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Επραξηζηίεο:  

Τν Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Μειεηώλ Κνηλωληθνύ Φύινπ εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο 

ηνπ ζην Γξαθείν ηεο Επηηξόπνπ Δηνηθήζεωο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ γηα ηελ 

αμηόινγε ζπκβνιή ηωλ ιεηηνπξγώλ ηνπ ζηελ ζπγγξαθή απηνύ ηνπ εξγαιείνπ 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηελ εμαηξεηηθή ηνπο ζπλεξγαζία.  

 

 

 

 

Stop Traffick! 

Produced by: The Immigrant Council of Ireland 

2 St Andrew Street 

Dublin 2  

Ireland  

T: +353 1 674 02 02 F: +353 1 645 80 59 

info@stoptraffick.ie  

www.stoptraffick.ie  

 

Με τη οικονομική στήπιξη τηρ Εςπωπαϊκήρ Επιτποπήρ 
 Prevention of and Fight against Crime Programme  

 

mailto:info@stoptraffick.ie
http://www.stoptraffick.ie/
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Τν Εξγαιείν Ελεκέξσζεο  

 

 

Το εργαλείο ενθμζρωςθσ δθμιουργικθκε μζςα ςτα πλαίςια του ζργου STOP 

TRAFFICK! το οποίο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Prevention of and 

Fight against Crime τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο ςυντονίηεται από το 

Immigrant Council Ireland.  

Ο ςκοπόσ του ζργου ιταν θ καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων μζςω τθσ 

αποκάρρυνςθσ τθσ ηιτθςθσ για ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ από κφματα εμπορίασ 

προςϊπων. Το εργαλείο ζχει τεχνικά ςχεδιαςτεί από το ςυντονιςτι του ζργου, 

Immigrant Council Ireland και το οποίο ζχει ιδθ υλοποιθκεί ςτθν Ιρλανδία και 

δοκιμαςτεί ςε άλλα κράτθ μζλθ, από οργανϊςεισ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο 

(Bulgarian Gender Research Foundation, Klaipeda Social and Psychological 

Services Centre in Lithuania, Multicultural Women’s Association in Finland και 

το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν Κοινωνικοφ Φφλου ςτθν Κφπρο).   

Το εργαλείο είναι ςχεδιαςμζνο για άτομα που μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με 

κφμα εμπορίασ και ο ςκοπόσ είναι: 

- Να κατανοιςουν τι είναι θ εμπορία προςϊπων 

- Να μποροφν να αναγνωρίςουν κφματα  

- Να είναι ςε κζςθ να λάβουν δράςθ για να βοθκιςουν να ςταματιςει το 

ζγκλθμα 

Λίγα λόγια για το ζργο STOP TRAFFICK! 

Το STOP TRAFFICK! είναι ζνα διακρατικό ζργο που αφορά τθν αποκάρρυνςθ 
και μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ από κφματα εμπορίασ 
προςϊπων. Το ζργο διερεφνθςε τισ διαφορετικζσ ςτάςεισ και νοοτροπίεσ των 
πελατϊν και των πικανϊν πελατϊν ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν από κφματα 
εμπορίασ. Σκοπόσ του ζργου ιταν επίςθσ θ διερεφνθςθ του πλαιςίου ςτο 
οποίο γίνεται θ αγορά ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν και οι επιπτϊςεισ τθσ ϊςτε 
ςτο εγγφσ μζλλον να γίνει μια ςωςτι ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ για τθν 
αποκάρρυνςθ και μείωςθ τθσ ηιτθςθσ.  
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Στόχοσ του ζργου ιταν θ ανάπτυξθ μιασ ςτρατθγικισ, που να οδθγεί ςτθ 
δθμιουργία μιασ ςειράσ εργαλείων και δραςτθριοτιτων για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πελατϊν και των πικανϊν πελατϊν ςεξουαλικϊν 
υπθρεςιϊν από κφματα εμπορίασ προςϊπων, προκειμζνου να μειωκεί θ 
ηιτθςθ για τθν αγορά ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν. Θ εργαλειοκικθ και οι 
δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ βαςίηονται ςτθν ζρευνα που ζχει ιδθ 
υλοποιθκεί ςε ςχζςθ με τισ νοοτροπίεσ και ςυμπεριφορζσ των ανδρϊν που 
αγοράηουν ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ ςε πολλά κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Οι 
δραςτθριότθτεσ βαςίηονται επίςθσ ςτισ μελζτεσ που τεκμθριϊνουν τθν 
εμπειρία των γυναικϊν και των κοριτςιϊν που είναι κφματα εμπορίασ με 
ςκοπό τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ. 
 
Ακόμα ζνασ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να ενιςχυκεί θ ικανότθτα των 
πολιτϊν και των οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, να μειϊςουν τθ 
ηιτθςθ για ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ από κφματα εμπορίασ προςϊπων. Το ζργο 
εξζταςε επίςθσ τθν πικανότθτα ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν παραπομπισ για τουσ 
πελάτεσ ι πικανοφσ πελάτεσ που κζλουν να αναφζρουν περιςτατικά εμπορίασ 
προςϊπων για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ ι ςε 
υπθρεςίεσ ςτιριξθσ των κυμάτων για κατάλλθλθ προςταςία.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο, τουσ εταίρουσ του και για 
άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ παρακαλϊ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα: 
www.stoptraffick.ie ι http://www.medinstgenderstudies.org/tackling-
demand-for-sexual-services-of-trafficked-women-and-girls-stop-traffick/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoptraffick.ie/
http://www.medinstgenderstudies.org/tackling-demand-for-sexual-services-of-trafficked-women-and-girls-stop-traffick/
http://www.medinstgenderstudies.org/tackling-demand-for-sexual-services-of-trafficked-women-and-girls-stop-traffick/
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Ελόηεηεο  

 

 

Το εργαλείο ευαιςκθτοποίθςθσ αποτελείται από 7 
διαφορετικζσ ενότθτεσ:  

 
1. Θεωρθτικό Υπόβακρο και Νομοκετικό Ρλαίςιο για τθν  

Εμπορία Γυναικϊν για Σκοποφσ Σεξουαλικισ Εκμετάλλευςθσ 

ςτθν Κφπρο   

2. Θ Δυναμικι τθσ Ηιτθςθσ 

3. Ηιτθςθ και Κυπριακι Ρραγματικότθτα 

4. Καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ γυναικϊν για ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ και ο ρόλοσ των αντρϊν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ γυναικϊν 

5. Ραγκόςμια και Ευρωπαϊκά Δεδομζνα 

6. Ενθμερωτικά Βίντεο  

7. Τι μποροφμε να κάνουμε 

 

 

 

Θα εκτιμοφςαμε οποιαδιποτε ςχόλια ι ειςθγιςεισ τα οποία κα βοθκοφςαν 

ςτθ βελτίωςθ του παρόντοσ εργαλείου ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο 

info@medinstgenderstudies.org  

 

 

mailto:info@medinstgenderstudies.org
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Ελόηεηα 1: 

 

 

 Θεωρθτικό Υπόβακρο και Νομοκετικό Ρλαίςιο για τθν  
Εμπορία Γυναικϊν για Σκοποφσ Σεξουαλικισ Εκμετάλλευςθσ 

ςτθν Κφπρο   
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 Διεκνικό οργανωμζνο ζγκλθμα με τεράςτια κζρδθ και μικρό ρίςκο 

 Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία (98%) είναι γυναίκεσ και κορίτςια, 

γεγονόσ που καταδεικνφει ότι πρόκειται για μία ςοβαρι μορφι 

βίασ κατά των γυναικϊν.  

