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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηεο 

ξφινπ σο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ θαη‟ επαλάιεςε κε ην έιιεηκκα 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη ηελ αλάγθε παξάιιειεο θαηάιιειεο ελίζρπζεο ηφζν ηεο ζεζκηθήο φζν θαη ηεο νπζηαζηηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ ζηελ πξάμε. Με αθνξκή, κάιηζηα, ηηο εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο ζηε Μαλσιάδα, ην 2013, εμέθξαζε ηνλ απνηξνπηαζκφ ηεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο βαξηάο 

πξνζβνιήο ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πνπ εθκεδελίδνπλ 

ηελ αλζξψπηλε αμία, θινλίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ππνβαζκίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο, 

επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο φρη κφλν λα δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ, αμηψλνληαο απφ ηηο θξαηηθέο Αξρέο λα απέρνπλ απφ πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ 

ην πεξηερφκελφ ηνπ, αιιά θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ 

απφιαπζε ζηελ πξάμε θαη ηελ έγθαηξε πξνζηαζία ηνπ απφ πξνζβνιέο ηξίησλ.  

Αληαπνθξηλφκελε, γηα αθφκε κία θνξά, κε επζχλε ζηελ απνζηνιή πνπ ηεο έρεη αλαζέζεη ν 

λνκνζέηεο σο ηνπ αλεμάξηεηνπ Δζληθνχ Θεζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), ε ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί δηαξθψο ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο ή/θαη αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

θνπφο ηεο είλαη ε επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Πνιηηείαο γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε 

ηελ απφθαζε νξφζεκν ηνπ ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο θαη, θπξίσο, κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο δεζκεχζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη.  

Μάιηζηα, ζε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο ζεζκνχ-γέθπξα (bridge builder) κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο 

θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ηεο αλαγλσξίδεη ν λνκνζέηεο, ε ΔΔΓΑ δηνξγάλσζε αθξφαζε 

πξνζψπσλ θαη θνξέσλ κε ζέκα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο κε ηελ 

απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε ηεο «Μαλσιάδαο». Καηά ηελ αθξφαζε απηή, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΓΑ, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ απνδεδεηγκέλε αλάγθε δηακφξθσζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ 

θαηλνκέλσλ, ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη ζε επίπεδν θαηαζηνιήο.  

Δζηηάδνληαο, ζπλεπψο, ζηνλ εκβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη 

ινηπνί θαηά Διιάδαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε απφθαζή ηνπ ζηελ νπνία εμεηάδεη ηελ 

πεξίπησζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 



 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  

 

5 

 

θαη επαλεξρφκελε νπζηαζηηθά ζε παιαηφηεξεο θαη πάγηα – δπζηπρψο – επαλαιακβαλφκελεο 

πζηάζεηο ηεο, ε ΔΔΓΑ επηρεηξεί ζε έλα πξψην επίπεδν κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ 

ηδηαίηεξε ζχλδεζε κεηαμχ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαο ην 

πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, 

ε ΔΔΓΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

πξάμε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο, πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ε ΔΔΓΑ 

αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη θαηαγξάθεη 

κε κεγάιε αλεζπρία ηε δηαζχλδεζε ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηελ 

εθδήισζε – πνιιέο θνξέο κάιηζηα αθξαίαο – ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ζε ζπλέρεηα ησλ 

πην πάλσ παξαηεξήζεσλ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επείγνπζαο αλάγθεο γηα άκεζε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηφζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ηεο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο γεληθφηεξα, ε ΔΔΓΑ 

θαηαιήγεη ζηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ 

ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (ππφζεζε «Μαλσιάδαο»).  
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ΔΓΓΑ, Chowdury και λοιποί καηά Ελλάδαρ.                                                                               

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο

 

 

«1. Καλείο δελ κπνξεί λα θξαηεζεί ζε δνπιεία ή εηισηεία.  

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί ζε αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία […]». 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, άξζξν 4 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΈ ΠΑΡΑΣΖΡΉΔΗ  

1. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ 

ηεο ξφινπ σο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ θαη‟ επαλάιεςε κε ην έιιεηκκα 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

(trafficking in human beings) θαη ηελ αλάγθε παξάιιειεο θαηάιιειεο ελίζρπζεο ηφζν ηεο 

ζεζκηθήο φζν θαη ηεο νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο ζηελ 

πξάμε, πηνζεηψληαο έλα πιαίζην ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
1
.  

                                                 

 Σν παξφλ θείκελν πζηάζεσλ εγθξίζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ, ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2018. Δηζεγεηέο: Δ. 

Βαξραιακά, Β΄ Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΓΑ θαη Ρ. Φξάγθνπ, Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο ΔΔΓΑ.  
1
 ΔΔΓΑ, Κξίζεηο γηα ην ρΝ γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη αξσγή 

ζηα ζχκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ, 28.2.2002, δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/nomosxedio_gia_swmatemporia2002.pdf, Γηεζλείο 

πκβάζεηο Πξνζηαζίαο Μεηαλαζηψλ Δξγαδφκελσλ θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο, 12.12.2002, δηαζέζηκν ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/diethneis_symvaseis_metanastwn_ergazom

enwn2002.pdf, Απφθαζε γηα θαηάζεζε πξφηαζεο πξνο ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο γηα επηθχξσζε: α. ηεο χκβαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα αλάιεςε δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη β. ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ζηε 

χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία, 9.3.2006, δηαζέζηκε ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf, Θέζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 14.6.2007, δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/Apofasi_gia_trafficking.08.2007.pdf, Γηθαίσκα ζηελ 

Τγεία ησλ Μεηαλαζηψλ ρσξίο Νφκηκα Έγγξαθα Παξακνλήο, 8.11.2007, δηαζέζηκν ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/apofasi_ygeia_metanastes2007.pdf, Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξψηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (ICERD), 15.1.2015, δηαζέζηκεο: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf, Παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) ζηελ Διιάδα, 11.7.2016, 

δηαζέζηκεο ζε: 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GRC/INT_CERD_IFN_GRC_24494_E.pdf, 

Αλαθνίλσζε γηα ην /Ν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ θαηαηέζεθε ζηε 

Βνπιή ζηηο 9.11.2016 κε ηίηιν «Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία θαη ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ πεξί κέηξσλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδφκελσλ, 

ΙΙ) ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο κε ηα άξζξα 22, 23, 30, 31, παξ. 1, 32 θαη 34 ηνπ Καλνληζκνχ 596/2014 γηα 

ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2003/6/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/nomosxedio_gia_swmatemporia2002.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/diethneis_symvaseis_metanastwn_ergazomenwn2002.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/diethneis_symvaseis_metanastwn_ergazomenwn2002.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/Apofasi_gia_trafficking.08.2007.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/apofasi_ygeia_metanastes2007.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GRC/INT_CERD_IFN_GRC_24494_E.pdf
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2. Κεληξηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ππνβηβαζκφο ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ 

απφ ππνθείκελα ζε res, δειαδή ζε αληηθείκελα, θαζηζηά ην trafficking κηα κνξθή δνπιεκπνξίνπ ηνπ 

21
νπ

 αηψλα θαη κηα «παγθνζκηνπνηεκέλε» εθδνρή ηεο καζηξνπείαο. Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε 

ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ απφ ηε θχζε ηνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε πνιινχο 

επηκέξνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε πνξλεία, ε 

αλαγθαζηηθή εξγαζία, ε βία θαηά γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, ηα θπθιψκαηα παηδεξαζηψλ, ε θνηλσληθή 

παζνινγία πνπ αληαλαθινχλ απηά ηα θαηλφκελα
2
, ε ΔΔΓΑ έρεη απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζε φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο θαη ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, θαζψο θαη 

κε ηελ Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζχλζεηεο απηήο πξφθιεζεο.  

3. Με αθνξκή ηηο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζηε Μαλσιάδα, ην 2013, ε ΔΔΓΑ εμέθξαζε ηνλ 

απνηξνπηαζκφ ηεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο βαξηάο πξνζβνιήο ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πνπ εθκεδελίδνπλ ηελ αλζξψπηλε αμία, θινλίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη ππνβαζκίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο 

φρη κφλν λα δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ, αμηψλνληαο απφ ηηο θξαηηθέο Αξρέο 

λα απέρνπλ απφ πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, αιιά θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ απφιαπζε ζηελ πξάμε θαη ηελ έγθαηξε πξνζηαζία ηνπ απφ 

πξνζβνιέο ηξίησλ
3
. Τπελζπκίδνληαο, γηα αθφκε κία θνξά, φηη ε βάλαπζε θαη εμεπηειηζηηθή απηή 

κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ παξαβηάδεη θαηάθσξα θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ επξσπατθνχ 

θαη δηεζλνχο δηθαίνπ, νη νπνίνη θαηνρπξψλνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο θάζε 

αλζξψπνπ, ηεο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηάο ηνπ, απαγνξεχνπλ ηε δνπιεία θαη θάζε 

απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαζψο θαη ηε ζσκαηεκπνξία, επηβάιινπλ δίθαηεο θαη 

αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, ηζφηεηα ακνηβψλ, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη αξσγή 

θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο, ε ΔΔΓΑ ηφληζε ηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ Αξρψλ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο θακηά δηάθξηζε
4
. Ήδε απφ ην 2013 θαη ελφςεη ηνπ ζνβαξνχ αληηθηχπνπ ζηελ 

επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ιφγσ ηεο 

νμπλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ δηαδνρηθψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηε 

                                                                                                                                                                  
πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2003/124/ΔΚ, 2003/125/ΔΚ θαη 2004/72/ΔΚ θαη ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2014/57/ΔΔ πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ θαηάρξεζε αγνξάο θαη ηεο εθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2015/2392, ΙΙΙ) 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/62 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ επξψ θαη άιισλ λνκηζκάησλ απφ ηελ παξαράξαμε θαη 

ηελ θηβδειεία κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2000/383/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη IV) χζηαζε Δζληθνχ Μεραληζκνχ Γηεξεχλεζεο Πεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο», 17.11.2016, δηαζέζηκε ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/polynomosxedio2016.pdf.  
2
 ΔΔΓΑ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, op.cit., ζει. 1.  

