για αγοραίο σεξ έδειξαν ότι µέχρι 20
ευρώ δίνουν τα µισά άτοµα, µεταξύ 21-50 ευρώ δίνουν 11 άτοµα και 4 άτοµα δίνουν πάνω από 50 ευρώ.
- ∆εν υπήρχε πελάτης που δήλωσε ότι έχει στο παρελθόν επισκεφθεί θύµα trafficking για παροχή
σεξουαλικών υπηρεσιών.
- Υπήρξαν 2 εκ των ερωτηθέντων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δε θα είχαν πρόβληµα να έχουν σεξουαλική επαφή
επί πληρωµή µε ενδεχόµενο θύµα trafficking.
- Σε ερώτηµα εάν γνωρίζουν τι σηµαίνει σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών, οι 29 δήλωσαν ότι γνωρίζουν.
- Σε ερώτηµα, σε τι ποσοστό εκτιµούν ότι συµβαίνει σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών, οι απαντήσεις ήταν
οι εξής: 9 άτοµα εκτιµούν ότι συµβαίνει σε ποσοστό 1-25%, 7 άτοµα εκτιµούν ότι συµβαίνει σε ποσοστό 2650%, 10 άτοµα εκτιµούν ότι συµβαίνει σε ποσοστό 51-75% και 3 άτοµα εκτιµούν ότι συµβαίνει σε ποσοστό
76-100%,
Στην ηµερίδα αναφέρθηκαν αποτελέσµατα ερευνών και στοιχείων φορέων και έγιναν τοποθετήσεις,
επισηµάνσεις και προτάσεις για διορθώσεις από όλους τους συµµετέχοντες.
Συζητήθηκαν µεταξύ άλλων:
- Οι άξονες και τα βασικά σηµεία αντεγκληµατικής πολιτικής.
- Όλα τα επίπεδα εντοπισµού, ταυτοποίησης, παραποµπής και προστασίας, πολιτικής και ευρωπαϊκών
δεσµεύσεων κλπ.
- Η διάσταση της ανδρικής πορνείας.
- Ιδιαίτερη επισήµανση δόθηκε στην προώθηση των δικαιωµάτων και όλων των επιµέρους ενεργειών και
σε όλα τα επίπεδα για την προστασία των θυµάτων και την ολοκληρωµένη υποστήριξή τους.
Παράλληλα, µεταξύ άλλων προτάθηκαν:
- Η ανάγκη για µία ολοκληρωµένη καµπάνια ενηµέρωσης σε όλα τα επίπεδα.
- Η ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο, εφαρµογή της νοµοθεσίας και πίεση για προώθηση θεσµοθετηµένων
διαδικασιών και χρήση πρωτοκόλλου.
- Η ανάγκη επικαιροποίησης και εφαρµογής του σχεδίου ΙΛΑΕΙΡΑ.
- Η ανάγκη για εκπαίδευση/ επιµόρφωση όλων των σωµάτων ασφαλείας, δικαστών, λιµενικού,
λειτουργούς υγείας, αλλά και όλων των εκπροσώπων ΜΜΕ κλπ.
- Η ανάγκη για χρήση κοινών σταθµισµένων εργαλείων σε όλα τα σηµεία υποδοχής.
- Η εφαρµογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης και του εθνικού µηχανισµού αναφοράς, ενιαίας βάσης
δεδοµένων και η θεσµοθετηµένη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων µερών.
- Τέθηκε ζήτηµα σχετικά µε την ενίσχυση της προστασίας του θύµατος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
«πλήρης µαρτυρία» του καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
- Η λειτουργία της Αρχής Αποζηµίωσης
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- Η ανάγκη αντικατάστασης/ τροποποίησης του ν. 2734/1999 µε εξορθολογισµό των προϋποθέσεων
άσκησης του επαγγέλµατος ώστε να καταστεί εφικτή η νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος και να
καταργηθούν οι περιορισµοί που εκµηδενίζουν τη σχετική δυνατότητα.
- Η αναγνώριση των δικαιωµάτων των εκδιδοµένων προσώπων.
- Η ποινικοποίηση της συµπεριφοράς του πελάτη των υπηρεσιών παρανόµως εκδιδοµένων προσώπων µε
σκοπό τον περιορισµό της παράνοµης πορνείας και την στροφή των εκδιδοµένων προσώπων προς τις
νοµικά αναγνωρισµένες (και προφανώς εξορθολογισµένες) µορφές άσκησης του επαγγέλµατος.
- Ανάγκη χαρτογράφησης του συνόλου των οίκων ανοχής, της νόµιµης και παράνοµης πορνείας.

Μέλη Επιστηµονικής Οµάδας: Τζανέτος Αντύπας, Μαρία Μουδάτσου, Γιώτα Καρνάρου, Γιάννης
Κοντογιαννάκης, Αλεξία Μπαµπλέκη, ∆ηµήτρης Κελαποστόλου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, ∆ηµήτρης
Βαραδίνης, Βάσω Μαργαριτίδου, Θάνος Αδαµόπουλος, Φωτεινή Κελεκτσόγλου, Στεφανία Πανταζή ,
Λάµπρος Αραπάκος.
Η ηµερίδα διεξήχθη 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. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε τη
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υλοποίηση αυτής της έρευνας καθώς και πραγµατοποίηση και η επιτυχία αυτής της Ηµερίδας δεν θα ήταν εφικτά
χωρίς την συµµετοχή όλων των φορέων που επιλέγουµε και να αναφέρουµε αλλά και να τους ευχαριστήσουµε όλους
µαζί και τον καθένα ξεχωριστά:
Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Α21, ∆/νση Ασφάλειας Αττικής/
Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθρώπων/ Τµήµα Καταπολέµησης Εµπορίας
Ανθρώπων, Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, ΓΓΙΦ Τηλεφωνική Γραµµή SOS, ΓΓΙΦ Συµβουλευτικό κέντρο, Γραφείο
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεµβάσεων, ΚΕΕΛΠΝΟ, ∆ιεύθυνση Αντεγκληµατικής Πολιτικής
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης/ Σύνδεσµος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για το Trafficking, ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας,
Υπουργείο Υγείας, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ∆ήµου Αθηναίων, ∆ιεθνής Οργανισµός
Μετανάστευσης, Γραφείο Ελλάδος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΑΠΘ, Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών ΕλλάδοςΣΚΛΕ, Τµήµα Υποδοχής ∆ιεύθυνσης 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
∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα 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 ∆ιεύθυνση Ηλιείας, Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιωαννίνων, Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Λάρισας, Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ροδόπης.

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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