 

Ιςτορικι εξζλιξθ του εγκλιματοσ ςτθν Κφπρο 

 Στισ 28 Μαρτίου 2001, μια νεαρι ωςίδα, 21 ετϊν, θ Oksana Rantseva, 

που ιρκε ςτθν Κφπρο για να εργαςκεί ωσ καλλιτζχνιδα ςε καμπαρζ, 

ςκοτϊκθκε πζφτοντασ από τον τζταρτο όροφο πολυκατοικίασ ςτθ 

Λεμεςό. Ππωσ φάνθκε κατά τθν διερεφνθςθ του περιςτατικοφ, 

επρόκειτο για γυναίκα κφμα εμπορίασ για ςκοποφσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ που πζκανε ςτθν προςπάκεια τθσ να διαφφγει από τουσ 

διακινθτζσ τθσ.  

 Ξεκίνθςε τότε θ ςυηιτθςθ γφρω από το «κοινό μυςτικό» γφρω από το 

κακεςτϊσ τθσ «καλλιτζχνιδασ» ςτθν Κφπρο. 

 Στθ γνωςτι υπόκεςθ Rantseva vs Κφπρου και Ρωςίασ, θ οποία 

κεωρείται ορόςθμο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων, το 

Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, δζχκθκε ότι θ 

εμπορία προςϊπων, παρόλο που δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν Ευρωπαϊκι 

Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΣΔΑ), εμπίπτει ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του άρκρου 4 τθσ ΕΣΔΑ που απαγορεφει τθ ςκλαβιά, τθ 

δουλεία και τθν καταναγκαςτικι εργαςία. Το Δικαςτιριο, το οποίο 

καταδίκαςε τθν Κφπρο για παραβίαςθ του άρκρου 4 λόγω τθσ 

παράλειψισ τθσ να λάβει μζτρα για πάταξθ τθσ εμπορίασ προςϊπων 

γενικά αλλά και ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ Rantseva, υπογράμμιςε 

τθν ευκφνθ των κρατϊν απζναντι ςτα κφματα του trafficking.  

 Το 2003 το Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ διεξιγαγε Αυτεπάγγελτθ 

ζρευνα με αφορμι τισ τραγικζσ ςυνκικεσ κανάτου τθσ Rantseva, κατά 

τθν οποία διαφάνθκε ότι θ πολιτικι τθσ χοριγθςθσ αδειϊν ειςόδου και 

εργαςίασ αλλοδαπϊν γυναικϊν ςτο χϊρο του κεάματοσ και τθσ 
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διαςκζδαςθσ ςτθν Κφπρο δεν ζκετε καμία αςφαλιςτικι δικλείδα ζναντι 

τθσ άςκθςθσ πορνείασ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και εξαναγκαςμοφ  

 Ππωσ φάνθκε κατά τθν ζρευνα, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘70, 

χιλιάδεσ νεαρζσ αλλοδαπζσ γυναίκεσ ιρκαν νομότυπα ςτθν Κφπρο με 

τθν ιδιότθτα τθσ “καλλιτζχνιδασ”, ζχοντασ ςχετικι άδεια από το κράτοσ 

τθσ Κφπρου, για να εργαςκοφν ςτθν ουςία ωσ πόρνεσ, ςε καμπαρζ, 

μουςικοχορευτικά κζντρα ι άλλα νυκτερινά κζντρα αναψυχισ. 

 Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ‘80 οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ προςπάκθςαν 

να κακορίςουν και να εφαρμόςουν αυςτθρότερα κριτιρια ωσ προσ τθν 

είςοδο των ξζνων καλλιτζχνιδων ςτθν Κφπρο για εργαςία ςε καμπαρζ 

(μεταναςτευτικόσ ζλεγχοσ, διαπίςτωςθ προςόντων, περιοριςμοί ςτο 

ωράριο εργαςίασ).                  Αυξικθκαν οι γυναίκεσ που εργάηονταν ςε 

μπαρ/ μπυραρίεσ. 

 Μζχρι ςτο 2000 δεν υπιρχε νομοκεςία ςτθν Κφπρο για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων. Ζκτοτε, θ νομοκεςία 

εξελίςςεται, ςτθ βάςθ υποχρεϊςεων τθσ Δθμοκρατίασ ζναντι του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, του ΟΘΕ, τθσ Ε.Ε. 

 Το 2001 ζγιναν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ενθμζρωςθσ των γυναικϊν που 

ειςζρχονταν ςτθν Κφπρο γι’ αυτό το ςκοπό, μζςω φυλλαδίων, για τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Το 2007 δθμιουργικθκε το πρϊτο Κρατικό Καταφφγιο Θυμάτων. 

 Το 2008 ςυςτάκθκε θ Ρολυκεματικι Συντονιςτικι Ομάδα, ςτθν οποία 

ςυμμετζχουν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ΜΚΟ, με ςκοπό τθ ςυντονιςμζνθ 

και πιο αποτελεςματικι δράςθ για καταπολζμθςθ και πρόλθψθ τθσ 

εμπορίασ προςϊπων. 

 Το 2008, επίςθσ, αποφαςίςτθκε  

 θ κατάργθςθ του κακεςτϊτοσ τθσ «καλλιτζχνιδασ» 

 θ υιοκζτθςθ αυςτθρϊν και ομοιόμορφων διαδικαςιϊν για τθν 

είςοδο, παραμονι και απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν καλλιτεχνϊν με 

αυτζσ που ιςχφουν για όλουσ τουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ 
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 θ ανακεϊρθςθ των ςυμβολαίων απαςχόλθςθσ τουσ  

 και θ ανακεϊρθςθ τθσ νομοκεςίασ για τα Ιδιωτικά Γραφεία 

Εξευρζςεωσ Εργαςίασ.  

 Θ ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δραματικι μείωςθ, 

ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, των νυχτερινϊν κζντρων/«καμπαρζ» και 

κατά ςυνζπεια του αρικμοφ των εργαηόμενων ωσ «καλλιτζχνιδεσ» ςτα 

εν λόγω  υποςτατικά (από 1200 ςε 330 μζχρι το Φεβρουάριο του 2010). 

 Και πάλι, το ζγκλθμα «μεταλλάχκθκε», βρίςκοντασ νζουσ χϊρουσ 

(μαςατηίδικα, καφενεία, διαμερίςματα), κακϊσ και νζα κακεςτϊτα 

ειςόδου (φοιτιτριεσ, οικιακζσ εργάτριεσ, γεωργικζσ εργάτριεσ, πολίτεσ 

τθσ Ε.Ε.) 

