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ΔΓΓΑ, Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας.
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο
Πνιηηείαο

27 Απγνύζηνπ 2018

Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο
ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998
ζύκθσλα κε θαλόλεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, ηηο «Αξρέο ησλ Παξηζίσλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξόζσπα
νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ
επηζηεκώλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία).
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ΔΓΓΑ, Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας.
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο

Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνύ
ηεο ξόινπ σο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζόλ θαη’ επαλάιεςε κε ην έιιεηκκα
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ αληηκεηώπηζεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ
θαη ηελ αλάγθε παξάιιειεο θαηάιιειεο ελίζρπζεο ηόζν ηεο ζεζκηθήο όζν θαη ηεο νπζηαζηηθήο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ ζηελ πξάμε. Με αθνξκή, κάιηζηα, ηηο εγθιεκαηηθέο
ελέξγεηεο ζηε Μαλσιάδα, ην 2013, εμέθξαζε ηνλ απνηξνπηαζκό ηεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο βαξηάο
πξνζβνιήο ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, πνπ εθκεδελίδνπλ
ηελ αλζξώπηλε αμία, θινλίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ππνβαζκίδνπλ ηνλ πνιηηηζκό καο,
επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο όρη κόλν λα δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκό ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ, αμηώλνληαο από ηηο θξαηηθέο Αξρέο λα απέρνπλ από πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ
ην πεξηερόκελό ηνπ, αιιά θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ
απόιαπζε ζηελ πξάμε θαη ηελ έγθαηξε πξνζηαζία ηνπ από πξνζβνιέο ηξίησλ.
Αληαπνθξηλόκελε, γηα αθόκε κία θνξά, κε επζύλε ζηελ απνζηνιή πνπ ηεο έρεη αλαζέζεη ν
λνκνζέηεο σο ηνπ αλεμάξηεηνπ Δζληθνύ Θεζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), ε ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί δηαξθώο ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
πξνώζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο ή/θαη αλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ δηεζλνύο, επξσπατθνύ θαη εζληθνύ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.
θνπόο ηεο είλαη ε επεμεξγαζία θαη δηακόξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα
ηεο Πνιηηείαο γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε
ηελ απόθαζε νξόζεκν ηνπ ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο θαη, θπξίσο, κε ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο Υώξαο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο δεζκεύζεηο πνπ έρεη
αλαιάβεη.
Καη είλαη πξάγκαηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε ηνπ Γηθαζηή ηνπ
ηξαζβνύξγνπ όρη κόλν γηα ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, ζην βαζκό πνπ θαηαδηθάδεη θαηλόκελα πνπ
είλαη αλεπίηξεπηα ζε έλα ζύγρξνλν Κξάηνο δηθαίνπ θαη αθνξνύλ ζηνλ ππξήλα ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξώπνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν ζεβαζκόο ηεο ίδηαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη
αμηνπξέπεηαο, αιιά θαη επξύηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ
κεηαλαζηώλ, γηα πνιινύο ιόγνπο. Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν όηη ην ίδην ην ΔΓΓΑ ηελ έρεη
θαηαηάμεη κεηαμύ ησλ ζπνπδαηόηεξσλ απνθάζεώλ ηνπ, θαζώο ραξαθηεξίδεηαη σο απόθαζε πνπ
αμηνπνηείηαη γηα ηηο εθζέζεηο ππνζέζεσλ (Importance Level: Case Reports) ηνπ Γηθαζηεξίνπ1.


Η παξνύζα ύλνςε ζπζηάζεσλ απνηειεί ηε ζπλνπηηθή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ πζηάζεσλ ηεο ΔΔΓΑ γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο κε ηελ απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί θ. Ειιάδαο, ε νπνία
εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ ζηηο 27 Απγνύζηνπ 2018. Δηζεγεηέο: Δ. Βαξραιακά, Β΄ Αληηπξόεδξνο ηεο
ΔΔΓΑ θαη Ρ. Φξάγθνπ, Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο ΔΔΓΑ.
1
Βι. ζρεηηθά Case Details, Chowdury and others v. Greece [από ηε βάζε δεδνκέλσλ Hudoc], δηαζέζηκα ζε:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701.
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Πξόθεηηαη, κάιηζηα, γηα ηελ πξώηε απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ, ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, γηα πξώηε θνξά ην ΔΓΓΑ ζπλδέεη ηελ εκπνξία αλζξώπσλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο, θξίλνληαο πνιύ ζπγθεθξηκέλα όηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδόκελσλ
κεηαλαζηώλ ζπληζηά κνξθή αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη αλαγλσξίδνληαο
όηη ηα ζύκαηα είραλ ππνβιεζεί ζε αλαγθαζηηθή εξγαζία2. Δπίζεο, ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη
ην ΔΓΓΑ επηζεκαίλεη όηη ε εκπνξία αλζξώπσλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο
ΔΓΑ, θαζώο θαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4Α ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα
ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ, ε εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ζπληζηά κηα κνξθή
εκπνξίαο3. Καηαδηθάδεη, δε, ην ειιεληθό Κξάηνο γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο ΔΓΑ,
αλαγλσξίδνληαο όηη ε εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ζπληζηά κία από ηηο εθθάλζεηο ππό ηηο
νπνίεο εθδειώλεηαη ε εκπνξία αλζξώπσλ4, ελώ ηαπηόρξνλα – θη εδώ εληνπίδεηαη ε κεγαιύηεξε
ίζσο ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηή ηνπ ηξαζβνύξγνπ ζην δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ –
ζπεύδεη λα πξνζδηνξίζεη, κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη αγλνώληαο ηπρόλ ηππηθά
πξνζθόκκαηα, ην πεξηερόκελν ησλ ζεηηθώλ κέηξσλ, ηα νπνία θαινύληαη λα ιάβνπλ ηα Κξάηε κέξε
ζηελ ΔΓΑ γηα ηελ απνηξνπή ησλ λέσλ κνξθώλ δνπιείαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο5. Αμίδεη, δε, λα ζεκεησζεί ην γεγνλόο όηη ην ΔΓΓΑ
κλεκνλεύεη ηε ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο
Αλζξώπσλ σο πεγή δηακόξθσζεο ησλ ζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο Διιάδαο, παξά ην γεγνλόο όηη
θαηά ην ρξόλν ζηνλ νπνίν αλάγνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππόζεζεο ε ζπγθεθξηκέλε
ύκβαζε δελ είρε αθόκε ηεζεί ζε ηζρύ ζηελ Διιάδα.
ε επίπεδν εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο, ε ππόζεζε έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί από ην πκβνύιην ηεο
Δπξώπεο σο "leading case", ππόζεζε δειαδή πνπ ραξαθηεξίδεηαη – είηε από ην ΔΓΓΑ άκεζα ζηελ
απόθαζή ηνπ, είηε από ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγώλ θαηά ην ζηάδην ηεο επνπηείαο ηεο εθηέιεζεο – σο
ελδεηθηηθή λέσλ δηαξζξσηηθώλ θαη/ή ζπζηεκηθώλ πξνβιεκάησλ. Η δηαβάζκηζε απηή ηεο ππόζεζεο
σο "leading" ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο λέσλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε παξεκθεξώλ
παξαβηάζεσλ ζην κέιινλ θαη παξαπέκπεη ζε κηα εληζρπκέλε δηαδηθαζία εθηέιεζεο (enhanced
procedure), ε νπνία εθαξκόδεηαη, ζύκθσλα κε ην Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ
Δθηέιεζε ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ, ζηηο ππνζέζεηο πνπ ιόγσ ηεο θύζεο ή ηνπ είδνπο ησλ
δεηεκάησλ πνπ εγείξνπλ, απαηηνύλ ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα πξνζνρή ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ6. Η
2