3
 ΔΔΓΑ, πλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο αιινδαπψλ εξγαδφκελσλ: ε επζχλε ηεο Πνιηηείαο γηα ηε βάλαπζε 

εθκεηάιιεπζε ζπλαλζξψπσλ καο, Γειηίν Σχπνπ, 29 Απξηιίνπ 2013, δηαζέζηκν ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/eeda.manolada.29.4.13.pdf.  
4
 Ibidem.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/polynomosxedio2016.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/eeda.manolada.29.4.13.pdf
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Υψξα, ε ΔΔΓΑ είρε αλαθεξζεί ζηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ φρη κφλν λα κελ 

πξνβαίλνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο αληίζεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 4 ΔΓΑ, αιιά θαη λα 

ιακβάλνπλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα – λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη 

δηθαζηηθά – ψζηε, αθελφο, λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε θαη 

απφιαπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο, αθεηέξνπ, λα πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα, 

απνηξέπνληαο πξνζβνιέο θαη επεκβάζεηο εθ κέξνπο ηξίησλ (ηδησηψλ).  

4. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί δηαξθψο ηα ζέκαηα απηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ θαη 

εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο γηα ηε ρσξίο 

θαζπζηέξεζε νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ απφθαζε νξφζεκν ηνπ 

ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο θαη, θπξίσο, κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη.  

5. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε ΔΔΓΑ, σο Δζληθφο Θεζκφο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε, εηδηθά, θαη ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ ζηε Υψξα καο
5
, αλαιακβάλνληαο πξνο ην ζθνπφ, ήδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2015, ζε ζπλελλφεζε θαη κε ην ΔΓΓΑ, ηελ πξσηνβνπιία λα δηαζέηεη κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά 

ηα Θεκαηηθά δειηία λνκνινγίαο πνπ απηφ δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
6
. Μεηαμχ ησλ Θεκαηηθψλ 

δειηίσλ πνπ έρνπλ ήδε κεηαθξαζηεί, άιισζηε, θαη δηαηίζεληαη ηφζν απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ ΔΓΓΑ
7
, φζν θαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΓΑ

8
 είλαη θαη απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ζεκαηηθέο ηεο Δκπνξίαο αλζξψπσλ
9
 θαη ηεο Γνπιείαο, ηεο εηισηείαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο
10

.  

6. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, άιισζηε, θαη ζε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο ζεζκνχ-γέθπξα (bridge 

builder) κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ηεο αλαγλσξίδεη ν λνκνζέηεο, ε 

ΔΔΓΑ, αμηνπνηψληαο ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα «[θαιέζεη] θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε αθξφαζε πξφζσπα, 

ηα νπνία κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο κε ηελ παξνπζίαζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ή ηε 

δηαηχπσζε απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ» (άξζξν 4, παξ. 5, 

Ν 2667/1998), δηνξγάλσζε αθξφαζε πξνζψπσλ θαη θνξέσλ κε ζέκα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε 

ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (ππφζεζε 

                                                 
5
 Βι. θαη High-level Conference on the “Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared 

responsibility”, Brussels Declaration, 27.4.2015.  
6
 CEDH, Les fiches thématiques seront désormais traduites en grec, Communiqué de presse du Greffier de la Cour, 

CEDH 233 (2016), 29 Ηνπλίνπ 2016, δηαζέζηκν ζε: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5421509-6787679.  
7
 ΔΓΓΑ, Θεκαηηθά δειηία λνκνινγίαο [ζηελ ειιεληθή γιψζζα], δηαζέζηκα ζε: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/greek&c=fre.  
8
 ΔΔΓΑ, Θεκαηηθά Γειηία Ννκνινγίαο ΔΓΓΑ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δηαζέζηκα ζε: http://www.nchr.gr/.  

9
 ΔΓΓΑ, Θεκαηηθφ Γειηίν – Δκπνξία αλζξψπσλ, δηαζέζηκν ζε: 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ELL.pdf.  
10

 ΔΓΓΑ, Θεκαηηθφ Γειηίν – Γνπιεία, εηισηεία θαη αλαγθαζηηθή εξγαζία, δηαζέζηκν ζε: 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Forced_labour_ELL.pdf.  

http://justice.belgium.be/fr/binaries/Declaration_EN_tcm421-265137.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5421509-6787679
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/greek&c=fre
http://www.nchr.gr/
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ELL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Forced_labour_ELL.pdf
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«Μαλσιάδαο»)
11

. Καηά ηελ αθξφαζε απηή, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΓΑ, 

ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηελ απνδεδεηγκέλε αλάγθε δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ απφ ηελ 

ειιεληθή Πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ, ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο φζν 

θαη ζε επίπεδν θαηαζηνιήο.  

7. Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ επηζεκάλζεσλ, ε ΔΔΓΑ, ηνλίδνληαο ηνλ εκβιεκαηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ «ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο» γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ 

κεηαλαζηψλ (Η) θαη επαλεξρφκελε νπζηαζηηθά ζε παιαηφηεξεο θαη πάγηα – δπζηπρψο – 

επαλαιακβαλφκελεο πζηάζεηο ηεο, επηρεηξεί ζε έλα πξψην επίπεδν κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ ηδηαίηεξε ζχλδεζε κεηαμχ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (ΗΗ) θαη 

θαηαγξάθνληαο ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ (ΗΗΗ). 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε ΔΔΓΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ πξάμε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, θαζψο 

επίζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο (ΗV). Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ε ΔΔΓΑ 

αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα (V), θαηαγξάθεη 

κε κεγάιε αλεζπρία ηε δηαζχλδεζε ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηελ 

εθδήισζε – πνιιέο θνξέο κάιηζηα αθξαίαο – ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (VI) θαη θαηαιήγεη ζηε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ 

ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (ππφζεζε «Μαλσιάδαο») (VII).  
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 ηελ αθξφαζε πξνζψπσλ θαη θνξέσλ πνπ δηνξγάλσζε ε ΔΔΓΑ, παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ν Τπνδηνηθεηήο ηνπ θχξηνο Γ. Σζαθίξεο θαη επηρεηξεζηαθά ζηειέρε, ν Δηδηθφο 

Γξακκαηέαο ΔΠΔ θχξηνο Α. Ζιηφπνπινο, ν Δζληθφο Δηζεγεηήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ 

θχξηνο Ζ. Μνζθψθ, εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ν θχξηνο Η. Μαζηξνγηάλλεο θαη ε θπξία Παλαγηψηνπ, 

εθπξφζσπνη ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηηο Διεπζεξίεο ε θπξία Μ. 

ηεληψηε, ε θπξία Α. Αιεδξνκίηε θαη ε θπξία Ν. Μεζελίηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο Γηθαζηηθψλ Μειεηψλ θχξηνο Η. 

Υακεινζψξεο, εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα ε θπξία Ξ. 

Παζζά, εθπξφζσπνη ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο ν θχξηνο . Πνπιαξάθεο θαη ν θχξηνο 

I. Anwar, θαζψο επίζεο θαη ν πλήγνξνο ρεηξηζηήο ηεο ππφζεζεο Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο θχξηνο Β. 

Κεξαζηψηεο. Σελ ΔΔΓΑ εθπξνζψπεζαλ ην Πξνεδξείν ηεο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΔΓΑ θχξην Γ. 

ηαπξφπνπιν, ηελ Α΄ Αληηπξφεδξν θπξία Μ. Γαβνπλέιε θαη ηε Β΄ Αληηπξφεδξν θπξία Δ. Βαξραιακά, ελψ ζηελ 

αθξφαζε ζπκκεηείραλ θαη ηα Μέιε ηεο ΔΔΓΑ ν θχξηνο . Απέξγεο, ν θχξηνο Φ. Ηαηξέιιεο, ε θπξία Η. Κακηζίδνπ, ν 

θχξηνο Κ. Κηληήο, ε θπξία . Λαζθαξίδνπ, ε θπξία Π. Παπαδνπνχινπ, ν θχξηνο Β. Σδνχθεο θαη ν θχξηνο Β. 

Υξνλφπνπινο.  
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Η. ΔΓΓΑ, CHOWDURY ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΚΑΣΆ ΔΛΛΆΓΑ: ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΟΖΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΘΤΜΆΣΧΝ ΔΜΠΟΡΊΑ ΑΝΘΡΏΠΧΝ ΜΔ ΚΟΠ 

ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑΚΉ ΔΚΜΔΣΆΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΉ ΔΡΓΑΊΑ  

8. Ζ απνπζία ξεηήο αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) 

ζηελ απαγφξεπζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ άξλεζε ηεο 

θνηλσληθνεζηθήο ηεο απαμίαο απφ ηνλ επξσπαίν λνκνζέηε. Πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

άξλεζε αλαγλψξηζεο ησλ αλεζπρεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ παίξλεη ην παγθφζκην θαηλφκελν ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ
12

. Ζ λνκνινγηαθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

απαγνξεχνπλ ηξεηο ζνβαξέο κνξθέο παξαβίαζεο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο: ηε δνπιεία, ηελ 

εηισηεία θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, ππήξμε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κάιινλ φρη ηφζν 

ζπρλή, θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο εμάιεηςεο ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζηα ζχγρξνλα 

επξσπατθά Κξάηε δηθαίνπ. Γπζηπρψο, ε εκθάληζε λέσλ κνξθψλ δνπιείαο έρεη νδεγήζεη ην 

Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ ζε κηα εξκελεπηηθή επαλαπξνζέγγηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ
13

. Δλδεηθηηθή είλαη ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ, νη νπνίεο δηαπηζηψλνπλ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, ηδίσο απφ 

ην 2005 θαη ηελ απφθαζε Siliadin θαηά Γαιιίαο
14

, ελψ πην πξφζθαηα, ζηελ απφθαζε L.E. θαηά 

Διιάδαο
15

, ην ΔΓΓΑ επηβεβαίσζε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ζε πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ.  