 Συνοψίηοντασ:  

 Μετά τθν υπόκεςθ Rantseva  

 

ςαφϊσ βελτιωμζνο νομοκετικό και κεςμικό πλαίςιο 

καταπολζμθςθσ του εγκλιματοσ και προςταςίασ των κυμάτων 

 Όμωσ:   - πολφ λίγεσ καταδίκεσ  

   - μεταβαλλόμενο ζγκλθμα 

   - αρκετά παράπονα για ανεπάρκεια του ςυςτιματοσ 

προςταςίασ κυμάτων 

 γι’ αυτό, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν πρόλθψθ  
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Νομοκεςία 

Σε εκνικό επίπεδο 

Περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και τθσ Εκμετάλλευςθσ Προςϊπων 

και τθσ Προςταςίασ των Θυμάτων Νόμοσ του 2007 και ανακεωρθτικόσ του 

2014 

Βαςικοί οριςμοί  

 «εμπορία προςϊπων»:  

 θ ςτρατολόγθςθ, πρόςλθψθ, μεταφορά,  διακίνθςθ, υπόκαλψθ ι 

παραλαβι, ςτζγαςθ  ι υποδοχι προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ανταλλαγισ ι μεταβίβαςθσ του ελζγχου ι/και εξουςίασ επί των 

προςϊπων αυτϊν, μζςω απειλϊν ι χριςθσ βίασ ι άλλων μορφϊν 

εξαναγκαςμοφ, απαγωγισ, δόλου, εξαπάτθςθσ, παραπλάνθςθσ, 

κατάχρθςθσ εξουςίασ ι  ευάλωτθσ κζςθσ  ι προςφοράσ ι παροχισ ι 

λιψθσ πλθρωμϊν ι ωφελθμάτων ι απολαβϊν για εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυγκατάκεςθσ προςϊπου κατζχοντοσ εξουςίασ επί ενόσ άλλου, με 

ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ αυτοφ∙  

 «εξαναγκαςμόσ»  

(α) απειλζσ για ςοβαρι βλάβθ εναντίον οποιουδιποτε προςϊπου ι τθσ 

περιουςίασ του ι για φυςικό περιοριςμό οποιουδιποτε προςϊπου∙  

(β) οποιαδιποτε ςυμπεριφορά ι ςχζδιο το οποίο ςτοχεφει ςτο να 

δθμιουργιςει ςε οποιοδιποτε πρόςωπο τθν εντφπωςθ ότι θ παράλειψθ 

εκτζλεςθσ μιασ πράξθσ κα επιφζρει τθ ςοβαρι βλάβθ εναντίον 

οποιουδιποτε προςϊπου ι τθσ περιουςίασ του ι το φυςικό περιοριςμό 

οποιουδιποτε προςϊπου∙  

(γ) κατάχρθςθ εξουςίασ ι άλλθσ μορφισ πίεςθσ εναντίον οποιουδιποτε 

προςϊπου με ςτόχο τθν  οικονομικι του εξάρτθςθ ι υποτζλεια∙  

(δ) κατάχρθςθ ι απειλοφμενθ κατάχρθςθ νομικϊν ι διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν αναφορικά με το κακεςτϊσ οποιουδιποτε προςϊπου∙  

 «ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ» 
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(α) τον εξαναγκαςμό προςϊπου ςε πορνεία ι ςε ςυμμετοχι ςε 

πορνογραφικζσ παραςτάςεισ ι τθν κερδοςκοπία ι κακϋοιονδιποτε 

τρόπο εκμετάλλευςθ προςϊπου για παρόμοιουσ ςκοποφσ∙  

(β) τθν ειςαγωγι ι εξϊκθςθ ι παρότρυνςθ ι ςτρατολόγθςθ ι 

οργάνωςθ ι κατεφκυνςθ προςϊπου ςτθν πορνεία ι ςε ςυμμετοχι ςε 

κεάματα πορνογραφίασ ι ςε ςυμμετοχι ςε πράξεισ με ςεξουαλικό 

χαρακτιρα∙  

(γ) τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα με πρόςωπο, όταν - 

(i) γίνεται χριςθ εξαναγκαςμοφ, βίασ ι απειλισ, 

(ii) γίνεται κατάχρθςθ αναγνωριςμζνθσ κζςθσ  εξουςίασ ι επιρροισ επί 

του προςϊπου ι τθσ κθδεμονίασ ι φφλαξθσ προςϊπου∙   

 

Αδίκθμα-κακοφργθμα ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα δζκα 

ζτθ  

 «ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ παιδιοφ» (άτομο κάτω των 18) 

ζχει τθν ζννοια που αποδίδεται ςτον όρο τθσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ και περιλαμβάνει τθν παιδικι πορνογραφία, παιδικι 

πορνεία, ςεξουαλικι δραςτθριότθτα με παιδί όταν προςφζρονται 

χριματα ι άλλου είδουσ αμοιβζσ ι παροχζσ ωσ πλθρωμι προκειμζνου 

το παιδί να ςυμμετάςχει ςε ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ ι ανεξάρτθτα 

αν προςφζρονται χριματα ι άλλου είδουσ αμοιβζσ ι παροχζσ ωσ 

πλθρωμι∙  

 

Αδίκθμα-κακοφργθμα, ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα είκοςι 

ζτθ 

 «κφμα» ςθμαίνει το ενιλικο πρόςωπο ι το παιδί που υπζςτθ τθ 

διαδικαςία τθσ εμπορίασ, ι/και εκμετάλλευςθσ, άςχετα αν ζχει υποςτεί 

ηθμιά από τθν τζλεςθ των αδικθμάτων που περιλαμβάνονται ςτον 

παρόντα Νόμο κακϊσ και το πρόςωπο που ζχει υποςτεί ηθμιά 
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ςυμπεριλαμβανομζνθσ ςωματικισ και ψυχολογικισ βλάβθσ ι 

οικονομικισ απϊλειασ που προκαλείται απευκείασ από τθ διάπραξθ 

των αδικθμάτων που προβλζπονται ςτον παρόντα Νόμο∙  

 Η ςυναίνεςθ του κφματοσ δεν αποτελεί υπεράςπιςθ  

 Η ςυναίνεςθ του παιδιοφ κφματοσ … είτε ςκοποφμενθ είτε 

πραγματικι, δεν αποτελεί υπεράςπιςθ ακόμθ και ςτισ 

περιπτϊςεισ που δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί απειλι ι βία ι άλλθ 

μορφι εξαναγκαςμοφ, απαγωγι, δόλοσ, εξαπάτθςθ, κατάχρθςθ 

εξουςίασ ι εκμετάλλευςθσ τθσ ευάλωτθσ κζςθσ του παιδιοφ 

κφματοσ ι παροχι ι λιψθ πλθρωμϊν ι ωφελθμάτων για 

εξαςφάλιςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ του παιδιοφ κφματοσ.  