ε πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ (βι. πρ Siliadin θαηά Γαιιίαο ή Rantsev θαηά Κύπξνπ θαη Ρσζίαο), νη πεξηπηώζεηο
αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη εκπνξίαο αλζξώπσλ αθνξνύζαλ είηε παηδηά, είηε γπλαίθεο πνπ παξείραλ νηθηαθέο
ππεξεζίεο.
3
ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 86, 92 θαη 93.
4
Idem, παξ. 93.
5
ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 103 επ. Βι. ζρεηηθά
κεηαμύ άιισλ Η. Κνπβαξάο, «ρόιην ζηελ απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (ππόζεζε
Μαλσιάδα): ε θαηαδίθε ελόο νιόθιεξνπ ζπζηήκαηνο θαηαλαγθαζκνύ θαη εθκεηάιιεπζεο», Σξηκεληαία Επηζεώξεζε
Αηνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δηθαησκάησλ ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, Δθδ. άθθνπια, 2018, ππό δεκνζίεπζε.
6
Βι.
ζρεηηθά
CoE,
Department
for
the
Execution
of
Judgments
of
the
European
Court
of
Human
Rights,
Glossary,
δηαζέζηκν
ζε:
https://www.coe.int/uk/web/execution/glossary#{%2215005454%22:[9]}.