9. ην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο απηήο ηεο «ζχγρξνλεο κνξθήο 

δνπιείαο»
16

 θαη ελφςεη ησλ απμαλφκελσλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, εληάζζεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε εκβιεκαηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά 

Διιάδαο
17

, επξέσο γλσζηή θαη σο «απφθαζε γηα ηε Μαλσιάδα». Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν φηη ην 

ίδην ην ΔΓΓΑ ηελ έρεη θαηαηάμεη κεηαμχ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ απνθάζεψλ ηνπ, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη σο απφθαζε πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηηο εθζέζεηο ππνζέζεσλ (Importance Level: Case 
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 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΓΑ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απνπζία ξεηήο αλαθνξάο ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ ζηελ ΔΓΑ δελ πξνθαιεί 

έθπιεμε, ζην βαζκφ πνπ πεγή έκπλεπζεο ηεο χκβαζεο ππήξμε ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ), ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1948 θαη δελ 

πεξηιάκβαλε θακία ξεηή αλαθνξά ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ. Παξφια απηά, φπσο επηζεκαίλεη ην ΔΓΓΑ, ε ΔΓΑ είλαη 

έλα δσληαλφ θείκελν πνπ πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ην θσο ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ. Λακβαλνκέλνπ, ζπλεπψο, 

ππφςε φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ ζπληζηά έλα παγθφζκην θαηλφκελν κε ζεκαληηθά απμεηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε απαγφξεπζή ηεο γίλεηαη δεθηφ φηη εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ. Ζ έθηαζε, δε, ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηαπνιέκεζήο ηεο 

απνδεηθλχνληαη έκπξαθηα απφ ηελ πιεζψξα δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επξσπατθψλ θεηκέλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ – κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν, 2000 θαη ε χκβαζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, 

2005 – πνπ ηελ απαγνξεχνπλ ξεηά (Rantsev θαηά Κχπξνπ θαη Ρσζίαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 25965/04], 7.1.2010, παξ. 

277-278). 
13

 Βι. έηζη Μ. Καξαβίαο, «Άξζξν 4. Απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ», ζε Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Δξκελεία θαη’ άξζξν, Λ. Α. ηζηιηάλνο (δηεχζ.), Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2
ε
 έθδνζε, 

2017, ζει. 152 επ. (ηδίσο 153, 163).  
14

 ΔΓΓΑ, Siliadin θαηά Γαιιίαο [αξηζ. πξνζθπγήο:73316/01], 26.7.2005.  
15

 ΔΓΓΑ, L.E. θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 71545/12], 21.1.2016.  
16

 ΔΔΓΑ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 14.6.2007, ζει. 1, 

δηαζέζηκεο ζε: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/Apofasi_gia_trafficking.08.2007.pdf. 
17

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/Apofasi_gia_trafficking.08.2007.pdf


 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  

 

11 

 

Reports) ηνπ Γηθαζηεξίνπ
18

. Πξφθεηηαη, κάιηζηα, γηα ηελ πξψηε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ, ζηελ νπνία 

εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα πξψηε θνξά ην ΔΓΓΑ ζπλδέεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο, θξίλνληαο πνιχ ζπγθεθξηκέλα φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ ζπληζηά κνξθή αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ηα ζχκαηα είραλ ππνβιεζεί ζε αλαγθαζηηθή εξγαζία
19

.  

10. ε επίπεδν εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο, ε ππφζεζε έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο σο "leading case", ππφζεζε δειαδή πνπ ραξαθηεξίδεηαη – είηε απφ ην ΔΓΓΑ άκεζα ζηελ 

απφθαζή ηνπ, είηε απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ θαηά ην ζηάδην ηεο επνπηείαο ηεο εθηέιεζεο – σο 

ελδεηθηηθή λέσλ δηαξζξσηηθψλ θαη/ή ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ δηαβάζκηζε απηή ηεο ππφζεζεο 

σο "leading" ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο λέσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε παξεκθεξψλ 

παξαβηάζεσλ ζην κέιινλ θαη παξαπέκπεη ζε κηα εληζρπκέλε δηαδηθαζία εθηέιεζεο (enhanced 

procedure), ε νπνία εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

Δθηέιεζε ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ, ζηηο ππνζέζεηο πνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ είδνπο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ εγείξνπλ, απαηηνχλ ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνζνρή ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ
20

. 

Ζ ππνρξέσζε, δε, ζχληαμεο ρεδίνπ ή Έθζεζεο Γξάζεο (Action Plan ή Action Report) απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ππφζεζεο.  

11. Καη είλαη πξάγκαηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ Γηθαζηή ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ φρη κφλν γηα ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, ζην βαζκφ πνπ θαηαδηθάδεη θαηλφκελα πνπ 

είλαη αλεπίηξεπηα ζε έλα ζχγρξνλν Κξάηνο δηθαίνπ θαη αθνξνχλ ζηνλ ππξήλα ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ζεβαζκφο ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη 

αμηνπξέπεηαο, αιιά θαη επξχηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ 

κεηαλαζηψλ, γηα πνιινχο ιφγνπο. Αξρηθά, γηαηί, ζηελ απφθαζε ηεο 30
εο

 Μαξηίνπ 2017, ην ΔΓΓΑ 

επηζεκαίλεη φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ, 

θαζψο θαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4Α ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε 

Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, ε εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ζπληζηά κηα κνξθή 

εκπνξίαο
21

. ε έλα δεχηεξν ρξφλν, γηαηί ην Γηθαζηήξην θαηαδηθάδεη ην ειιεληθφ Κξάηνο γηα 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο ΔΓΑ, αλαγλσξίδνληαο φηη ε εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο 

εξγαζίαο ζπληζηά κία απφ ηηο εθθάλζεηο ππφ ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε εκπνξία αλζξψπσλ
22

, ελψ 

                                                 
18

 Βι. ζρεηηθά Case Details, Chowdury and others v. Greece [απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Hudoc], δηαζέζηκα ζε: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701.  
19

 ε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ (βι. πρ Siliadin θαηά Γαιιίαο ή Rantsev θαηά Κχπξνπ θαη Ρσζίαο), νη πεξηπηψζεηο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ αθνξνχζαλ είηε παηδηά, είηε γπλαίθεο πνπ παξείραλ νηθηαθέο 

ππεξεζίεο. 
20

 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]}.  
21

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 86, 92 θαη 93.  
22

 Idem, παξ. 93.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701
https://www.coe.int/uk/web/execution
https://www.coe.int/uk/web/execution
https://www.coe.int/uk/web/execution/glossary#{%2215005454%22:[9]}


 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο. Απφθαζε νξφζεκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
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ηαπηφρξνλα – θη εδψ εληνπίδεηαη ε κεγαιχηεξε ίζσο ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηή ηνπ ηξαζβνχξγνπ ζην 

δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ – ζπεχδεη λα πξνζδηνξίζεη, κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα θαη αγλνψληαο ηπρφλ ηππηθά πξνζθφκκαηα, ην πεξηερφκελν ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία 

θαινχληαη λα ιάβνπλ ηα Κξάηε κέξε ζηελ ΔΓΑ γηα ηελ απνηξνπή ησλ λέσλ κνξθψλ δνπιείαο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο23. Αμίδεη, δε, λα 

ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ην ΔΓΓΑ κλεκνλεχεη ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε 

Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ σο πεγή δηακφξθσζεο ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Διιάδαο, παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ην ρξφλν ζηνλ νπνίν αλάγνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο 

ππφζεζεο ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε δελ είρε αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα.  

12. Βέβαηα, νη 42 πξνζθεχγνληεο, πνιίηεο Μπαγθιαληέο, πνπ ζηεξνχληαλ λνκηκνπνηεηηθψλ 

εγγξάθσλ θαη θαηέζηεζαλ ζχκαηα αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηα 

θξανπινρψξαθα ηεο Μαλσιάδαο, κπνξεί λα βξήθαλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην Διιεληθφ 

πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο (ΔΠ) πνπ ηνπο εθπξνζψπεζε ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ, 

ηε δηθαίσζή ηνπο κε ηελ απφθαζε απηή, απνηεινχλ σζηφζν κέξνο κφλν ησλ ζπλνιηθά 100-150 

εξγαηψλ πνπ απέξγεζαλ δηεθδηθψληαο ηνπο κηζζνχο ηνπο, γηα λα ιάβνπλ σο απάληεζε ζηηο 17 

Απξηιίνπ 2013 ππξνβνιηζκνχο απφ ηνπο επηζηάηεο-θχιαθέο ηνπο, πνπ έζηεηιαλ 30 αλζξψπνπο (εθ 

ησλ νπνίσλ 21 εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ) ζην λνζνθνκείν
24

. Χζηφζν, ε ΔΔΓΑ θξίλεη ζθφπηκν λα 

επηζεκάλεη φηη ηελ «ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο» έρνπλ αθνινπζήζεη θαη πεξαηηέξσ πεξηζηαηηθά 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο – θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο – 

εξγαδφκελσλ, θπξίσο αιινδαπψλ εξγαηψλ γεο. Γπζηπρψο, ην γεγνλφο απηφ δελ απνηππψλεηαη ζηελ 

επίζεκε Έθζεζε δξάζεο ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε 

Chowdury θαη ινηπνί θ. Διιάδαο, πνπ θαηαηέζεθε πξνο ζπδήηεζε θαηά ηελ 1324
ε
 πλάληεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (επηέκβξηνο 2018), φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην 

πεξηζηαηηθφ ηεο Μαλσιάδαο δελ ήηαλ παξά έλα «κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ» («un cas isolé»), ην 

νπνίν έρεη επαξθψο αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία θαη δελ ρξήδεη πεξαηηέξσ επνπηείαο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ
25

. 