 Η ςυναίνεςθ του ενιλικου κφματοσ … είτε ςκοποφμενθ είτε 

πραγματικι, δεν αποτελεί υπεράςπιςθ ςτθν περίπτωςθ που ζχει 

χρθςιμοποιθκεί απειλι ι χριςθ βίασ ι άλλθ μορφι 

εξαναγκαςμοφ, απαγωγι, δόλοσ, εξαπάτθςθ, κατάχρθςθ εξουςίασ 

ι εκμετάλλευςθσ τθσ ευάλωτθσ κζςθσ του κφματοσ ι παροχι ι 

λιψθ πλθρωμϊν ι ωφελθμάτων για εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυγκατάκεςθσ του κφματοσ.  

 Ποινικοποίθςθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν των κυμάτων  

Όποιοσ εφλογα δφναται να υποκζςει ότι θ εργαςία που  χρθςιμοποιεί ι οι 

οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ κφματοσ αποτελοφν αντικείμενο των αδικθμάτων 

που προβλζπονται ςτο παρόν Μζροσ, είναι ζνοχοσ αδικιματοσ και ςε 

περίπτωςθ καταδίκθσ του υπόκειται ςε ποινι φυλάκιςθσ που δεν 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ ι ςε χρθματικι ποινι που δεν υπερβαίνει τισ 

δεκαπζντε χιλιάδεσ ευρϊ ι και ςτισ δφο ποινζσ. 

Νοείται ότι ςε περίπτωςθ που το κφμα είναι παιδί, πρόςωπο που 

καταδικάηεται για αδίκθμα δυνάμει του παρόντοσ άρκρου, υπόκειται ςε 

ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα ζξθ ζτθ ι ςε χρθματικι ποινι που 

δεν υπερβαίνει τισ 30.000 ευρϊ ι και τισ δφο ποινζσ. («όποιοσ εφλογα 

δφναται να υποκζςει…»).   
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Βαςικά ςυμπεράςματα από τισ ζρευνεσ του Γραφείου Επιτρόπου 

Διοικιςεωσ και τθσ Εκνικισ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του νομοκετικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου που 

ρυκμίηει το χειριςμό των κεμάτων που άπτονται τθσ εμπορίασ προςϊπων και 

τθσ πορνείασ ζχει άμεςεσ και κακοριςτικζσ επιπτϊςεισ ςτο επίπεδο 

προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθ χϊρα μασ. 

 παρουςιάηουν αςάφειεσ και αδυναμίεσ που κακιςτοφν 

αναποτελεςματικι τθν προςταςία των κυμάτων και τθν δίωξθ των 

εκμεταλλευτϊν τουσ. 

Υπάρχουν πολλά που μποροφν να γίνουν για ενίςχυςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του κεςμικοφ πλαιςίου, τόςο ςτον τομζα τθσ 

ποινικισ καταςτολισ όςο και ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των κυμάτων. 

 Πμωσ, υπάρχει ιδιαίτερθ ανάγκθ για ΡΟΛΘΨΘ, οφτωσ ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται θ ηθμιά που προκαλείται ςτισ γυναίκεσ-κφματα. 

Μερικζσ ειςθγιςεισ: 

 Να εντατικοποιθκεί θ  κατάρτιςθ  των μελών των κρατικών 

υπθρεςιών που ςυνικωσ ζρχονται ςε επαφι με πικανά κφματα 

(λειτουργοί «πρϊτθσ γραμμισ»), οφτωσ ϊςτε να κατανοθκεί θ 

υποχρζωςι τουσ, αλλά και να αυξθκεί θ ικανότθτά τουσ, να 

αναγνωρίηουν τισ ενδείξεισ εμπορίασ και να παραπζμπουν τισ 

υποκζςεισ ςτο αρμόδιο Γραφείο τθσ Αςτυνομίασ για περαιτζρω 

ζρευνα.  

 Να γίνει ακόμα πιο εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ 

των αρμοδίων που διαχειρίηονται τα ίδια τα κφματα, από το 

αρχικό ςτάδιο τθσ καταγγελίασ των αδικθμάτων μζχρι και τθν 

εκδίκαςθ των υποκζςεων τουσ ςτο Δικαςτιριο. 

 Ζχει ιδθ γίνει θ ποινικοποίθςθ τθσ αγοράσ ςεξουαλικϊν 

υπθρεςιϊν από κφματα εμπορίασ, να εξεταςτεί το ενδεχόμενο 

γενικισ ποινικοποίθςθσ τθσ αγοράσ τζτοιων υπθρεςιών.  
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 Η  διενζργεια εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ του νομοκετικοφ και 

κεςμικοφ πλαιςίου που ρυκμίηει τθν είςοδο και εργαςία 

μεταναςτών ςτθν Κφπρο, ωσ προσ τθ ςυμβατότθτα του με τισ 

προςπάκειεσ εντοπιςμοφ και καταπολζμθςθσ των πρακτικών 

εκμετάλλευςθσ (περιλαμβανομζνων των προχποκζςεων 

ειςόδου, παραμονισ και απζλαςθσ, των όρων απαςχόλθςθσ, του 

ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ τθσ εργαςίασ, των διαδικαςιϊν 

επίλυςθσ των εργατικϊν διαφορϊν). 

 ςτο μεςοδιάςτθμα να ενιςχυκεί θ ενθμζρωςθ των προςώπων 

που φκάνουν ςτθν Κφπρο για να εργαςτοφν, με τθν γραπτι 

ενθμζρωςι τουσ, πριν και κατά τθν άφιξι τουσ, ςτθ μθτρικι τουσ 

γλϊςςα, για τα δικαιϊματά τουσ, για τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ 

κα πρζπει να αναμζνουν να εργαςτοφν και για τθ δυνατότθτα 

τουσ να αναφζρουν ι να καταγγείλουν τθν οποιαδιποτε 

εκμετάλλευςθ τουσ από τουσ εργοδότεσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα 

πρζπει να γίνεται ςυςτθματικά τουλάχιςτον ςτισ πιο ευάλωτεσ 

κατθγορίεσ απαςχόλθςθσ, όπωσ είναι θ εργαςία ςε νυχτερινά 

κζντρα, ςτον γεωργικό τομζα, ςτθν οικιακι εργαςία.  