4

ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
ππνρξέσζε, δε, ζύληαμεο ρεδίνπ ή Έθζεζεο Γξάζεο (Action Plan ή Action Report) από ηελ
πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ππόζεζεο.
Ωζηόζν, ε ΔΔΓΑ θξίλεη ζθόπηκν λα επηζεκάλεη όηη ηελ «ππόζεζε ηεο Μαλσιάδαο» έρνπλ
αθνινπζήζεη θαη πεξαηηέξσ πεξηζηαηηθά εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο – θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα
θαηαρξεζηηθνύο όξνπο εξγαζίαο – εξγαδόκελσλ, θπξίσο αιινδαπώλ εξγαηώλ γεο. Γπζηπρώο ην
γεγνλόο απηό δελ απνηππώλεηαη ζηελ επίζεκε Έθζεζε δξάζεο ησλ ειιεληθώλ Αξρώλ ζρεηηθά κε
ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ απόθαζε Chowdury θαη ινηπνί θ. Ειιάδαο, πνπ θαηαηέζεθε πξνο ζπδήηεζε
θαηά ηελ 1324ε πλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (επηέκβξηνο
2018), όπνπ αλαθέξεηαη όηη ην πεξηζηαηηθό ηεο Μαλσιάδαο δελ ήηαλ παξά έλα «κεκνλσκέλν
πεξηζηαηηθό» («un cas isolé»), ην νπνίν έρεη επαξθώο αληηκεησπηζηεί από ηελ ειιεληθή Πνιηηεία
θαη δελ ρξήδεη πεξαηηέξσ επνπηείαο από ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγώλ7.
Γηα ην ιόγν απηό, κεηαμύ άιισλ θαη ζε αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ηεο σο ζεζκνύ-γέθπξα
(bridge builder) κεηαμύ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ πνπ ηεο αλαγλσξίδεη ν
λνκνζέηεο, ε ΔΔΓΑ δηνξγάλσζε αθξόαζε πξνζώπσλ θαη θνξέσλ κε ζέκα ηελ νπζηαζηηθή
ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο κε ηελ απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππόζεζε ηεο
«Μαλσιάδαο». Καηά ηελ αθξόαζε απηή, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΓΑ, ζηηο
23 Ννεκβξίνπ 2017, δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο
αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζώο επίζεο
θαη ζηελ απνδεδεηγκέλε αλάγθε δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ από ηελ
ειιεληθή Πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ, ηόζν ζε επίπεδν πξόιεςεο όζν
θαη ζε επίπεδν θαηαζηνιήο.
Δζηηάδνληαο, ζπλεπώο, ζηνλ εκβιεκαηηθό ραξαθηήξα ηεο απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury
θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο, θαζώο πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε απόθαζε ζηελ νπνία ην Γηθαζηήξην ηνπ
ηξαζβνύξγνπ εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, θαη επαλεξρόκελε νπζηαζηηθά ζε παιαηόηεξεο θαη πάγηα –
δπζηπρώο – επαλαιακβαλόκελεο πζηάζεηο ηεο, ε ΔΔΓΑ επηρεηξεί ζε έλα πξώην επίπεδν κηα πην
εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο, αλαδεηθλύνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζύλδεζε κεηαμύ εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη
αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαο ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην γηα
ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. ε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε ΔΔΓΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνύ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ πξάμε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα
πξόιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, πξνώζεζεο θαη πξνζηαζίαο
ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, θαζώο επίζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηεξεύλεζεο θαη δίσμεο ησλ
εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ησλ πεξηπηώζεσλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο.
Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ε ΔΔΓΑ αλαδεηθλύεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ
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n° 21884/15), DH-DD(2018)607, 13.6.2018, ζει. 12, δηαζέζηκν ζε: http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=DHDD(2018)607F.
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ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αδήισηεο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη θαηαγξάθεη κε κεγάιε αλεζπρία ηε δηαζύλδεζε ηεο εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κε ηελ εθδήισζε – πνιιέο θνξέο κάιηζηα αθξαίαο –
ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ζε ζπλέρεηα ησλ πην πάλσ παξαηεξήζεσλ θαη ιακβαλνκέλεο
ππόςε ηεο επείγνπζαο αλάγθεο γηα άκεζε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηόζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, όζν θαη ηεο ζνβαξήο εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο γεληθόηεξα, ε ΔΔΓΑ θαηαιήγεη ζηε δηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ θαη
πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ
νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε κε ηελ απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππόζεζε Chowdury θαη ινηπνί θαηά
Ειιάδαο (ππόζεζε «Μαλσιάδαο»).
Οη πζηάζεηο απηέο αθνινπζνύλ ηνπο ίδηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ
Έθζεζε ηεο ΔΔΓΑ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο απνηίκεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνύ θαη
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηα δεηήκαηα απηά, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξηπιό θάζκα ησλ
ζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Κξάηνπο, όπσο απηέο απνξξένπλ από ηε ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξώπεο γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ: ηελ πξόιεςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη
ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Α), ηελ πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ
εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Β) θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε θαη
δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Γ).
Α. Πξόιεςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηεο
αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
ε ό,ηη αθνξά επθηαία ζηελ εμάιεηςε, αιιά έσο ηόηε ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε, κε
ηελ έλλνηα ηεο πξόιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο, ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα
ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (εξγαζία ζε ηδηαίηεξα
θαηαρξεζηηθέο ζπλζήθεο), ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ζηηο αξκόδηεο θξαηηθέο Αξρέο:
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη
θάιπςεο ησλ θελώλ, όπνπ απηά δηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη:
 ε θύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Όισλ ησλ
Μεηαλαζηώλ Δξγαδόκελσλ θαη ησλ Μειώλ ησλ Οηθνγελεηώλ ηνπο, ε νπνία πηνζεηήζεθε
από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ην 1990, επηβεβαηώλνληαο έηζη όηη ην Κξάηνο έρεη
αλαιάβεη ηε δέζκεπζε λα ζέβεηαη, λα πξνζηαηεύεη θαη λα πξνσζεί όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ
αλζξώπνπ αλεμαηξέησο, ρσξίο δηαθξίζεηο.
 ε θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηε ύκβαζε αξηζ. 29 ηεο ΓΟΔ (P029) γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, κε ζηόρν, κεηαμύ άιισλ, ηελ πξνώζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, όπσο ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο, ηδίσο ησλ πην
επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ή ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηώλ θ.ά..
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 ε θύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 γηα ηελ Δπηζεώξεζε
Δξγαζίαο ζηνλ Αγξνηηθό Σνκέα, δεδνκέλεο ηεο ζνβαξόηαηεο επίπησζεο πνπ έρεη ε κε
ζαθήο θαη πξνζδηνξηζκέλε αξκνδηόηεηα ειέγρνπ από ην ΔΠΔ, κε βάζε ην ηζρύνλ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο
επηζεσξήζεηο ζηε γεσξγία, πξνθεηκέλνπ απηό λα είλαη ζπκβαηό κε ηε ύκβαζε ηεο ΓΟΔ.
Θεσξείηαη, δε, θξίζηκν ε πξάμε θύξσζεο ηεο ύκβαζεο λα ζπλνδεύεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε
ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ εθαξκνγήο θαη ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ
λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, κε ζαθείο νδεγίεο θαη πξσηόθνιια ειέγρνπ ηεο
εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, απνζαθήληζε ηεο ζύκπξαμεο θαη ησλ κηθηώλ θιηκαθίσλ
ειέγρνπ κε άιιεο (ζπλ)αξκόδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (πρ ΔΦΚΑ, Αζηπλνκία, ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο θαη λα κε κείλεη θελό γξάκκα.
 ε ζπλεθηηθή απνηύπσζε θαη ελζσκάησζε ζην λνκνζεηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην ησλ
ζρεηηθώλ κε ηελ εκπνξία αλζξώπσλ γηα ιόγνπο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ
αλαγθαζηηθή εξγαζία νξηζκώλ, θαηά ην πξόηππν ησλ δηεζλνύο θαη πεξηθεξεηαθνύ δηθαίνπ
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.
 ε έληαμε ζην ζεζκηθό πιαίζην, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ησλ δεηθηώλ (indicators) πνπ