13. Άιισζηε, απηή απφδεημε ηεο ζιηβεξήο δηαπίζησζεο φηη δελ πξφθεηηαη γηα «κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ» ζπληζηά κεηαμχ άιισλ θαη ε εθηελήο αλαθνξά πνπ θάλεη ην Γηθαζηήξην ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ ζηελ πξνεηδνπνίεζε πνπ είρε απεπζχλεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ην 2008, πξνο ηελ 

                                                 
23

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 103 επ. Βι. ζρεηηθά 

κεηαμχ άιισλ Ζ. Κνπβαξάο, «ρφιην ζηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (ππφζεζε 

Μαλσιάδα): ε θαηαδίθε ελφο νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο θαηαλαγθαζκνχ θαη εθκεηάιιεπζεο», Σξηκεληαία Δπηζεψξεζε 

Αηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Δθδ. άθθνπια, 2018, ππφ δεκνζίεπζε.  
24

 ΔΠ, Οξηζηηθή ε απφθαζε δηθαίσζεο ησλ ζπκάησλ ηεο Μαλσιάδαο, Γειηίν Σχπνπ, 14 Ηνπιίνπ 2017.  
25

 CoE, Comité des Ministres, Communication de la Grèce concernant l’affaire Chowdury et autres c. Grèce (Requête 

n° 21884/15), DH-DD(2018)607, 13.6.2018, ζει. 12, δηαζέζηκν ζε: http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=DH-

DD(2018)607F.  

http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=DH-DD(2018)607F
http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=DH-DD(2018)607F
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ηφηε πνιηηηθή εγεζία ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, ηνλίδνληαο ηελ απνηπρία ηεο Πνιηηείαο λα 

πξνζηαηεχζεη ηα ζχκαηα, λα δηεξεπλήζεη επαξθψο ηελ ππφζεζε θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο ππαίηηνπο
26

. 

Πξάγκαηη, ήδε απφ ην 2008, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, κε αθνξκή θαηαγγειίεο θαη δεκνζηεχκαηα 

ηνπ Σχπνπ πνπ έθαλαλ ιφγν γηα εθκεηάιιεπζε θαη θαθνκεηαρείξηζε κεηαλαζηψλ απφ παξαγσγνχο 

ηεο πεξηνρήο ηεο Μαλσιάδαο, είρε απεπζχλεη επηζηνιή πξνο ηνπο αξκφδηνπο ηφηε Τπνπξγνχο 

Δζσηεξηθψλ, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Τγείαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, επηζεκαίλνληαο, πέξα απφ ηηο απαξάδεθηεο ζρέζεηο εξγαζίαο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

θέξνληαλ λα απαζρνινχληαη νη κεηαλάζηεο, φηη δνχζαλ ζε θαζεζηψο νπζηαζηηθά πεξηνξηζκνχ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο, θαζψο νη εξγνδφηεο ηνπο θαηλφηαλ λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ειέγρνπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αθφκε θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ εξγαηψλ
27

, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αλειίθσλ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, ε πιήξεο απνπζία ειέγρσλ θαη θξνληίδαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηδηαίηεξα άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πγηεηλήο ησλ παξερφκελσλ ζηνπο αιινδαπνχο 

θαηαιπκάησλ δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξνχο θαη εχινγνπο θφβνπο γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηφζν ησλ 

αιινδαπψλ εξγαδφκελσλ, φζν θαη ηνπ ληφπηνπ εκεδαπνχ πιεζπζκνχ
28

. Οη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηνπο νπνίνπο επαλαδηαηχπσζε ην 2013, κε αθνξκή ηε δηαπίζησζε ηνπ 

ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηε κε αλαδήηεζε θαη ζπλαθφινπζα 

αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ ηε κε αλεθηή λνκηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά 

θαηάζηαζε ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
29

, ζπλεγνξνχλ ζην ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

γηα ηελ απνπζία ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ έιιεηςε ηεο δεκφζηαο ξχζκηζεο απφ ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, ηδίσο φηαλ πιήηηνληαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο
30

 θαη πξνθαλψο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαπίζησζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. 

                                                 
26

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 48-53. Γηα ηελ 

παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε βι. ζρεηηθά ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ 

αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο (Νέα Μαλσιάδα), 22.4.2008, δηαζέζηκν ζε: 

https://www.synigoros.gr/resources/eggrafo--2.pdf.  
27

 ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο 

(Νέα Μαλσιάδα), op.cit., ζει. 1.  
28

 Idem, ζει. 2.  
29

 ηΠ, πκκεηνρή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ιζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηεο Βνπιήο γηα ηα γεγνλφηα ζηε Νέα Μαλσιάδα, Γειηίν Σχπνπ, 24.4.2013.  
30

 Βι. ζρεηηθά ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 51 θαη ηΠ, 

Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο (Νέα 

Μαλσιάδα), op.cit., ζει. 2-3. ρεηηθά κε ηελ απνπζία ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ αλνρή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ Αξρψλ, ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη θάλεη ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη ζε κεηαγελέζηεξεο εθζέζεηο ηνπ, βι. κεηαμχ άιισλ ηΠ, 

Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, Δηδηθή Έθζεζε 2013 (άξζξν 20, παξάγξ. 3 Ν 3304/2005), ζει. 101-102, θαζψο επίζεο 

θαη Δηδηθή Έθζεζε (Νφκνο 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξ. 5 άξζξνπ 3). Σν θαηλφκελν ηεο 

ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Διιάδα θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ, επηέκβξηνο 2013, ζει. 30-31.  

https://www.synigoros.gr/resources/eggrafo--2.pdf
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ΗΗ. Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ  

14. Σν θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ην πθίζηαηαη ζπληζηά πξάγκαηη κία «ζχγρξνλε κνξθή δνπιείαο»
31

, κηα λέα 

πξαθηηθή πνπ πξνζνκνηάδεη ζηε δνπιεία (slavery-like practice)
32

. Πξνηνχ γίλεη αλαθνξά ζηνπο 

αξηζκνχο θαη ηα ζπλαθή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, κε έκθαζε ζηελ εκπνξία 

γηα ιφγνπο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, θαη γηα ιφγνπο 

κεζνδνινγηθήο αθξίβεηαο, ζθφπηκν είλαη λα εληνπηζηεί σο ζεκείν αλαθνξάο έλαο πεξηεθηηθφο θαη 

θνηλψο απνδεθηφο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηφζν γηα ην θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο γεληθά, φζν 

θαη γηα ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία.  

15. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πιεξέζηεξνο θαη ζπλεθηηθφηεξνο κέρξη ζήκεξα νξηζκφο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ αληιείηαη απφ ην Πξσηφθνιιν γηα ηελ απνηξνπή, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ ηηκσξία ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ηδηαίηεξα 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ (Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν), ην νπνίν ππνγξάθεθε ζην Παιέξκν 

ηεο Ηηαιίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2000, ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2003 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ην 

2010
33

. χκθσλα κε ην άξζξν 3 (a) ηνπ Πξσηνθφιινπ, κε ηνλ φξν «’δηαθίλεζε πξνζψπσλ’ λνείηαη 

ε ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, κεηαθίλεζε, παξνρή θαηαιχκαηνο ή ππνδνρή πξνζψπσλ, κε ηελ απεηιή ή 

ρξήζε βίαο ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, κε απαγσγή, εμαπάηεζε, παξαπιάλεζε, θαηάρξεζε 

εμνπζίαο ή επάισηεο ζέζεο ή κε παξνρή ή απνδνρή ρξεκάησλ ή σθειεκάησλ γηα λα επηηεπρζεί ε 

ζπγθαηάζεζε πξνζψπνπ πνπ έρεη ηνλ έιεγρν άιινπ πξνζψπνπ, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Η 

εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πνξλείαο άιισλ ή άιιεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δνπιεία ή πξαθηηθέο 

παξφκνηεο κε ηε δνπιεία, ηελ εηισηεία ή ηελ αθαίξεζε νξγάλσλ». Ο ίδηνο νξηζκφο επαλαιακβάλεηαη 

θαη ζηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηε Βαξζνβία ηεο Πνισλίαο, ην 2005, ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2008 θαη 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ην 2013
34

, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Οδεγία 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο
35

.  

16. χκθσλα κε ηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε 

εκπνξία αλζξψπσλ ζπλίζηαηαη ζην ζπλδπαζκφ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ γηα λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί κηα ζπκπεξηθνξά σο εκπνξία: 

- κηα πξάμε (πξφζιεςε, κεηαθνξά, θχιαμε ή ππνδνρή πξνζψπσλ),  

                                                 
31

 ΔΔΓΑ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, op.cit., ζει. 1. 
32

 S. Scarpa, Trafficking in Human Beings: Modern Slavery, Oxford University Press, 2008, ζει. 4.  
33

 Ν 3875/2010 γηα ηελ «θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ 

Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη ησλ ηξηψλ Πξσηνθφιισλ απηήο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 158/Α/20.9.2010).  
34

 Ν 4216/2013 γηα ηελ «θχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ» (ΦΔΚ 266/Α/10.12.2013).  
35

 Ζ νπνία ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Ν 4198/2013 «Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 215/Α/11.10.2013).  
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- κε ηε ρξήζε κέζσλ πνπ ζπλίζηαληαη ζε απεηιή ή ρξήζε βίαο ή άιισλ κνξθψλ επηβνιήο, 

απαγσγή, απάηε ή εμαπάηεζε, θαηάρξεζε εμνπζίαο, επάισηε ζέζε, πξνζθνξά ή απνδνρή 

πιεξσκήο ή νθέινπο γηα λα εθκαηεπζεί ε ζπλαίλεζε ελφο πξνζψπνπ πνπ αζθεί έιεγρν ζε άιιν 

πξφζσπν,  

- πξνο ην ζθνπφ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

πνξλείαο άιισλ πξνζψπσλ ή άιισλ κνξθψλ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

ή ππεξεζηψλ, δνπιείαο ή πξαθηηθψλ παξνκνίσλ κε ηε δνπιεία, ή εμαγσγή νξγάλσλ
36

. 

17. Γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπκπεξηθνξά σο εκπνξία ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη απφ 

ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, φπσο, ελδεηθηηθά, πξφζιεςε (ζηξαηνιφγεζε) πξνζψπσλ κε εμαπάηεζή ηνπο 

πξνο ην ζθνπφ ζεμνπαιηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο (πνξλείαο). Δάλ σζηφζν πξφθεηηαη γηα πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ζε παηδηά, ε πξάμε ζεσξείηαη σο εκπνξία αθφκε θη αλ δελ έγηλε ρξήζε κέζσλ πνπ 

ζπλίζηαληαη ζε απεηιή ή ρξήζε βίαο ή άιισλ κνξθψλ επηβνιήο
37

.  

18. Ο νξηζκφο απηφο δηαθνξνπνηεί ηηο πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ απφ άιιεο 

ελέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξάλνκε εηζαγσγή κεηαλαζηψλ (smuggling), φπνπ ε 

εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ζπλίζηαηαη ζηελ κεηαθνξά κε αληαιιάγκαηα θαη παξάλνκε εηζαγσγή, ρσξίο 

φκσο ην ζηνηρείν ηεο κεηέπεηηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθέξνληαη ή ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν νξηζκφο πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε (π.ρ. αλαγθαζηηθή 

εξγαζία ή ππεξεζίεο, ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ππνβνιή ζε θαζεζηψο δνπιείαο, εμαγσγή θαη 

πψιεζε νξγάλσλ)
38

. 

19. Ζ εκπνξία αλζξψπσλ δχλαηαη λα ιάβεη πνιιέο θαη πνηθίιεο κνξθέο, φπσο κεηαμχ άιισλ ε 

εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ (αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία ζε 

βηνκεραλίεο, αγξνηηθέο εξγαζίεο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή νηθηαθή εξγαζία), ε ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ (αλαγθαζηηθή πνξλεία), ε εθκεηάιιεπζε παηδηψλ γηα 

επαηηεία ή δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε εθκεηάιιεπζε γπλαηθψλ θαη αλήιηθσλ θνξηηζηψλ γηα 

παξάλνκνπο γάκνπο θαη πηνζεζίεο θαη ε εθκεηάιιεπζε αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ γηα αθαίξεζε 

νξγάλσλ
39

. ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

δπλακηθήο εμέιημεο πνπ παξνπζηάδεη ην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, «δελ δχλαηαη λα 

απνθιεηζηεί a priori ε εκθάληζε λέσλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζίαο ησλ ζπκάησλ 

                                                 
36

 CoE, Explanatory Report to the CoE Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 16.5.2005, παξ. 74.  
37

 Idem, παξ. 76.  
38

 Idem, παξ. 77-78. Κνηλφο παξνλνκαζηήο, βέβαηα, θαη ησλ δχν παξακέλεη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κηα άθξσο 

επηθεξδή επηρείξεζε γηα ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο δηαθηλεηέο αλζξψπσλ. Γξαθείν κειέηεο θαη αληηκεηψπηζεο 

Trafficking/ΚΔΔΛΠΝΟ/Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Trafficking and Smuggling. Απφ ηνλ Οξηζκφ 

ζηελ Πξάμε, Οθηψβξηνο, 2009, ζει. 6. Γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ιαζξαίαο κεηαθνξάο 

κεηαλαζηψλ, βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, Δκπνξία θαη 

Δθκεηάιιεπζε Αλζξψπσλ. Trafficking, Οθηψβξηνο 2005, ζει. 7.  
39

 Γξαθείν κειέηεο θαη αληηκεηψπηζεο Trafficking, Trafficking and Smuggling. Απφ ηνλ Οξηζκφ ζηελ Πξάμε, op.cit., 

ζει. 5.  
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δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. Κξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή 

επαγγέικαηνο σο κνξθήο εθκεηάιιεπζεο δελ είλαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη θαη ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη θαζ‟ φια λφκηκε, αιιά ε ζρέζε ηνπ ζχκαηνο κε ηνλ εξγνδφηε θαη νη 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εξγάδεηαη»
40

.  

20. ην παξφλ θείκελν πζηάζεσλ, ε ΔΔΓΑ, ζηνρεχνληαο ηδίσο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ Αξρψλ κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί 

θαηά Διιάδαο, εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε. πεχδεη, σζηφζν, λα δηεπθξηλίζεη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαγλσξίδεη ηε 

ζεκαζία ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο, ζηηο νπνίεο άιισζηε έρεη αλαθεξζεί θαη ζην 

παξειζφλ
41

, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

ππαγνξεχεη ηε ζαθή νξηνζέηεζε ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ παξαηεξήζεψλ ηεο ζην ηκήκα εθείλν ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζην εξγαζηαθφ trafficking θαη ηελ αλαγθαζηηθή 

εξγαζία
42

.  

21. Με ηνλ φξν «αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία», λνείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1, 

ηεο χκβαζεο αξηζ. 29 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαζηηθή 

εξγαζία, «θάζε εξγαζία ή ππεξεζία πνπ εθηειείηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε ηελ απεηιή 

νπνηαζδήπνηε πνηλήο θαη γηα ηελ νπνία ην πξφζσπν δελ έρεη πξνζθεξζεί εζεινληηθά». ην πιαίζην, 

δε, ηνπ νξηζκνχ απηνχ ηεο ΓΟΔ, αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ δχν θξίζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζία ζεκεία: ε έλλνηα ηεο απεηιήο θαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξνζψπνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε πλνιηθή έθζεζε ηεο ΓΟΔ γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εξγαζία γηα ην 2009, κε ηίηιν Σν θφζηνο ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ε νπνία ζπληζηά 

νπζηαζηηθά θείκελν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηηο 

ζεκειηψδεηο Αξρέο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο εξγαζίαο, ζε φ,ηη αθνξά θαηαξράο ζηελ απεηιή 

αληίπνηλσλ, απηή κπνξεί λα ιάβεη ηηο πιένλ πνηθίιεο κνξθέο, απφ ηηο πην αθξαίεο έσο θαη επηφηεξεο 

ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο, ελδεηθηηθά, ε απεηιή θαηά παξάλνκσλ εξγαδφκελσλ φηη ζα 

θαηαγγειζνχλ ζηελ Αζηπλνκία ή ηηο ππεξεζίεο κεηαλάζηεπζεο ή, αθφκε, ε απεηιή ρξεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξαθξάηεζεο ηκήκαηνο ηνπ κηζζνχ πξνο εμφθιεζε 

                                                 
40

 Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα Ππζαγφξαο ΗΗ – Φχιν - Ηζφηεηα, κε ηίηιν «Σν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηηο αιινδαπέο γπλαίθεο-

ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο», Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Τπεχζπλε Καζεγήηξηα Ε. Παπαζηψπε-Παζηά, κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΔΠΔΑΔΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΑΠΘ, 2008, ζει. 54 επ. 
41

 ΔΔΓΑ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, op.cit. 
42

 Απφ ηε ξεηή απαγφξεπζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ην χληαγκα ζεζπίδεη εμαηξέζεηο «ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή 

επηζηξάηεπζεο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ηεο άκπλαο ηεο Xψξαο ή επείγνπζαο θνηλσληθήο αλάγθεο απφ 

ζενκελία ή αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπηθψλ αλαγθψλ» (άξζξν 22, 

παξ. 4 β΄). Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πνιίηεο θαινχληαη απφ ην Κξάηνο λα εθπιεξψλνπλ ην ρξένο 

θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο ηνπο (άξζξν 25, παξ. 4). Γηα ιφγνπο ζαθνχο νξηνζέηεζεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ 

παξαηεξήζεσλ, ε ΔΔΓΑ δηεπθξηλίδεη φηη δελ ζα αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηηο δχν εμαηξέζεηο απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.  
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ρξεψλ
43

. ε φ,ηη αθνξά, δε, ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζψπνπ, ε ΓΟΔ ζεκεηψλεη κε 

έκθαζε φηη ηα ζχκαηα ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο είλαη ζπρλά πξφζσπα ηα νπνία, αξρηθά, 

δεζκεχηεθαλ απηνβνχισο ζε κηα εξγαζία – ζπρλά κέζσ θαηάρξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο – γηα 

λα αληηιεθζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, φηη δελ είλαη πιένλ ειεχζεξα λα ηελ εγθαηαιείςνπλ ιφγσ ηεο 

παξεκπφδηζήο ηνπο απφ δεζκνχο πνπ κπνξνχλ λα είλαη λνκηθήο, ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο θχζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αξρηθή ζπλαίλεζε παχεη λα είλαη έγθπξε, εθφζνλ 

ιήθζεθε κε απάηε ή θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο
44

.  