 Σοβαρό, μεταβαλλόμενο και επικερδζσ ζγκλθμα που ζχει ωσ κφματα 

γυναίκεσ και κορίτςια 

 Επθρεάηει κυρίωσ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, όπωσ 

μετανάςτριεσ 

 Βαςικόσ δζκτθσ των υπθρεςιϊν και παράγοντασ ςυντιρθςθσ του 

εγκλιματοσ   

 

ο πελάτθσ 

 Συνδζεται με τθν πατριαρχικι δομι τθσ κοινωνίασ και τθν ζμφυλθ 

διάςταςθ των ςεξουαλικϊν ςχζςεων   

 … επομζνωσ και με τθν ςτρεβλι ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ που 

καλλιεργείται 
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(οι ςεξουαλικά αδικοπραγοφντεσ κατάδικοι αποτελοφν το 20-25% του 

πλθκυςμοφ των φυλακϊν)  

 

Για ςκοποφσ αποτελεςματικισ καταπολζμθςθσ και πρόλθψθσ τθσ εμπορίασ 

γυναικϊν, είναι απαραίτθτθ                        θ ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ 

όλων όςων μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του 

εγκλιματοσ, περιλαμβανομζνων των δυνθτικϊν πελατϊν  
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Ελόηεηα 2: 

 

Η Δυναμικι τθσ Ζιτθςθσ 
Ο Οριςμόσ τθσ Ηιτθςθσ για Σεξουαλικζσ Υπθρεςίεσ 

Ο όροσ «ηιτθςθ για ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ» αναφζρεται ςτουσ πελάτεσ, 

αγοραςτζσ και καταναλωτζσ και ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για να περιγράψει 

τουσ άντρεσ που αγοράηουν γυναίκεσ και κορίτςια για ςεξ.  

Μια από τισ αιτίεσ τθσ εμπορίασ γυναικϊν με ςκοπό τθ ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ είναι θ ανδρικι ηιτθςθ για ςεξ μζςα ςτο ςφςτθμα τθσ πορνείασ 

και για γυναίκεσ και κορίτςια που μποροφν να πουλθκοφν και να αγοραςτοφν. 

Χωρίσ τθ ηιτθςθ, θ προςφορά των γυναικϊν και των κοριτςιϊν δεν κα ιταν 

απαραίτθτθ και θ αγορά κα κατζρρεε. Θ πορνεία και θ βιομθχανία του ςεξ 

προωκοφν το μφκο ότι θ ανδρικι ςεξουαλικότθτα ενιςχφεται και 

επιβεβαιϊνεται από τθν προςφορά γυναικϊν και κοριτςιϊν.  Αυτό απαιτεί τθ 

δθμιουργία μιασ ομάδασ γυναικϊν που είναι ςτόχοι βίασ και ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ. Οι πελάτεσ μποροφν να δρουν χωρίσ να τιμωροφνται, επειδι 

γνωρίηουν ότι οι γυναίκεσ ςτθν πορνεία δεν κα λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ από 

το ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ.  

Ραράγοντεσ που Οδθγοφν τισ Γυναίκεσ ςτθ Βιομθχανία του Σεξ (οι παράγοντεσ 

ϊκθςθσ και ζλξθσ): 

Θ ανδρικι ηιτθςθ για γυναίκεσ και κορίτςια για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ 

είναι μια από τισ αιτίεσ φπαρξθσ τθσ βιομθχανίασ του ςεξ που πθγάηει από τθν 

ανιςότθτα των φφλων. Θ παγκοςμιοποίθςθ, θ φτϊχεια, ο ρατςιςμόσ, θ 

μετανάςτευςθ είναι παράγοντεσ που προςφζρουν τισ ςυνκικεσ όπου οι 

γυναίκεσ κα οδθγθκοφν ςτθ βιομθχανία του ςεξ. Θ πλειοψθφία των κυμάτων 

εμπορίασ ανκρϊπων είναι γυναίκεσ και κορίτςια, κυρίωσ από τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και τισ χϊρεσ με οικονομία ςε μεταβατικό ςτάδιο. Οι 

πολλαπλζσ διακρίςεισ, οι ςυνκικεσ μειονεκτικισ κζςθσ που βρίςκονται 

ςυμβάλλουν ςτθν ευπάκεια των γυναικϊν και των κοριτςιϊν που οδθγοφνται 

ςτθν πορνεία.  
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Ραράγοντεσ που Οδθγοφν τισ Γυναίκεσ ςτθ Βιομθχανία του Σεξ (οι παράγοντεσ 
ϊκθςθσ και ζλξθσ): 
 

o Θ ανεργία και θ φτϊχεια των γυναικϊν. Υπολογίηεται ότι τα 2/3 

του παγκόςμιου πλθκυςμοφ που ηει ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ 

(εκκιλυνςθ τθσ φτϊχειασ), 

o Θ ζλλειψθ εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικϊν 

ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ παγκοςμίωσ και ειδικά ςτισ χϊρεσ 

προζλευςθσ, 

o Θ ανδρικι ηιτθςθ για γυναίκεσ και κορίτςια για ςεξουαλικι 

εκμετάλλευςθ,  

o Οι πολλαπλζσ διακρίςεισ λόγω φφλου και εκνικότθτασ, 

o Οι πατριαρχικζσ δομζσ των κοινωνιϊν = ςεξιςμόσ.   

 
 

 
 

Ροινικοποίθςθ τθσ Χριςθσ των Υπθρεςιϊν των Θυμάτων 

Περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και τθσ Εκμετάλλευςθσ Προςϊπων 

και τθσ Προςταςίασ των Θυμάτων Νόμοσ του 2007 και ανακεωρθτικόσ του 

2014 

Άρκρο 17. Πποιοσ εφλογα δφναται να υποκζςει ότι θ εργαςία που 

χρθςιμοποιεί ι οι οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ κφματοσ αποτελοφν αντικείμενο 

των αδικθμάτων που προβλζπονται ςτο παρόν Μζροσ, είναι ζνοχοσ 

αδικιματοσ και, ςε περίπτωςθ καταδίκθσ του, υπόκειται ςε ποινι φυλάκιςθσ 

που δεν υπερβαίνει τα τρία ζτθ ι ςε χρθματικι ποινι που δεν υπερβαίνει τισ 

δεκαπζντε χιλιάδεσ ευρϊ ι και ςτισ δφο αυτζσ ποινζσ: 

Νοείται ότι ςε περίπτωςθ που το κφμα είναι παιδί, πρόςωπο που 

καταδικάηεται για αδίκθμα δυνάμει του παρόντοσ άρκρου, υπόκειται ςε ποινι 

φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα δζκα ζτθ ι ςε χρθματικι ποινι που δεν 

υπερβαίνει τισ ογδόντα χιλιάδεσ ευρϊ ι και ςτισ δφο αυτζσ ποινζσ. 
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Ελόηεηα 3: 

 
Ζιτθςθ και Κυπριακι Πραγματικότθτα 
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Το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν Κοινωνικοφ Φφλου ζχει διεξάγει δυο 

διαφορετικζσ ζρευνεσ με επίκεντρο τθ ηιτθςθ για ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ. Θ 

πρϊτθ ζγινε το 2010 υπό μορφι ποιοτικισ ζρευνασ και ζχει τίτλο: 

«Εξερευνϊντασ τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ για τθν εμπορία γυναικϊν με ςκοπό 

τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ».  
 

Στόχοσ τθσ ιταν: 

  

 Να εξεταςτεί θ διάςταςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εμπορίασ 

γυναικϊν για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ςτθν Κφπρο, ζτςι ϊςτε: 

 Να αναγνωριςτοφν οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν και 

επθρεάηουν τθ ηιτθςθ. 