νξίδνπλ ηα θαηλόκελα, πξνζδηνξίδνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ ην ειεγθηηθό έξγν ζε όινπο ηνπο
ηνκείο παξνρήο εξγαζίαο, κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο πνπ παξαηεξείηαη πςειή
παξαβαηηθόηεηα θαη εγθιεκαηηθόηεηα, όπσο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα.
 ε λνκνζεηηθή αλαγλώξηζε ησλ δύν επηβαξπληηθώλ ιόγσλ γηα αύμεζε ησλ πνηλώλ
πνπ επηβάιιεη ην ΔΠΔ από ην Ν 4052/2012 (εκπνξία θαη ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνί όξνη) σο
απηνηειώλ ιόγσλ νξηδόληηαο εθαξκνγήο ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ όξσλ παξνρήο ηεο
εξγαζίαο, θαη όρη κόλν ζηελ πεξίπησζε ηεο απαζρόιεζεο παξάλνκα δηακελόλησλ
αιινδαπώλ.
 ε αμηνιόγεζε από ηελ Πνιηηεία ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεζκνζέηεζεο
ειάρηζηεο ζύλζεζεο πξνζσπηθνύ θαη αλάινγσλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ,
αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο, θαηά ην πξόηππν ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαη
ζρεηηθνύ ηεθκεξίνπ ειέγρνπ ησλ εξγνδνηώλ, ιόγσ ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη
εγθιεκαηηθόηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο εκπνξίαο θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο,.
Η δηαδηθαζία απηή άιισζηε αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν
4387/2016 ζρεηηθά κε ην «Αληηθεηκεληθό ζύζηεκα ηεθκαξηνύ ππνινγηζκνύ εηζθνξώλ», όπνπ
πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, δε, αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ όηη «[η]ν αληηθεηκεληθό ζύζηεκα ηεθκαξηνύ ππνινγηζκνύ
ξπζκίδεηαη κε βάζε πξόζθνξα θξηηήξηα ππνινγηζκνύ ηεο ειάρηζηεο εξγαηηθήο απαζρόιεζεο
όπσο είλαη ηδίσο ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο, ε ηπρόλ επνρηαθή θύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ν θύθινο εξγαζηώλ, νη
αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εηδηθόηεηεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ε
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ηπρόλ εηζθνξά πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο από ηνλ εξγνδόηε ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηνπο
εηαίξνπο εξγνδνηηθήο επηρείξεζεο». Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ε
θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εηήζηα απαζρόιεζε ζηελ
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
εκεξνινγηαθνύ έηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο8.
 ε ξεηή ζπκπεξίιεςε ζην λόκν (άξζξα 323Α θαη 351 ΠΚ) ηεο «δνπιείαο» κεηαμύ ησλ
κνξθώλ εθκεηάιιεπζεο πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ εκπνξία αλζξώπσλ9,
 ε πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ (άξζξα 323Α, παξ. 4 θαη 351, παξ. 4 ΠΚ) γηα
ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο εκπνξίαο παηδηώλ, ώζηε απηέο λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (γ) ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηε δξάζε
θαηά ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξώπσλ.
 ε ξεηή αλαθνξά ζην λόκν (άξζξα 323Α θαη 351 ΠΚ) όηη ε ζπλαίλεζε ελόο ζύκαηνο
εκπνξίαο αλζξώπσλ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ είλαη αδηάθνξε, όπνην θη αλ είλαη ην κέζν
(ρξήζε βίαο, απεηιήο ή άιινπ εμαλαγθαζηηθνύ κέζνπ ή επηβνιή ή θαηάρξεζε εμνπζίαο) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη από ην δξάζηε πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην ζθνπό ηνπ10.
 ε λνκνζεηηθή πξόβιεςε ηεο ηήξεζεο ελόο εληαίνπ θαη ζπλεθηηθνύ ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλαθώλ δεδνκέλσλ γηα ην θαηλόκελν ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.
Να δηαζθαιίζνπλ ηελ ύπαξμε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο
επηζεσξήζεσλ ησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο, επηδεηθλύνληαο ηε δένπζα πξνζνρή ζηνπο
παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Πξνο ην ζθνπό απηό, είλαη
αλαγθαίν λα κεξηκλήζνπλ γηα:
 ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ ΔΠΔ κε πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη θαηάιιειε
εθπαίδεπζε γηα ηε δηεμαγσγή ζηνρεπκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ επηζεσξήζεσλ, ώζηε
λα θαηαλνεί θαη λα αμηνινγεί ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξήο
εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ πξάμε11. εκαληηθή, πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ζα είλαη ε
ζπκβνιή ηεο απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα ησλ «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθώλ
όξσλ εξγαζίαο», θαζώο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ δεηθηώλ ζρεηηθά κε ην
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Βι. ελδεηθηηθά ΤΑ αξηζ. 1415/80082 (ΦΔΚ 2386/Β/3.8.2016): «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 169653/3.6.2011 απόθαζεο
ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Πξνζδηνξηζκόο ηεο εηήζηαο απαζρόιεζεο ζηελ αγξνηηθή
εθκεηάιιεπζε» (ΦΔΚ 1181/Β/9.6.2011).
9
CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings by Greece, First evaluation round, Adopted on 7 July 2017, Published on 18 October
2017, GRETA(2017)27, παξ. 53.
10
Idem, παξ. 54.
11
Βι. ζρεηηθά FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’
obligations and victims’ rights, June 2015, ζει. 117-18, CoE, ECRI, Report on Greece (fifth monitoring cycle),
Adopted on 10 December 2014, Published on 24 February 2015, CRI(2015)1, παξ. 92-93 θαη ILO, Tripartite Meeting
of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted by the Meeting,
TMELE/2013/6, Geneva, 11-15 Φεβξνπαξίνπ 2013, παξ. 15.
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εξγαζηαθό trafficking ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ
Δγθιεκαηηθόηεηα (UNODC). Η παξνύζα ζύζηαζε ηεο ΔΔΓΑ αθνξά θαη ζηηο ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ.
 ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΠΔ κε ηελ Αζηπλνκία, όπνπ απηό είλαη
αλαγθαίν – ζην βαζκό πνπ ζύκθσλα κε έξεπλεο είλαη απνδεδεηγκέλε ε ζεκαζία ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ησλ
ειέγρσλ – ζε ζπλδπαζκό κε ζπγθεθξηκέλε νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηόζν ηνπ ΔΠΔ,
όζν θαη ηεο Αζηπλνκίαο. Όπσο άιισζηε επηζεκαίλεηαη θαη από ηε ΓΟΔ, ν ζπληνληζκόο ηεο
δξάζεο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο κε ηηο αζηπλνκηθέο, εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο Αξρέο
ηεο Υώξαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ειέγρσλ12. Η παξνύζα
ζύζηαζε ηεο ΔΔΓΑ αθνξά θαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ.
 ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΠΔ, ώζηε λα κελ ππάξρεη θακία
ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπο ηθαλή λα θαηαιήμεη ζε πιήξε απαιιαγή νξηζκέλσλ
ρώξσλ εξγαζίαο από επηζεσξήζεηο, ηδίσο ησλ αγξνηηθώλ ρώξσλ. Η παξνύζα ζύζηαζε ηεο
ΔΔΓΑ αθνξά όιεο ηηο (ζπλ)αξκόδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ, ηεο Αζηπλνκίαο, ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (γηα ηα δεηήκαηα αιινδαπώλ).
Με βάζε ηηο πην πάλσ δηαπηζηώζεηο, ε ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη όηη ζεσξεί απαξαίηεηε ηε
ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε13,
ηνλίδνληαο σζηόζν όηη είλαη θξίζηκε θαη ε επέθηαζε ηεο ζπληνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο
παξέκβαζεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ, εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ,
ζην ζύλνιν ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, θαη όρη κόλν ζηνπο εξγάηεο γεο.
Να δηαηεξνύλ έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθό ζύζηεκα ζπιινγήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη
ζπλαθώλ δεδνκέλσλ γηα ην θαηλόκελν ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ζην νπνίν ζα ζπγθεληξώλνληαη θαη δηαηεξνύληαη αμηόπηζηα ζπλνιηθά
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνώζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηε
δηεξεύλεζε θαη ηε δίσμε ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ, ηα νπνία λα αθνξνύλ ηόζν ηηο ηάζεηο ζηελ εκπνξία
θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, όζν θαη ηηο επηδόζεηο ησλ θπξηόηεξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ δύν θαηλνκέλσλ14. ην πιαίζην απηό πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ άκεζα νη
αδπλακίεο ηνπ ηζρύνληνο πιαηζίνπ εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ θαζηζηνύλ αόξαηε ηελ
εξγαζία πνπ απνδεδεηγκέλα παξέρεηαη ππό ζπλζήθεο εμάξηεζεο, όπσο πρ ε εξγαζία ζηνλ αγξνηηθό
ηνκέα θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ εξγνζήκνπ Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα
12