22. χκθσλα, δε, κε ηνλ Οδεγφ ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο πλδηθάησλ (ITUC) γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εξγαζία, νη πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ κε ηε 

βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ ζπλδένληαη είηε κε ην ζηνηρείν ηεο απεηιήο αληηπνίλσλ, είηε 

κε ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο
45

. Δηδηθφηεξα, ελδείμεηο γηα 

ην θαηά πφζν ε πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν είλαη πξάγκαηη εζεινχζηα ή φρη – ή 

αιιηψο, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηεο ITUC, ελδείμεηο γηα ηελ «είζνδν» ελφο πξνζψπνπ ζηελ 

αλαγθαζηηθή εξγαζία – ζπληζηνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: γέλλεζε ή θιεξνλνκηθφηεηα ζε 

θαηάζηαζε εηισηείαο ή δέζκεπζεο, απαγσγή, πψιεζε πξνζψπνπ, πεξηνξηζκφο ζηνλ ηφπν παξνρήο 

εξγαζίαο είηε ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα είηε ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο θξάηεζεο, ςπρνινγηθφο 

θαηαλαγθαζκφο (φπσο γηα παξάδεηγκα εληνιή γηα παξνρή εξγαζίαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζνβαξή 

απεηιή πνηλήο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο), πξφθιεζε ρξένπο (κε πιαζηνγξάθεζε 

ινγαξηαζκψλ, δηφγθσζε ηηκψλ, ππνηίκεζε παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαηαρξεζηηθνχο 

ηφθνπο θ.ά.), εμαπάηεζε ή ςεπδείο ππνζρέζεηο γηα ηε ζρέζε θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο, 

παξαθξάηεζε θαη κε πιεξσκή νθεηιφκελσλ κηζζψλ, παξαθξάηεζε λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ή 

άιισλ πνιχηηκσλ πξνζσπηθψλ εηδψλ. Παξάιιεια, ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε απεηιήο αληηπνίλσλ – 

ή, αιιηψο, ελδείμεηο γηα ηε «δηαηήξεζε» ελφο πξνζψπνπ ζηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία – ζπληζηνχλ νη 

αθφινπζνη παξάγνληεο: ζσκαηηθή βία θαηά ησλ εξγαδφκελσλ ή κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή 

ζπλεξγαηψλ ηνπο, ζεμνπαιηθή βία, απεηιή αληηπνίλσλ, θπιάθηζε ή άιινπ είδνπο ζηέξεζε ηεο 

ειεπζεξίαο, θπξψζεηο νηθνλνκηθήο θχζεο, θαηαγγειία ζηηο Αξρέο θαη απέιαζε, απφιπζε, 

απνθιεηζκφο απφ κειινληηθή απαζρφιεζε, απνθιεηζκφο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δσή 

γεληθφηεξα, αθαίξεζε δηθαησκάησλ ή πξνλνκίσλ, ζηέξεζε ηξνθήο, ζηέγεο ή ηθαλνπνίεζεο άιισλ 

αλαγθψλ, ππνβάζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ή απψιεηα θνηλσληθήο ζέζεο
46

.  

23. ην ζεκείν απηφ, θξίζηκν είλαη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε δελ είλαη 

πάληα ζπλέπεηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη ε ηέιεζε 

                                                 
43

 ILO, The cost of coercion, Report of the Director-General, Global Report under the follow-up to the ILO Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 98th Session, 2009, Report I(B), παξ. 

24, ζει. 5 επ.  
44

 Idem, παξ. 25, ζει. 6.  
45

 ITUC, Forced Labour. Mini Action Guide, May 2008, ζει. 8. 
46

 Ibidem.  
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ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ κε ρξήζε αζέκηησλ κέζσλ γηα ην ζθνπφ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Σα ζχκαηα 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο δελ εμαλαγθάδνληαη απαξαίηεηα λα εξγαζηνχλ. Δίλαη ζχκαηα 

εθκεηάιιεπζεο επεηδή νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ φξσλ πνπ 

ζεσξνχληαη απνδεθηνί απφ ην λφκν σο ππξήλαο (θαηψηαηα φξηα, φξηα αζθαιείαο) ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο εξγαζίαο
47

.  

24. Όπσο πνιχ εχζηνρα δηεπθξηλίδεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε θαιχπηεη επξχ θάζκα αδηθεκαηηθψλ πξάμεσλ, 

απφ ζνβαξά αδηθήκαηα, φπσο ε δνπιεία, θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο ζνβαξήο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο έσο θαη άιιεο, πην ήπηεο κνξθέο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, πνπ απαζρνινχλ ην Αζηηθφ θαη ην Δξγαηηθφ Γίθαην
48

. Ο φξνο «ζνβαξή 

εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε» αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζην άξζξν 

9, παξ. 1, ηεο Οδεγίαο πεξί θπξψζεσλ θαηά ησλ εξγνδνηψλ (2009/52/ΔΚ) ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε παξάηππα δηακελφλησλ εξγαδφκελσλ κε «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο» 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλερηδφκελεο ή ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελεο 

παξαβάζεηο, παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παξάηππα 

δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, παξαβάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο 

φξνπο εξγαζίαο, παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ εξγνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εξγαζία ή 

ηηο ππεξεζίεο παξάηππα δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γλσξίδνληαο φηη είλαη ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, θαζψο επίζεο θαη παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξάλνκε απαζρφιεζε 

αλειίθσλ
49

. Πξφθεηηαη γηα φξνπο «νη νπνίνη είλαη θαηάθσξα δπζαλάινγνη πξνο ηνπο φξνπο εξγα-

ζίαο ησλ λφκηκα απαζρνινχκελσλ εξγαδφκελσλ, έρνληαο επίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ, θαη πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα» (άξζξν 2 (ζ) 

ηεο Οδεγίαο 2009/52/ΔΚ). Ζ δηαηχπσζε, δε, απηή παξαπέκπεη θαη ζην άξζξν 31 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θάζε εξγαδφκελνο έρεη 

δηθαίσκα ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζέβνληαη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηά 

ηνπ. Με άιια ιφγηα, ν φξνο «ζνβαξή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε» δειψλεη εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ζπλήζεηο δίθαηνπο θαη πξφζθνξνπο φξνπο εξγαζίαο, φπσο 

απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη άιιεο θαλνληζηηθήο ηζρχνο ξπζκίζεηο, φπσο 

δηαηάμεηο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο, ην σξάξην εξγαζίαο, 

ηηο άδεηεο, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ηε κεηαρείξηζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε αμηνπξέπεηα 

θαη ζεβαζκφ
50

. 

                                                 
47

 Βι. έηζη FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations 

and victims’ rights, June 2015, ζει. 12-13.  
48

 Idem, ζει. 34-35.  
49

 Ibidem.  
50

 Idem, ζει. 35-36.  
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25. Δλδεηθηηθφ είλαη ην πην θάησ ζρήκα, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ
51

:  

 

 

 

26. Μεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη θπξίσο ε εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε ζπγθαηαιέγνληαη νη ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, 

ησλ εμνξχμεσλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
52

. ηελ νπζία, ηα ζχκαηα, ηδίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

εξγάδνληαη φπσο ζε παιαηφηεξεο επνρέο νη δνχινη ζηηο θπηείεο, ζε άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

δηαηξνθήο θαη ζηέγαζεο, θαη κε ειάρηζηε ή αθφκε θαη κεδακηλή ακνηβή. Ζ πεξηγξαθή απηή, 

άιισζηε, παξαπέκπεη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ «ππφζεζε ηεο 

Μαλσιάδαο», φπνπ θαη αλαθέξεηαη φηη νη πξνζθεχγνληεο, εθ ησλ νπνίσλ «νη πεξηζζφηεξνη […ήηαλ] 

κεηαλάζηεο ζε παξάλνκε θαηάζηαζε πξνεξρφκελνη απφ ην Παθηζηάλ θαη ην Μπαλγθιαληέο, […] 

                                                 
51

 FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 

victims’ rights, op.cit., ζει. 34 [βι. γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε FRA, νβαξή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε εξγαδφκελσλ 

πνπ κεηαθηλνχληαη εληφο ηεο ΔΔ ή κεηαλαζηεχνπλ ζηελ ΔΔ. χλνςε, 2016, ζει. 3].  
52

 ILO, Profits and poverty: The economics of forced labour, Special Action Programme to Combat Forced Labour 

(SAP-FL), Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FPRW), 2014, ζει. 7, 16. Βι. ζρεηηθά θαη Eurostat, 

Trafficking in human beings, 2015, ζει. 29.  
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εξγάδνληαλ ζηα ζεξκνθήπηα απφ ηηο 7 ην πξσί κέρξη ηηο 7 ην βξάδπ, φιεο ηηο εκέξεο θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν έλνπισλ θπιάθσλ πνπ πιεξψλνληαλ απφ ηνλ [εξγνδφηε], δνχζαλ ζε πξφρεηξα παξαπήγκαηα 

θηηαγκέλα απφ ραξηφλη, λάηινλ θαη θαιάκηα, ρσξίο ηνπαιέηεο θαη ηξερνχκελν λεξφ. χκθσλα κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο, νη εξγνδφηεο ηνπο ηνχο είραλ πξνεηδνπνηήζεη φηη δελ ζα ηνπο θαηέβαιιαλ ηνπο 

κηζζνχο ηνπο παξά κφλν αλ ζπλέρηδαλ λα εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο»53. 

27.  Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή εθκεηάιιεπζεο πνπ θπξίσο – αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά – αθνξά 

αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, ζην βαζκφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πξφζσπα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε 

Υψξα ηνπο είηε γηα λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο αλαδεηψληαο δηεζλή πξνζηαζία, είηε ζε αλαδήηεζε 

θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηε δηαθίλεζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηε πλνιηθή έθζεζε ηεο ΓΟΔ γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ γηα ην 2016, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ (60%, θαηά πξνζέγγηζε) είλαη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ. Απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη είλαη «δηεζλείο κεηαλάζηεο» (international 

migrants)
54

, πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ηε κηα Υψξα ζηελ άιιε. Σελ επαισηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαδεηνχλ αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ), ε νπνία δηεμήρζε ζε δείγκα 2.385 κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 έσο ην Μάξηην ηνπ 2016, ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο κηθηέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Διιάδα πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πεξηζζφηεξνη απφ ην 7% ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία εκπεηξία εκπνξίαο ή εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπο
55

. Ζ δηαπίζησζε απηή αλαδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ.  

28. Ζ παγθφζκηα θιίκαθα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί, ιφγσ ηεο θξπθήο θχζεο ηνπ εγθιήκαηνο. Παξφια απηά, ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζπρλά είλαη ελδεηθηηθά ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην θαηλφκελν. Ζ εκπνξία 

αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζπληζηά, ζχκθσλα κε ην Γξαθείν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC), ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε 

θαη γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παγθνζκίσο, αλάινγε κε ηε 

βηνκεραλία φπισλ θαη ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ
56

. χκθσλα, κάιηζηα, κε εθηηκήζεηο ηεο 

ΓΟΔ, 21 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, 

                                                 
53

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 5-7.  
54

 ILO, Global Report on trafficking in persons 2016, ζει. 57 επ. Ο ΟΖΔ (ST/ESA/STAS/SER.M/58/Rev.1, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations Recommendations on 

Statistics of International Migration, Revision 1, 1998) έρεη νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ «δηεζλνχο κεηαλάζηε» σο 

«νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ αιιάδεη ηε ρψξα ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ» (παξ. 32, ζει. 9).  
55

 ΗΟΜ, Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond, Findings: Counter –Trafficking Survey, Data 

Collected 7 December 2015-14 March 2016. Οη χξνη, νη Αθγαλνί θαη νη Ηξαθηλνί είλαη νη θπξηφηεξεο εζληθφηεηεο, 

κέιε ησλ νπνίσλ πέθηνπλ ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, φπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλα ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο. 
56

 UNODC, Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. 