 Να εξεταςτοφν οι αντιλιψεισ των πελατϊν όςο αφορά τισ γυναίκεσ 

που βρίςκονται ςτθ πορνεία και πικανά κφματα εμπορίασ. 

 

Οι άνδρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 18 με 

70 χρόνων. Φάνθκε ότι δεν αποτελοφν μία ομοιογενι ομάδα αφοφ ανικουν 

ςε διαφορετικζσ θλικιακζσ, γεωγραφικζσ, κοινωνικό-οικονομικζσ ομάδεσ και 

επίπεδα, διαφορετικοφσ επαγγελματικοφσ τομείσ, και εκπαιδευτικά υπόβακρα 

με τθν πλειοψθφία να ζχουν αποφοιτιςει από τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Αρκετοί από αυτοφσ είχαν ερωτικι ςχζςθ, ιταν παντρεμζνοι, διαηευγμζνοι, 

ελεφκεροι, με παιδιά.  Σχετικά με τθν αγορά ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν,  όλοι 

τουσ ζχουν αγοράςει ςεξ τουλάχιςτον μία φορά ςτθν  ηωι τουσ και κάποιοι 

είχαν ξεχωριςτζσ προτιμιςεισ ωσ προσ τθν εκνικότθτα, τθν θλικία, των 

(πικανϊν) κυμάτων. Κάποιοι είχαν επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ προτιμιςεισ κατά 

τθν διάρκεια των ςεξουαλικϊν πράξεων ωσ προσ το ντφςιμο, και τθ χριςθ (ι 

μθ-χριςθ) προφυλακτικϊν. Οι χϊροι που ςυχνά αγοράηουν ςεξουαλικζσ 

υπθρεςίεσ είναι τα καμπαρζ, μπάρσ, μαςςατηίδικα, το δρόμο και καφενεία.  
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Κάποια από τα αποςπάςματα από τθν ποιοτικι ζρευνα ζχουν ωσ εξισ: 

 

 

 

«Είναι ςαν να πθγαίνεισ για ψϊνια». 

 

«Θα πλιρωνα 200 για ζνα βράδυ… μετά ζμακα πωσ εάν αγόραηα 2 

ςαμπάνιεσ κα τθν ζπαιρνα δωρεάν… αυτι θ ανταλλαγι δεν είναι 

παράλογθ». 

 

«Πςοι ενδιαφζρονται για αυτι τθ δουλειά επιςκζπτονται μπαρ, 

καμπαρζ ι όπου γνωρίηουν ότι κα βρουν εμπόρευμα…. εμπορεφματα 

από διάφορεσ χϊρεσ, και διαλζγεισ με βάςθ τθν εκνικότθτα που 

προτιμάσ, πλθρϊνεισ και κάνεισ τθν δουλειά ςου. Γνωρίηεισ ότι κα 

αγοράςεισ κάποια ποτά για να ευχαριςτιςεισ και πλθρϊνεισ τον 

ιδιοκτιτθ και παίρνεισ το κορίτςι». 

 

«Ρασ ςε ζνα καμπαρζ, γυναίκεσ ζρχονται και ςου μιλοφν κάκονται ςτα 

πόδια ςου χορεφουν για ςζνα και τουσ αγοράηεισ ποτά (ο ιδιοκτιτθσ 

κερδίηει πολλά από τα ποτά που αγοράηεισ για τον εαυτό ςου και τισ 

γυναίκεσ). Οι γυναίκεσ με τισ οποίεσ μιλάσ είναι ςυνικωσ αυτζσ με τισ 

οποίεσ κα κάνεισ ςεξ μετά. Εάν τθσ αγοράςεισ ποτό ςθμαίνει πωσ κα τθν 

αγοράςεισ και για ςεξ. Ρθγαίνεισ ςτον ιδιοκτιτθ ι ζρχεται αυτόσ ςε 

ςζνα. Γίνεται ςυμφωνία για τθν τιμι και πθγαίνεισ ςε ζνα δωμάτιο. 

Ρλθρϊνεισ αναλόγωσ τθσ ϊρασ που κεσ να περάςεισ μαηί τθσ. Εάν 

αγοράςεισ τισ γυναίκεσ για 2.30 ϊρεσ είναι υποχρεωμζνθ να κάνει ό,τι 

τθσ ηθτιςεισ. Ρικανόν να πιάςει το 5% από το ποςό που πλιρωςα».   
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Θ δεφτερθ ζρευνα ζγινε μζςα ςτα πλαίςια του ζργου STOP TRAFFICΚ! υπό 

μορφι ποςοτικισ ζρευνασ με ςκοπό να εμπλουτίςει τισ  υπάρχουςεσ 

πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τα άτομα που αγοράηουν ςεξ ςτθν Κφπρο. 

Συγκεκριμζνα θ ζρευνα εξζταςε τα δθμογραφικά ςτοιχεία των πελατϊν κακϊσ 

και το κακεςτϊσ τθσ ερωτικισ τουσ ςχζςθσ,  και τουσ χϊρουσ και τισ 

διαδικαςίεσ που ακολουκοφν για τθν αγορά του ςεξ.  Τζλοσ,  θ ζρευνα 

μελζτθςε  τι κα απζτρεπε τουσ πελάτεσ από τθν αγορά του ςεξ.  

 

1050 άτομα ανταποκρίκθκαν ςτο ερωτθματολόγιο από τουσ οποίουσ οι 426 

διλωςαν ότι αγόραςαν υπθρεςίεσ, δθλαδι το 40%. Γενικότερα θ ποςοτικι 

ζρευνα επιβεβαιϊνει τα ευριματα τθσ ποιοτικισ με τθν πλειοψθφία των 

ερωτθκζντων να είναι άντρεσ (93%). Συγκριμζνα: 

 

Πςο αφορά το οικονομικό υπόβακρο θ πλειοψθφία που απάντθςε το 

ερωτθματολόγιο είχαν ωσ εξισ:  

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Below €12,000

Above €50,000

€20,001- €30,000

€30,001- €50,000

€ 12,001- € 20,000

Ειςόδθμα
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Πςο αφορά το μορφωτικό τουσ επίπεδο: 
  

0.2%

0.5%

1.4%

20.9%

77%

Primary education

Other

No answer

Secondary education

Tetriary education

Εκπαιδευτικό Τπόβακρο Αγοραςτϊν

 

Με τθν πλειοψθφία τουσ να είναι ςε μια ερωτικι ςχζςθ  
 

69%

30%

In a relationship

Single

Κακεςτϊσ Ερωτικισ χζςθσ Αγοραςτϊν
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Σε ςχζςθ με τουσ χϊρουσ όπου γίνεται θ αγορά και οι δυο ζρευνεσ ζδειξαν οι 

πελάτεσ αγοράηουν ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ από αυτζσ τισ κατθγορίεσ.  