Βι. ζρεηηθά θαη ηηο πζηάζεηο ηεο ΓΟΔ, ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for
Labour Exploitation, Conclusions adopted by the Meeting, op.cit., παξ. 7 θαη 16.
13
ηΠ, Άκεζε, ζπληνληζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο θαιιηέξγεηεο
θξάνπιαο ζηε Νέα Μαλσιάδα δεηά ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Γειηίνπ Σύπνπ, 18.4.2013.
14
Βι. ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions
adopted by the Meeting, op.cit., παξ. 9.
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πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη κε ην δένληα ζεβαζκό ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ
πξνζώπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ζύκαηα θαη δξάζηεο15.
Να πξνσζήζνπλ ζηνρεπκέλα κέηξα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ελδπλάκσζεο ησλ
ηδηαίηεξα
επάισησλ
ζηελ
εξγαζηαθή
εθκεηάιιεπζε
θνηλσληθώλ
νκάδσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάηππα δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, ησλ αηηνύλησλ άζπιν
θαη πξνζθύγσλ, ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ θαη ησλ γπλαηθώλ16.
Δηδηθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ζηνπο όξνπο εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ, ε ΔΔΓΑ
παξαπέκπεη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ έρεη δηαηππώζεη ήδε από ην 2008 ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε17. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ θαιεί ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο Αξρέο λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε:
 ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο λα κελ εμαληιείηαη ζηνλ έιεγρν
λνκηκόηεηαο δηακνλήο ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ, αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο
εξγνδόηεο πνπ απαζρνινύλ παξάλνκα αιινδαπό εξγαηηθό δπλακηθό,
 νη όξνη εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
ζέηεη ην νηθείν λνκνζεηηθό πιαίζην. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αξκόδηνη ειεγθηηθνί
κεραληζκνί ππνρξενύληαη λα επηβάινπλ ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο εηο βάξνο ησλ
εξγνδνηώλ,
 νη εξγαδόκελνη κεηαλάζηεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ δελ δηαζέηνπλ έγγξαθα
λόκηκεο εηζόδνπ θαη δηακνλήο ζηε Υώξα – λα ππάγνληαη ζηνλ θαηάιιειν αζθαιηζηηθό
θνξέα θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη
 νη εξγαδόκελνη κεηαλάζηεο λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα απώιεηαο ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ηεο αζθάιηζήο ηνπο γηα ηηο
εκέξεο εξγαζίαο ηνπο.
Να εληζρύζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αλίρλεπζεο ησλ πεξηπηώζεσλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ζην
πιαίζην ζπλνξηαθώλ ειέγρσλ, κεηαμύ άιισλ θαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη θαηάιιειεο
εθπαίδεπζεο ησλ ζπλνξηνθπιάθσλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 18.
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζηνρεπκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ
εξγαδόκελσλ ζε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ππνζέζεηο εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο, ώζηε λα έρνπλ γλώζε ησλ πνηθίισλ κνξθώλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο

15

CoE, Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings,
Recommendation CP(2018)3 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings by Greece, adopted at the 22 nd meeting of the Committee of the Parties, on 9 February 2018,
Addendum: List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, παξ. 9.
16
Idem, παξ. 14.
17
ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπώλ εξγαηώλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο
(Νέα Μαλσιάδα), 22.4.2008, ζει. 3, δηαζέζηκν ζε: https://www.synigoros.gr/resources/eggrafo--2.pdf.
18
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 16 θαη
OSCE, From Reception to Recognition: Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration
Flows. A Focus on First Identification and Reception Facilities for Refugees and Migrants in the OSCE Region, Office
of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2017, ζει. 46.
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θαη ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα
αληηδξάζνπλ δεόλησο. Οη επηζεσξεηέο εξγαζίαο, νη αζηπλνκηθνί, νη δηθαζηέο θαη νη εηζαγγειείο, νη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη εξγαδόκελνη ζε θέληξα ππνδνρήο αηηνύλησλ άζπιν θαη
κεηαλαζηώλ, νη δηθεγόξνη θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ
ώζηε λα κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ ηνπο δείθηεο εξγαζηαθνύ trafficking θαη ηηο άιιεο κνξθέο
εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκάησλ
ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη όρη ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 19.
Λακβαλνκέλεο ππόςε ηεο επξύηεξεο πξόζβαζεο πνπ έρνπλ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζε επάισηεο νκάδεο-ζηόρνπο γηα ηα θπθιώκαηα εθκεηάιιεπζεο, λα αμηνπνηήζνπλ
ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλέξγεηα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο Γήκνπο, ζπληνλίδνληαο
δξάζεηο πξόιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη αθύπληζεο ησλ πνιηηώλ
παλειιαδηθά, κε ζηόρν ηελ πξαγκαηηθή απνηύπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη
ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αλάινγε αληηκεηώπηζή ηνπ. Η ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, βέβαηα, θξίλεηαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζην κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο επαλέληαμεο
ησλ ζπκάησλ ζηελ θνηλόηεηα.
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ππαξθηό ζέκα ηεο
ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαλαζηώλ εξγαδόκελσλ θαη λα εληείλνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο κεδεληθήο αλνρήο ζηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε20.
ε απηό αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ε πξνζπάζεηα ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ Αξρώλ λα
δηνξζώζνπλ ηηο αζηνρίεο θαη ειιείςεηο ησλ επίζεκσλ ζεζκώλ, ώζηε λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμύ
ηεο εζηθήο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο εζηθήο ησλ πνιηηώλ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αδήισηε εξγαζία, κε
ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, όπσο γηα παξάδεηγκα κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο
γλώκεο. Η ΓΟΔ, κάιηζηα, όπσο πξνθύπηεη από ηηο πζηάζεηο ηεο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ
Σξηκεξή πλάληεζε ησλ Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηελ Αλαγθαζηηθή Δξγαζία θαη ηελ Δκπνξία γηα
ζθνπνύο Δξγαζηαθήο Δθκεηάιιεπζεο, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηαθηηθήο αλάιεςεο δξάζεσλ
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, κέζσ εθζηξαηεηώλ ελεκέξσζεο, ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ
θαη ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, ζηνρεύνληαο κεηαμύ άιισλ ζηηο ίδηεο ηηο πην επάισηεο ζηελ
αλαγθαζηηθή εξγαζία θνηλσληθέο νκάδεο21.
 ην πιαίζην απηό κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνζάξξπλζε ηεο
δήηεζεο ησλ ππεξεζηώλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο
19

Βι. έηζη CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 8,
FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and victims’
rights, op.cit., ζει. 15, ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation,
Conclusions adopted by the Meeting, op.cit., παξ. 7 θαη OSCE, From Reception to Recognition: Identifying and
Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows. A Focus on First Identification and Reception
Facilities for Refugees and Migrants in the OSCE Region, op.cit., ζει. 46.
20
Βι. έηζη CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ.
12 θαη FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and
victims’ rights, op.cit., ζει. 15.
21
ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted
by the Meeting, op.cit., παξ. 8.
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εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, επαηζζεηνπνηώληαο ηδηαίηεξα ην επξύ
θνηλό, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα,
ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ελ γλώζεη ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ ησλ αηόκσλ22,
 θαζώο επίζεο θαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνληαη νη
επηρεηξήζεηο λα εμαιείςνπλ από ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ηνπο (supply chains) ηελ
εκπνξία αλζξώπσλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία.
 Δπίζεο πξέπεη λα εληαζνύλ νη πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία δεκόζησλ
θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε ζύκπλνηα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθαιεί ε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα πνπ δηαθπβεύνληαη θαη ηηο
παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύληαη, κε κνλαδηθό δεηνύκελν πάληα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο23.
Β. Πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα
ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο, ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ζηηο αξκόδηεο θξαηηθέο Αξρέο:
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο ησλ ζπκάησλ
εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, αθνινπζώληαο κεηαμύ άιισλ θαη ηηο πνιύ
ζηνρεπκέλεο ζπζηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά
κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ24, ζύκθσλα ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο Αξρέο νθείινπλ, κεηαμύ
άιισλ:

λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ δελ εμαξηάηαη από ηε δήισζε ηνπ
ζύκαηνο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θαηά ηελ έξεπλα ή ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο,


λα επηηαρύλνπλ ηε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ ζπκάησλ,


λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ Αλαθνξάο
θαη Παξαπνκπήο Θπκάησλ θαη πηζαλώλ Θπκάησλ Δκπνξίαο Αλζξώπσλ (ΔΜΑ),
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ δίθηπα αλαγλώξηζεο ζπκάησλ θαη λα παξέρνπλ ζρεηηθή
θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζύκαηα εκπνξίαο,

λα πηνζεηήζνπλ κηα πξνζέγγηζε πξόιεςεο (proactive) γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ
εκπνξίαο γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, κε ηελ
22

CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 13.
Idem, παξ. 7 θαη OSCE, From Reception to Recognition: Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in
Mixed Migration Flows. A Focus on First Identification and Reception Facilities for Refugees and Migrants in the
OSCE Region, op.cit., ζει. 46.
24
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 17 θαη
ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted by
the Meeting, op.cit., παξ. 11.
23
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ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
ελζάξξπλζε ηαθηηθώλ θαη ζπληνληζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ζε ηνκείο πνπ θπξίσο εληνπίδνληαη ηα
ζύκαηα,

λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ κεηαμύ ησλ κεηαλαζηώλ
θαη ησλ αηηνύλησλ άζπιν ζηα θέληξα πξώηεο ππνδνρήο, θαζώο επίζεο θαη ησλ παξάηππα
δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ θξαηνύληαη, παξέρνληαο ηαπηόρξνλα ηελ
θαηάιιειε θαηάξηηζε ζην πξνζσπηθό πνπ έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο.
Να εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηαθπγίσλ γηα άλδξεο
ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ25.
Να δηαζθαιίζνπλ όηη ζε όια ηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ ή επξσπαίνη πνιίηεο ρνξεγείηαη επαξθήο
πξνζεζκία πεξίζθεςεο, γηα ηελ νπνία ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά. Γηα ηε δπλαηόηεηα
πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηεο δπλαηόηεηαο απηήο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη ελήκεξνη νη
αζηπλνκηθνί θαη θάζε άιινο επαγγεικαηίαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα πξόζσπα απηά26.
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ όηη όια ηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ
ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ζηελ πξάμε ην δηθαίσκα πνπ ηνπο
αλαγλσξίδεη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε γηα ρνξήγεζε αλαλεώζηκεο άδεηαο δηακνλήο27. Πην
ζπγθεθξηκέλα, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή θαη αλαγθαία ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή άιισλ κνξθώλ ζνβαξήο
εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειία ρσξίο ηνλ θίλδπλν απέιαζεο, κε ηε
δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, βάζεη ζαθώλ λνκηθώλ όξσλ28.
 ην πιαίζην απηό θαη ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο έληνλεο ζύλδεζεο πνπ παξαηεξείηαη
κεηαμύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο, ζθόπηκν
είλαη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελόο δηαξθνύο
κεραληζκνύ πξόζβαζεο ζε θαζεζηώο λόκηκεο δηακνλήο γηα όινπο ηνπο αιινδαπνύο πνπ
δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα.
Να πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο
από ηνπο δξάζηεο, αθνινπζώληαο εηδηθόηεξα ηηο ζπζηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο ΓΟΔ29, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο Αξρέο νθείινπλ,
κεηαμύ άιισλ:

25

CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 19.
Idem, παξ. 21.
27
Idem, παξ. 22.
28
Βι. έηζη θαη FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’
obligations and victims’ rights, op.cit., ζει. 20.
29
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 23 θαη
ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted by
the Meeting, op.cit., παξ. 14.
26
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ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
 λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά ζε γιώζζα πνπ
θαηαλννύλ γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε, θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ,
 λα βνεζήζνπλ ηα ζύκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ζηελ πξάμε ηνπ δηθαηώκαηόο
ηνπο λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε λνκηθή ζπλδξνκή,
εληζρύνληαο ηελ ηθαλόηεηα ησλ λνκηθώλ ζηελ ππνζηήξημε ζπκάησλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο
ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο ζπκάησλ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ησλ αζηπλνκηθώλ,
αλαθξηηηθώλ θαη δηθαζηηθώλ Αξρώλ,
 λα δηαζθαιίζνπλ όηη ην θξαηηθά ρξεκαηνδνηνύκελν ζύζηεκα απνδεκίσζεο ζα είλαη
πξάγκαηη πξνζβάζηκν ζηα ζύκαηα, αλεμάξηεηα από ηελ ηζαγέλεηα ή ην θαζεζηώο δηακνλήο
ηνπο,
 λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαζρεζεί από ηνπο δξάζηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνδεκηώζνπλ ηα ζύκαηα,
 λα δηεπθνιύλνπλ ηα ζύκαηα ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ δελ βξίζθνληαη πηα ζε
ειιεληθό έδαθνο λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε από ηνπο δξάζηεο.
 ην πιαίζην απηό, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ
αηηεκάησλ απνδεκίσζεο θαη ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο από ηα ζύκαηα30, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά από ηηο αξκόδηεο ειιεληθέο Αξρέο ε παληειήο έιιεηςε
δεδνκέλσλ γηα ηνλ αξηζκό θαη ην πνζό ησλ απνδεκηώζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ζύκαηα
εκπνξίαο αλζξώπσλ από ηνπο απηνπξγνύο.
 Δπηπιένλ, αμίδεη λα γίλεη κλεία, ζην ζεκείν απηό, ζηε ζύζηαζε ηνπ Οξγαληζκνύ
Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ λα δηεπξπλζεί ην ζύζηεκα ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο ζηα
ζύκαηα, ώζηε λα θαιύπηεη θαη ηα ζύκαηα ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν
ηξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο πεξί θπξώζεσλ θαηά ησλ εξγνδνηώλ πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιάβνπλ δηάηαμε παξόκνηα κε απηή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο πεξί εκπνξίαο
αλζξώπσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα Κξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ζύκαηα εκπνξίαο
αλζξώπσλ έρνπλ πξόζβαζε ζε πθηζηάκελα θξαηηθά πξνγξάκκαηα απνδεκίσζεο ζπκάησλ31.
Να πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο
αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο κε ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπο32. Πξνο ην ζθνπό απηό, αλαγθαία θξίλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κε
επαλαπξνώζεζεο, ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ύπαηεο

30

CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 24.
FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and
victims’ rights, op.cit., ζει. 22.
32
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 25.
31
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ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ηεο Γελεύεο γηα
ην θαζεζηώο ησλ πξνζθύγσλ ζηα ζύκαηα εκπνξίαο.
Λακβαλνκέλεο ππόςε ηεο εγγύηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο πνιίηεο,
λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλέξγεηα ζε επίπεδν Γήκσλ θαη ηνπηθώλ θνηλσληώλ,
αλαπηύζζνληαο δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ
ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.
Γεδνκέλνπ όηη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ, όπσο ε πιεξσκή ησλ
θαζπζηεξνύκελσλ κηζζώλ, παξακεινύληαη ζπρλά, λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε νη
δηαηάμεηο απηέο λα απνηεινύλ κέξνο κηαο ζπλνιηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο πζηάζεηο ηεο ΓΟΔ33.
Σέινο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία θαη ζπζηήλεη ηε δηεύξπλζε ηεο παξνρήο ζηνρεπκέλσλ
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ζηα
ζύκαηα άιισλ κνξθώλ εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε αλαγθαζηηθή
εξγαζία. Γηα ην ζθνπό, πξνηείλεη ζηηο αξκόδηεο ειιεληθέο Αξρέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο
ζπζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ34 θαη λα:


πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηε ζύζηαζε κεραληζκώλ παξαπνκπήο ζε ππνζηεξηθηηθέο
ππεξεζίεο γηα ηα ζύκαηα θάζε κνξθήο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο,



λα κεξηκλήζνπλ ώζηε ηα ζύκαηα εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο λα κελ απνθιείνληαη από ηηο
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ιόγσ ηνπ παξάηππνπ θαζεζηώηνο δηακνλήο ηνπο.

