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Προτάσεις Πολιτικής για την Εργασία 
στο Σεξ 

 
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, κυρίως νέων, ανθρώπων εργάζεται σήμερα σε οίκους, στο 

δρόμο, από το σπίτι, ή διαδικτυακά, στο σεξ. Η πανδημία άλλαξε δραματικά το τοπίο του 

χώρου της εργασίας τους, μεταφέροντας μεγάλο μέρος της εργασίας τους εκτός των χώρων 

όπου παρέχεται η νομοθετική κάλυψη της παραδοσιακής "πορνείας".  

 

Επίσης, πολλά από αυτά τα άτομα, κάθε φύλου, είναι θύματα σωματεμπορίας (trafficking). 

Αυτό αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς παράνομης εργασιακής 

εκμετάλλευσης και βασανισμού ανθρώπων παγκοσμίως, με εξαιρετικά υψηλά κέρδη για 

τους παράνομους εκμεταλλευτές. Η απαγόρευση και ποινικοποίηση της εργασίας του σεξ, 

όμως, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά οδηγεί σε αποκλεισμό και τρομοκρατία των 

εργαζόμενων, σε άνοδο της ενδοοικογενειακής βίας και στη μετατόπιση της εργασίας στο 

πλησιέστερο νόμιμο περιβάλλον.  

 

 

Κατεύθυνση πολιτικών του Βολτ 

Το Βολτ υποστηρίζει ακράδαντα την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών και τον 

αυτοπροσδιορισμό του σώματος και της ζωής τους. 

  

Στο Βολτ αναγνωρίζουμε τη βάση των προβλημάτων του χώρου στον κλειστό χαρακτήρα 

του επαγγέλματος. Οι αμέτρητες προϋποθέσεις και παράλογοι περιορισμοί του νομοθέτη 

εναντιώνονται στον αυτοπροσδιορισμό και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου ατόμου στο 

σεξ, ως εργαζόμενου σε μια κανονική εργασία. Ταυτόχρονα, η έλλειψη προστασίας των 

εργαζομένων ατόμων τα αφήνει απροστάτευτα απέναντι στην κακοποίηση. 

 
Η σύγχρονη και αποτελεσματική ρύθμιση του θέματος είναι αντίθετη στην ποινικοποίηση 

είτε της εργασίας είτε του πελάτη. Ταυτόχρονα, προϋποθέτει το αναγκαίο άνοιγμα του 

επαγγέλματος, υπό τις προϋποθέσεις της γενικής πρόνοιας των επαγγελμάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

● Αναμόρφωση και απλοποίηση των προϋποθέσεων για εργασία στο σεξ, με την 

ηλικία των 18 χρόνων της ενηλικίωσης και την απόκτηση επαγγελματικής άδειας από 

την εκάστοτε Περιφέρεια. 

 

● Αυτόματη φορολόγηση μέσω χρήσης καρτών για τις πληρωμές.  

 

https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/greece/


Βολτ Ελλάδας  

 

Βολτ Ελλάδας  I  Σελίδα 2 

 

● Κατάργηση του νόμου 2734/1999 για τη λειτουργία του επαγγέλματος, 

και καθιέρωση μόνο των προϋποθέσεων και προβλέψεων κάθε άλλης εμπορικής 

δραστηριότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

● Κρατικές παρεμβάσεις για την άρση του στίγματος που καθορίζει τη ζωή των 

εργαζομένων στο σεξ. 

 

● Συστηματική πάταξη κυκλωμάτων σωματεμπορίας και σύγχρονης δουλείας στο σεξ, 

με ενίσχυση των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων. 

 

● Απλούστευση της διαδικασίας για παρακολούθηση συναλλαγών (AML) για 

επιχειρήσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται σε κυκλώματα σύγχρονης 

δουλείας μέσω εισαγγελικών εντολών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποσημείωση 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία καταγραφή των κατευθυντήριων ιδεών του Βολτ στο θέμα 

και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το κείμενο βρίσκεται 

υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά την 

επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελέσει πλοηγό για τη χάραξη των 

πολιτικών του Βολτ.   

 