 

 
Ο πιο πάνω πινάκασ δείχνει τουσ χϊρουσ όπου οι πελάτεσ αγοράηουν ι 

αγόραςαν πιο ςυχνά ςεξ. Οι ςυμμετζχοντεσ μίλθςαν για μεςάηον/ ιδιοκτιτθ/ 

μαςτροπό τουσ οποίουσ πλθρϊνουν για να αγοράηουν ςεξ από γυναίκα.   

Μια από τισ τελευταίεσ ερωτιςεισ αφοροφςε αποκαρρυντικά μζτρα αγοράσ 

ςεξ.  
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Ελόηεηα 4: 

 

Καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ γυναικϊν για 
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και ο ρόλοσ των 
αντρϊν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
γυναικϊν 
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Για να καταπολεμθκεί ζνα οργανωμζνο ζγκλθμα χρειάηεται μια ολιςτικι και 

ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι θ οποία να υιοκετεί τθ διάςταςθ του φφλου ϊςτε 

να καταπολεμθκεί αποτελεςματικά. Οι δράςεισ πρζπει να ςυγκεντρϊνονται 

ςτθν εξάλειψθ των διακρίςεων λόγω φφλου και ςτον περιοριςμό τθσ ηιτθςθσ 

για ςεξ ςτισ χϊρεσ καταγωγισ αλλά και χϊρεσ προοριςμοφ. Θ ανιςότθτα των 

φφλων και οι διακρίςεισ παγιδεφουν τισ γυναίκεσ ςτθ φτϊχεια και δεν τισ 

προςτατεφουν από τθ βία αλλά τισ κακιςτοφν ευάλωτεσ ςτθν πορνεία και τθν 

εμπορία ανκρϊπων. Οι γυναίκεσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε πόρουσ, όπωσ θ 

ςτζγαςθ, θ γθ, θ ιδιοκτθςία και θ κλθρονομιά, ζχουν αυξανόμενο ρίςκο να 

γίνουν κφματα εμπορίασ με ςκοπό τθν ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ.  

 

Θ ηιτθςθ για ςεξ τροφοδοτεί τθ ςωματεμπορία για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ. 

Κρατϊντασ τουσ πελάτεσ του ςεξ υπόλογουσ μπορεί να μειϊκει θ εμπορία. Θ 

Σουθδία, θ Νορβθγία και θ Ιςλανδία ζχουν αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τθ 

ηιτθςθ για ςεξ και τθ ςωματεμπορία με τθν αποποινικοποίθςθ των γυναικϊν 

ςτθν πορνεία, και τθν ποινικοποίθςθ όςων αγοράηουν ςεξ. Ωσ αποτζλεςμα, θ 

πορνεία και θ εμπορία για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ζχουν μειωκεί. Οι χϊρεσ 

οι οποίεσ αποφεφγουν να επικεντρωκοφν ςτθ ηιτθςθ που τροφοδοτεί τθν 

εμπορία του ςεξ, ι που ζχουν νομιμοποιιςει τθν πορνεία, ζχουν γίνει 

μάρτυρεσ αφξθςθσ ι και διατιρθςθσ του φαινομζνου τθσ εμπορίασ γυναικϊν.  

 

Διεκνείσ οργανιςμοί αναγνωρίηουν ότι θ εμπορία γυναικϊν με ςκοπό τθ 

ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ είναι μια μορφι βίασ κατά των γυναικϊν επειδι 

απευκφνεται ςυγκεκριμζνα ςε γυναίκεσ και τισ επθρεάηει δυςανάλογα αφοφ θ 

πλειοψθφία των κυμάτων είναι  γυναίκεσ. Θ εμπορία γυναικϊν με ςκοπό τθ 

ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ςυνιςτά παραβίαςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

ςτθ ηωι, τθν ελευκερία, τθν αςφάλεια, τθν αξιοπρζπεια, τθν ιςότθτα μεταξφ 

γυναικϊν και ανδρϊν, τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ ςωματικισ και ψυχικισ 

ακεραιότθτασ. Θ εμπορία γυναικϊν αφορά και επθρεάηει όλθ τθν κοινωνία 

αφοφ  ςυνιςτά εμπόδιο ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία ςε όλα τα 

επίπεδα.  

 

Ππωσ ζδειξαν οι ζρευνεσ θ αγορά ςεξ γίνεται κατά 98% από άνδρεσ.  Ζρευνεσ 

ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο δείχνουν ότι οι άνδρεσ που αγοράηουν 



27 |  
 

ςεξ δεν ζχουν ςυγκεκριμζνο προφίλ αλλά μπορεί να είναι ο οποιεςδιποτε. Ο 

κφριοσ λόγοσ που αγοράηουν ςεξ είναι θ εξουςία που νιϊκουν ότι ζχουν αλλά 

και το δικαίωμα ςτο να αγοράηουν γυναίκεσ. Επίςθσ οι ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ 

αγορά ςεξ από τα αγόρια αφορά τθν νοοτροπία και τθν καταςκευι τθσ 

ταυτότθτασ και τθσ αρρενωπότθτασ τουσ. Συγκεκριμζνα, από τθν πρϊτθ 

ζρευνα που ζγινε ςτθν Κφπρο κάποιοι από τουσ ερωτθκζντεσ διλωςαν ότι θ 

πρϊτθ τουσ επαφι με αγορά ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν ιταν ςτθν εφθβεία 

τουσ με τθ ςυνοδεία άλλων αντρϊν μελϊν τθσ οικογζνειασ τουσ (ϊςτε να 

γίνουν ‘άντρεσ’).       

 

 
- Οι άντρεσ και τα αγόρια κα πρζπει να ενκαρρφνονται να τάςςονται 

εναντίον τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, τθσ εμπορίασ γυναικϊν και άλλων 

ςεξιςτικϊν ςχόλιων. 

- Υπό τθν ιδιότθτά μασ ωσ γονείσ, κείοι, ςυγγενείσ ςυνάδελφοι, φίλοι 

μποροφμε είμαςτε ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ που ςυμβάλλουν ςτθν 

προϊκθςθ του ςεβαςμοφ και των υγιϊν ςχζςεων μεταξφ των δυο 

φφλων 

- Με τισ πιο πάνω ιδιότθτεσ μποροφμε να απαιτιςουμε ζνα εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα που να προωκεί τθν ιςότθτα των φφλων και το 

αλλθλοςεβαςμό.     