Γ. Απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο
εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο
αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ε ΔΔΓΑ
εθθξάδεη ηελ επρή ε απόθαζε απηή νξόζεκν ηνπ ΔΓΓΑ λα απνηειέζεη πνιύηηκν νδεγό γηα ηηο
αξκόδηεο δηθαζηηθέο, εηζαγγειηθέο θαη δηνηθεηηθέο Αξρέο ηεο Υώξαο35 θαη ζπζηήλεη ζηηο
δεκόζηεο Αξρέο:
Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ηελ αξρή ηεο
κε-ηηκώξεζεο ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο γηα ζπκκεηνρή
ηνπο ζε παξάλνκεο πξάμεηο, ζην βαζκό πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο.
Δηδηθόηεξα, κεηαμύ ησλ κέηξσλ απηώλ πξνηείλνληαη:

33

ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted
by the Meeting, op.cit., παξ. 13.
34
FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and
victims’ rights, op.cit., ζει. 19.
35
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηε ζρνιηαδόκελε απόθαζε ηεο Σ. Κπξηαδή, Θεσξία θαη Πξάμε Δηνηθεηηθνύ Δηθαίνπ,
5/2017, ζει. 483.
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ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
 ε θαηάξγεζε ηεο απαίηεζεο ηεο πξνεγνύκελεο θαηαγγειίαο ηνπ ζύκαηνο θαη ε
ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ αξκόδησλ αζηπλνκηθώλ θαη εηζαγγειηθώλ Αξρώλ.
 ε απνρή από ηε δίσμε θαη ηηκσξία ησλ δπλεηηθώλ ζπκάησλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε
παξάλνκεο πξάμεηο, ζην βαζκό πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο, γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εθθξεκεί αθόκε ε αλαγλώξηζή ηνπο σο ζύκαηα.
Να πξνηεξαηνπνηήζνπλ ηνλ εληνπηζκό ησλ θελώλ ζηε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο θαη δίσμεο
ησλ εγθιεκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπλ θαη ζηελ πξάμε ηε δίθαηε θαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα δίθε πξνο όθεινο ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο θαη ηελ επηβνιή απνηειεζκαηηθώλ, αλαινγηθώλ θαη απνηξεπηηθώλ θπξώζεσλ
γηα ηνπο δξάζηεο. Πξνο ην ζθνπό απηό, ζεκαληηθή αλακέλεηαη όηη ζα είλαη ε ζπκβνιή κηαο
πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν ησλ αλαθξηηηθώλ θαη δηθαζηώλ Αξρώλ πνπ αζρνινύληαη
κε πεξηπηώζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο36.
Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αζηπλνκηθώλ εξεπλώλ,
δηεξεπλώληαο ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθώλ αζηπλνκηθώλ κνλάδσλ θαη αλάπηπμεο ζηελώλ
δεζκώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Αξρώλ παξαθνινύζεζεο, όπσο
είλαη ην ΔΠΔ θαη νη αζηπλνκηθέο κνλάδεο δίσμεο νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο. Σαπηόρξνλα, λα
αλαβαζκίζνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ δησθηηθώλ Αξρώλ ζε επίπεδα αλάινγα κε απηά
πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζε άιινπο ηνκείο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο37.
Να επηδηώμνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ δηθαζηώλ θαη ησλ εηζαγγειέσλ, ώζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο
πεξηπηώζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ38.
Να εληζρύζνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη
αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, απνηξέπνληαο ηνλ εθθνβηζκό ηνπο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα όζν θαη κεηά
ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλώξηζήο ηνπο σο ζπκάησλ39.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα πνξίζκαηα ηεο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (GRETA)40, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ
Οξγαληζκνύ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ41, ηηο πζηάζεηο ηεο ΓΟΔ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά
ηελ Σξηκεξή πλάληεζε ησλ Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηελ Αλαγθαζηηθή Δξγαζία θαη ηελ Δκπνξία γηα

36

CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 27 θαη
ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted by
the Meeting, op.cit., παξ. 19.
37
FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and
victims’ rights, op.cit., ζει. 15.
38
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 27.
39
Idem, παξ. 28.
40
CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit.
41
FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and
victims’ rights, op.cit.
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ΕΔΔΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο:
ύλνςε ζπζηάζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο
ζθνπνύο Δξγαζηαθήο Δθκεηάιιεπζεο42, θαζώο επίζεο θαη ηηο πζηάζεηο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ
Πνιίηε43, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί όηη ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαιύηεξε αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη
γεληθόηεξα ηεο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ κνξθώλ ηεο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθόηεξεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ ε ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ πζηάζεσλ
ελώπηνλ ησλ ζπλαξκόδησλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Δπηηξνπώλ.

42

ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted
by the Meeting, op.cit.
43
ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπώλ εξγαηώλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο
(Νέα Μαλσιάδα), op.cit.. Βι. έηζη θαη ηΠ, Τπόζεζε Μαλσιάδαο: κηα θαηαδίθε πνπ ζα είρε απνθεπρζεί εάλ
ιακβάλνληαο ηα κέηξα πνπ είρε δεηήζεη ν πλήγνξνο, Δειηίν Σύπνπ, 31.3.2017.
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