-  Τα αγόρια και οι άνδρεσ από μικρι θλικία κα πρζπει να νιϊκουν τθν 

ευκφνθ ωσ πολίτεσ μιασ κοινωνίασ να καταδικάηουν κάκε μορφι βίασ 

κατά των γυναικϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εμπορίασ γυναικϊν 

 

 

 

 

 

 

 



28 |  
 

Ελόηεηα 5: 

 

 

 

Παγθόζκηα θαη Επξσπατθά Δεδνκέλα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 |  
 

 

Η εκπνξία γπλαηθώλ είλαη έλα 

παγθόζκην θαηλόκελν… 

 

 
 Τν 75% ηωλ ζπκάηωλ είλαη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα 

 

 Η εκπνξία κε ζθνπό ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

αληηζηνηρεί ζην 60% θαη γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζην 36% 

 

 27% όιωλ ηωλ ζπκάηωλ εκπνξίαο είλαη παηδία κε 

ηα 2/3 απηώλ λα είλαη θνξίηζηα 
 

 

 

 

 

Πηγή:  Γραυείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, 

Παγκόσμια έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων 2012 
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Σε έμαξζε ε Εκπνξία γηα 

Σεμνπαιηθή Εθκεηάιιεπζε 

Βξίζθεηαη ζηελ Επξώπε 

 

 
• 76% ηωλ ζπκάηωλ είλαη γηα ζθνπνύο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο  

 

• 14% ηωλ ζπκάηωλ είλαη γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο  

 

• 3% ηωλ ζπκάηωλ είλαη γηα ζθνπνύο 

εμαλαγθαζηηθήο επαηηείαο.  

 

• 1% ηωλ ζπκάηωλ είλαη γηα ζθνπνύο εθκεηάιιεπζεο 

ζηελ νηθηαθή εξγαζία  

 

• Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα είλαη 79% ηωλ 

ζπκάηωλ ηεο εκπνξίαο.  

 

 

Πηγή:  EUROPOL Εμπορίας Ανθρώπων στην Εσρωπαϊκή Ένωσn 2011 
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Ελόηεηα 6: 

 

 

 Δεσ:   the animation “Two Little Girls”  

http://www.youtube.com/watch?v=udHSutTF4Us 

 Διάβαςε: Δυο μαρτυρίεσ κυμάτων εμπορίασ από 

ςυνεντεφξεισ που ζγιναν ςτθν Ιρλανδία το 2009 

για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ. 

 

‘Νηώζσ ζαλ έλα ηίπνηα. Νηώζσ βξώκηθε. Νηώζσ 

ζπγρπζκέλε θαη αλαζηαησκέλε ζπλερώο. Θέισ κηα 

θπζηνινγηθή δσή.  Είκαη θνπξαζκέλε από ηα ςέκαηα … 

ςέκαηα, ςέκαηα ζε όινπο: ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηελ 

Βξαδηιία. Πσο κπνξώ λα πάσ πίζσ; Τη ζα πσ όηη έθαλα 

ηόζν θαηξό; Νηώζσ όηη δελ έρσ κέιινλ’ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=udHSutTF4Us
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Ήκνπλ ζε έλα πξαθηνξείν γηα νθηώ κήλεο. Ήηαλ 

δπν θνξίηζηα ζε θάζε δηακέξηζκά δηαζέζηκεο 24/7 

ζε πειάηεο. Οη πειάηεο κπνξνύζαλ λα καο θάλνπλ 

όηη ήζειαλ θαη αλ θάλακε παξάπνλν καο έβαδαλ 

πξόζηηκν 400 επξώ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 |  
 

Ελόηεηα 7: 

 

Τη κπνξείο λα θάλεηο; 
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Υπάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ 

κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα βνεζήζεηε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο γπλαηθώλ. Οη πξάμεηο 

ζαο κεηξάλε! 

 

Επαηζζεηνπνίεζε: Σπδεηήζηε κε ηνπο θίινπο θαη κε 

ηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη ελεκεξώζηε γηα ηελ 

εκπνξία.  Μελ γπξίδεηε ηελ πιάηε ζαο ζην 

πξόβιεκα.  

 

Καηαγγείιεηε ππνςίεο ζαο γηα εκπνξία γπλαηθώλ 

 

Μάζεηε πνηνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε ζύκαηα 

εκπνξίαο θαη δείηε εάλ ζέιεηε πσο κπνξείηε λα 

βνεζήζεηε κηα νξγάλσζε πνπ πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο.    
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Ποφ μπορείτε να καταγγείλετε ι να ηθτιςετε βοικεια για 
περιπτϊςεισ εμπορίασ ανκρϊπων  

 

Κρατικζσ Τπθρεςίεσ: 
 

• Γραφείο Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Προςϊπων Αςτυνομίασ:  
o + 357 22 808 919/ 063/ 573/ 064 (ϊρεσ γραφείου) 
o 1460 (24 ϊρεσ) 

Ηλεκτρ. Σαχ.: deptc.oocthb@police.gov.cy   

 Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
o + 357 22 405500 
Ηλεκτρ. Σαχ.: ombudsman@ombudsman.gov.cy   
 

• Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ: 
o + 357 22 406 609/ 652/ 653/ 655 (ϊρεσ γραφείου) 

Ηλεκτρ. Σαχ.:  central.sws@sws.mlsi.gov.cy   
 
• Τπουργείο Εςωτερικϊν:  

o + 357 22 867 800 (ϊρεσ γραφείου) 
Ηλεκτρ. Σαχ.:  info@moi.gov.cy   

 

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ: 
 

 Οργάνωςθ Προςταςίασ Θυμάτων εξουαλικισ Βίασ και Εκμετάλλευςθσ ΣΙΓΜΑ:  
o + 357 99 86 71 71 (24 ϊρεσ) 

Ηλεκτρ. Σαχ.:  opvsaestigma@gmail.com   
  

 Cyprus STOP Trafficking:  
o + 357 97 99 85 42 37 6789 52 (24 ϊρεσ) 
o +357 22 771 063 (24 ϊρεσ) 

Ηλεκτρ. Σαχ.: info@cyprusstoptrafficking.com , cyprus.stop.trafficking@gmail.com   
 

 Κίνθςθ για Ιςότθτα, τιριξθ, Αντιρατςιςμό:  
o +357 22 87 81 81 (ϊρεσ γραφείου) 

Ηλεκτρ. Σαχ.: infokisa@cytanetkisa.org.com.cy  
 

 Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν Κοινωνικοφ Φφλου:  
o + 357 22 842035/ ext.115 (ϊρεσ γραφείου) 

Ηλεκτρ. Σαχ.: info@medinstgenderstudies.org  

mailto:deptc.oocthb@police.gov.cy
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy
mailto:central.sws@sws.mlsi.gov.cy
mailto:info@moi.gov.cy
mailto:opvsaestigma@gmail.com
mailto:info@cyprusstoptrafficking.com
mailto:cyprus.stop.trafficking@gmail.com
mailto:infokisa@cytanetkisa.org.com.cy
mailto:info@medinstgenderstudies.org
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 Η εμπορία γυναικϊν είναι ζνα τεράςτιο 

πρόβλθμα ςτθν Κυπριακι κοινωνία. Βοικθςε να 

το ςταματιςουμε!  
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Οη πξάμεηο κεηξνύλ! 
 

 

 

Stop Traffick! 

European Commission Funded Project 

Produced by: The Immigrant Council of Ireland 

2 St Andrew Street 

Dublin 2  

Ireland  

T: +353 1 674 02 02 F: +353 1 645 80 59 

info@stoptraffick.ie  

www.stoptraffick.ie  
 

mailto:info@stoptraffick.ie
http://www.stoptraffick.ie/