Research report, October 2011. Βι. επίζεο Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World, 

by C. May, March 2017, ζει. xi-xii.  
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ηεινχλ ππφ ζπλζήθεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ππνινγίδεηαη φηη παξάγεη παξάλνκα θέξδε 

πνπ αλέξρνληαη ζε 150 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ απηά, ηα 9 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δαζνθνκίαο θαη ηεο αιηείαο
57

.  

29. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηεο ΓΟΔ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Free 

Walk, θαηαγξάθεθαλ 40,3 εθαηνκκχξηα ζχκαηα «ζχγρξνλεο δνπιείαο» θαηά ην 2016, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηα 25 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ήηαλ παγηδεπκέλα ζε αλαγθαζηηθή εξγαζία, ελψ ην έλα ηέηαξην 

πεξίπνπ ήηαλ παηδηά
58

. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηε πλνιηθή Έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC), ηα ζχκαηα πνπ επίζεκα 

αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο Αξρέο κεηαμχ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2014, ζε 106 ρψξεο 

αγγίδνπλ κφιηο ηηο 63.251
59

.  

30. ε επξσπατθφ επίπεδν, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηελ πεξίνδν 

2010-2012, θαηαγξάθεθαλ 30.146 ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηα 27 Κξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), απφ ηα νπνία ην 80% ήηαλ γπλαίθεο, ελψ πάλσ απφ 1.000 παηδηά ήηαλ 

ζχκαηα εκπνξίαο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε
60

. Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο, νη δηψμεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη κφιηο 8.805 θαη νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο κφιηο 

3.855
61

. Παξάιιεια, κε βάζε ζηαηηζηηθά πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηα Κξάηε κέιε γηα ζρεηηθή 

Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014, ζπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 15.846 ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ζηελ ΔΔ (αλαγλσξηζκέλα θαη εηθαδφκελα)
62

, απφ ηα νπνία ην 67% ήηαλ ζχκαηα 

εκπνξίαο κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαη ην 21% ζχκαηα εκπνξίαο κε ζθνπφ ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Σξία ηέηαξηα θαη πιένλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπκάησλ ήηαλ 

γπλαίθεο (76%), ελψ ηνπιάρηζηνλ 15% ησλ ζπκάησλ ήηαλ παηδηά
63

. Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο, 

θαηαγξάθεθαλ κφιηο 4.079 δηψμεηο θαη 3.129 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα εκπνξία αλζξψπσλ
64
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 Βάζεη ηνπ νξηζκνχ ζηελ Οδεγία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ν φξνο «αλαγλσξηζκέλν ζχκα» (ή 
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Οη δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην θαηλφκελν είλαη θαηαθαλψο ηεξάζηηεο θαη ην ράζκα κεηαμχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηεο αλεπαξθνχο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπ είλαη πέξα απφ θάζε 

ακθηβνιία ζαθέο.  

31. Σν νμχκσξν απηφ ζρήκα απαληάηαη θαη ζηελ Διιάδα, κε ηηο δπν απηέο παξάιιειεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ηεο αλεζπρεηηθήο εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο αδπλακίαο 

απνηειεζκαηηθήο αλίρλεπζεο θαη θαηαπνιέκεζήο ηνπ λα εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη εδψ θαη 

ρξφληα αζχκπησηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Υψξα καο ζπληζηά απνδεδεηγκέλα ρψξα πξννξηζκνχ, 

δηέιεπζεο θαη, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, πξνέιεπζεο ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηφζν γηα 

ζεμνπαιηθή φζν θαη γηα εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε
65

. Πξάγκαηη, ε εκπνξία αλζξψπσλ ζπληζηά έλα 

έγθιεκα αζέαην, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα ζηνηρεηνζεηεζεί, δηαπίζησζε ζηελ νπνία ζπκθψλεζε 

θαη ν Δζληθφο Δηζεγεηήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ θαηά ηελ αθξφαζε 

θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΔΓΑ
66

. Γη‟ απηφ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ παξακέλνπλ ηφζν κηθξά. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, ζηελ Διιάδα, ην 2017 

θαηαγξάθεθαλ κφιηο 21 ππνζέζεηο trafficking, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ην 2016 ήηαλ 

ειάρηζηα κεγαιχηεξνο, αγγίδνληαο ηηο 25 ππνζέζεηο. Απφ απηέο, γηα ην 2017, δελ θαηαγξάθεθε 

θακία πνπ λα αθνξνχζε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, ελψ κφλν κία αθνξνχζε εηδηθά ζηελ επαηηεία. 

Αληίζηνηρα, γηα ην 2016, ηα δεδνκέλα δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο, θαζψο έρνπλ θαηαγξαθεί κφιηο 

3 ππνζέζεηο εκπνξίαο γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 4 εηδηθά γηα επαηηεία
67

. 

32. Σν πξφβιεκα, βέβαηα, κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη 

ιάβεη ην θαηλφκελν, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην φηη ε ζπιινγή ηνπο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη 

ρσξίο ζπλνρή. Απηφ επηζεκαίλεηαη, άιισζηε, θαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, νη νπνίνη, ζηελ Έθζεζή ηνπο γηα ηελ Διιάδα, παξαηήξεζαλ φηη ζηε Υψξα καο ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ ζπιιέγνληαη απφ πνιινχο θνξείο
68

. Πξάγκαηη, ε θάζε 

δεκφζηα Αξρή ή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ζπιιέγεη θαη δηαηεξεί ηα δηθά ηεο δεδνκέλα. Δθηφο απφ ηα ζηαηηζηηθά πνπ ζπιιέγεη ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία θαη ηα νπνία, φπσο παξαηεξνχλ νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA, δελ αλαθέξνληαη 
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 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          
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ζηαζεξά ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο εθκεηάιιεπζεο, ζηαηηζηηθά δηαηεξεί θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο βάζεη ησλ 

άξζξσλ 323Α θαη 351 ηνπ ΠΚ, θαζψο επίζεο θαη ην Σκήκα Αδεηψλ Γηακνλήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζε ζχκαηα trafficking. 

Παξάιιεια, αλακέλεηαη ε εηζαγσγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δηθαζηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηψμεηο θαη ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο δξαζηψλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ εθπφλεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (ΓΔΘΔΗ), έρεη 

θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά εμαηηίαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο
69

.  

33. Έιιεηκκα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ εληνπίδεηαη επίζεο θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηε 

δηαπίζησζε ζπλζεθψλ αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΔΠΔ θαη ΔΦΚΑ αληίζηνηρα), δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ 

νξηζηεί δπζηπρψο αθφκα νη κέζνδνη ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, παξάιιεια κε 

ζπληξέρνληα δεηήκαηα ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε απνζαθήληζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη ζηα 

ζηνηρεία φξσλ εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ θαηαρσξνχληαη θαη ηεξνχληαη ζηα αξκφδηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ΔΡΓΑΝΖ, ΟΠ ΔΠΔ, ΖΓΗΚΑ, ΟΠ ΔΦΚΑ θιπ) δελ ππάξρεη εηδηθφ 

ζεκείν γηα ηελ θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπίζησζε ζπλζεθψλ αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο ή εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Πνιχ, δε, πεξηζζφηεξν 

εάλ ζπλεθηηκεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα ηεξνχκελα ζηα πιεξνθνξηαθά απηά ζπζηήκαηα ζηνηρεία 

ζρεηίδνληαη κε ηε δήισζε (θαηαρψξεζε) ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 

ε νπνία σζηφζν δελ είλαη ν κφλνο νχηε ν ζπλήζεο ηξφπνο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζπλήζσο απαζρνινχληαη κε εξγφζεκν. Ζ απαζρφιεζε κέζσ 

εξγνζήκνπ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο λφκηκα λα 

κελ δειψλνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, άξα λα κελ ην αλαγξάθνπλ ζε πίλαθεο πξνζσπηθνχ 

νχηε λα θαηαζέηνπλ γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ), κε απνηέιεζκα 

γηα ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα (ΔΠΔ θαη ΔΦΚΑ) νη εξγαδφκελνη απηνί λα είλαη αφξαηνη. 

Δμίζνπ ζεκεηψλεηαη φηη χζηεξα απφ ηελ έληαμε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) 

ζηνλ ΔΦΚΑ, ζηνλ νπνίν ππήξρε ε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ησλ εξγαηψλ γεο, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη εθεμήο, ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ, γηα ηνπο εξγάηεο 

γεο πνπ ακείβνληαη θαη αζθαιίδνληαη κε εξγφζεκν
70

.
 
Γπζηπρψο, γεγνλφηα απεηιεηηθά γηα ηε δσή 
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ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο ε πξφζθαηε θσηηά (Ηνχληνο 2018) ζε θαηαπιηζκφ 

εξγαηψλ γεο ζηε Μαλσιάδα, θαηαδεηθλχεη παξάιιεια ην έιιεηκκα πξφλνηαο γηα ηηο ζηνηρεηψδεηο 

ζπλζήθεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ εξγαηψλ γεο θαη ζπλαθφινπζα ην εχξνο ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο σο πξνο ηελ απαζρφιεζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη εμίζνπ ε ππνρξέσζε πξφλνηαο ηνπ 

εξγνδφηε ζπλδέεηαη ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ χπαξμε ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

(Ν 3850/2010). Ζ ΔΔΓΑ, επίζεο, παξαηεξεί φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν 4485/2017 γηα ηε 

ζέζπηζε ππνρξέσζεο λα ηεξείηαη «Βηβιίν Ζκεξεζίσλ Γειηίσλ Απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ ζε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη αιηεία» αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκέλα ην θαηλφκελν ησλ «αφξαησλ 

εξγαδφκελσλ», θαζψο αθνξά κφλν αιηεξγάηεο κε ζρέζε ή ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο θαη κεηαθιεηνχο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο, ησλ νπνίσλ σζηφζν ε απαζρφιεζε κέζσ ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε δήισζή ηνπο ζηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο θαη 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, άξα θαη κε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Τπφ ην θσο θαη ηεο απφθαζεο Chowdury, είλαη πξνθαλέο φηη ηα νπζηψδε απηά ειιείκκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα θαηλφκελα αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο είλαη ππαξθηά, αιιά αφξαηα κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαθφινπζα αμηφπνηλεο πξάμεηο 

ππαγφκελεο ζην πεδίν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. 

34. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αλάγθεο πηνζέηεζεο κηαο πξνζέγγηζεο πνπ λα ζεκειηψλεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (human rights-based approach) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ε 

επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αξρή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε ηαθηηθή θαη εληαία αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε δεκφζησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ θξίζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο ηάζεηο ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη 

ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, φζν θαη γηα ηηο επηδφζεηο ησλ θπξηφηεξσλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηε Υψξα, θαηά ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, 

ζπκάησλ θαη δξαζηψλ
71

.  

                                                                                                                                                                  
Υάξηε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία, εληφο ηνπ 2018, γηα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ζπγγξαθέαο Α. Καςάιεο). 
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 CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 84 επ.  
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ΗΗΗ. ΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ Ζ/ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

35. πλεπήο πξνο ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο εζληθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ Chowdury θαη ινηπνί 

θαηά Διιάδαο, ε ΔΔΓΑ επηρεηξεί, ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα, κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ (Α) θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Β) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ζα ηεο επηηξέςεη, ζε έλα δεχηεξν ρξφλν, ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ςειαθίζεη ηηο βαζχηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηε 

δηφγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

Α. Σν θαλνληζηηθό πιαίζην 

Σε εθνικό επίπεδο 

36. ηελ Διιάδα, «ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» θαη, γηα ην ιφγν απηφ, θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά 

(άξζξν 2, παξ. 1, ). Πξφθεηηαη γηα δηάηαμε ε νπνία θαζηεξψλεη ζπληαγκαηηθή αξρή, κε απνδέθηεο 

φινπο γεληθά θαη αλεμαίξεηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Πνιηηείαο. πλαθείο είλαη θαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 7, παξ. 2 θαη 106, παξ. 2, ηνπ πληάγκαηνο, πνπ απαγνξεχνπλ ηελ πξνζβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε βάξνο ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θάθσζε, βιάβε πγείαο ή άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο. 

Παξάιιεια, ην χληαγκα απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο, θαηνρπξψλνληαο ηε ξεηή ζπληαγκαηηθή 

πξφβιεςε ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ (άξζξν 4, παξ. 1, ) θαη ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο 

δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο θάζε πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα, ρσξίο 

δηάθξηζε εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο θαη ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ (άξζξν 5, παξ. 

2, ). ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, νθείινπλ λα ζπκβάινπλ φια ηα θξαηηθά φξγαλα (άξζξν 25, παξ. 1, ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ κέζσ ηεο παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο (άξζξν 20, 

παξ. 1, ). εκαληηθφ είλαη, δε, λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο αλήθνπλ 

ζηηο κε αλαζεσξεηέεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 110, παξ. 1, ). Βέβαηα, αμίδεη ζην 

ζεκείν απηφ λα αλνίμνπκε κία παξέλζεζε γηα λα παξαζέζνπκε απφζπαζκα πξφζθαηεο Δγθπθιίνπ 

ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ζέκα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε 

κεηαλαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πέξα απφ ηε λνκηθή ζεκαζία «ηεο αξρήο ηνπ απαξαβίαζηνπ 

ηεο αλζξψπηλεο αμίαο σο αξρήο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο 

έλλνκεο ηάμεο, ν ζεβαζκφο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαηάθηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη 



 Σν πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο  
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απνηειεί ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο παξάδνζήο καο»
72

. 

Δμεηδηθεχνληαο, κάιηζηα, ηε γεληθή αξρή απφιπηνπ ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ ηνπ άξζξνπ 2, παξ.1, ηνπ πληάγκαηνο θαη ρσξίο λα αξθείηαη ζηελ αλακθηζβήηεηε 

απφξξνηα απφ ην δηθαίσκα ηεο εξγαζίαο ηεο αξλεηηθήο ειεπζεξίαο ηεο εξγαζίαο, ν ζπληαγκαηηθφο 

λνκνζέηεο απαγνξεχεη ξεηά «νπνηαδήπνηε κνξθή αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο» (άξζξν 22, παξ. 4, ). 

Ο εμαλαγθαζκφο πξνζψπνπ πνπ εξγάδεηαη παξά ηε ζέιεζή ηνπ απνηειεί ππνβηβαζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ ζε κέζν γηα ηελ επίηεπμε πξνζπνξηζκνχ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο θαη, σο ηέηνηνο, ζπληζηά 

πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ.  

37. ε φ,ηη αθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, αμίδεη 

εηζαγσγηθά λα αλαθεξζεί φηη ε Διιάδα ήηαλ παξαδνζηαθά ρψξα πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φκσο, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, κεηαηξάπεθε ζε ρψξα πξννξηζκνχ κεηαλαζηψλ. 

Γπζηπρψο, έγηλε επίζεο θαη ρψξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, πξνεξρφκελσλ θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, αιιά θαη απφ ηελ Αθξηθή θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, απφ ηελ Αζία
73

. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα αλαδεηρηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φρη κφλν ζηε Υψξα καο αιιά θαη ζε δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ επίπεδν, ε δηαζχλδεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηφζν ηνπ 

επξσπαίνπ λνκνζέηε, φζν θαη ηνπ έιιελα. Τπφ ην θσο ηεο δηαπίζησζεο απηήο, δελ πξνθαιεί 

εληχπσζε ε εκθάληζε ηεο έλλνηαο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα πξψηε θνξά ζε λφκν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ ζηε Υψξα καο θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 53, παξ. 5, ηνπ Ν 2910/2001, ε νπνία πξνέβιεπε 

νπζηαζηηθά φηη ν εθ κέξνπο ηνπ «εξγνδφηε» ζθνπφο πξναγσγήο ησλ παξάλνκα απαζρνινχκελσλ 

αιινδαπψλ ζηελ πνξλεία ζεκειηψλεη δηαθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απαζρφιεζεο 

αιινδαπνχ πνπ ζηεξείηαη άδεηαο παξακνλήο. 

38. Σα πξψηα νπζηαζηηθά βήκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην Ν 3064/2002 γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ησλ 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη αξσγή ζηα ζχκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ» 

(ΦΔΚ 248/Α/15.10.2002), ν νπνίνο, κεηαθέξνληαο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ απφθαζε-

πιαίζην αξηζ. 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ εκπνξία 

                                                 
72

 Δγθχθιηνο Δηζαγγειίαο Αξείνπ Πάγνπ 1/2018, Δκπνξία Αλζξψπσλ (trafficking in Human Beings) θαη παξάλνκε 

δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ, αξηζ. πξση: 3148/21.3.2018.  
73

 Βι. ζρεηηθά θαη ηελ αλάιπζε ζε ΔΔΓΑ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην δήηεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – Η θαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα, op.cit., ζει. 2-3.  



 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  
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αλζξψπσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ν 3064/2002, ηξνπνπνηψληαο ηα ζρεηηθά άξζξα 

ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, πνηληθνπνίεζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

(ηελ εκπνξία κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, ηελ αθαίξεζε 

νξγάλσλ θαη ηε ζηξαηνιφγεζε αλειίθσλ γηα ζπκκεηνρή ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο). Παξάιιεια, 

αλαγλψξηζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη πξνζηαζία θαη ζηήξημε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εζεινληηθνχ επαλαπαηξηζκνχ) ζηα ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ηα νπνία έρνπλ επίζεκα αλαγλσξηζηεί σο ηέηνηα απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα
74

. 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ Ν 3064/2002, ζε επίπεδν 

θαηαζηαιηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, εθδειψζεθε κε ηελ 

ηππνπνίεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ σο απηνηεινχο πνηληθνχ αδηθήκαηνο ζην άξζξν 323Α ΠΚ 

(άξζξν 1 Ν 3064/2002), ην νπνίν εηζήρζε ζην θεθάιαην ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο θαη έιαβε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε έσο ζήκεξα
75

.  

39. ε πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 1, ηνπ Ν 3064/2002, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δηακφξθσζε 

ελφο πεδίνπ πξνζηαζίαο ζεκαληηθψλ έλλνκσλ αγαζψλ ησλ ζπκάησλ, εθδφζεθε ην ΠΓ 233/2003 γηα 

ηελ «πξνζηαζία θαη αξσγή ζηα ζχκαηα ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 323, 323Α, 349, 351 θαη 

351Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαηά ην άξζξν 12 ηνπ Ν 3064/2002» (ΦΔΚ 204/Α/28.8.2003) , νη 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θνξείο, ηα κέηξα θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο πξνζηαζίαο ζηα 

ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ.  

40. Αθνινχζσο, ην άξζξν 34, παξ. 7, ηνπ Ν 3274/2004 γηα ηελ «νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ» (ΦΔΚ 195/Α/19.8.2004) ήξζε 

λα ξπζκίζεη ηελ αλαζηνιή απέιαζεο αιινδαπψλ, πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζηε Υψξα θαη 

θαηαγγέιινπλ πξάμεηο πξναγσγήο ζε πνξλεία.  

41. Σν πιαίζην πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ην Ν 3386/2005 γηα ηελ «είζνδν, δηακνλή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα» (ΦΔΚ 212/Α/23.8.2005), ν 

νπνίνο, ζηα άξζξα 46-52, πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο 2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε 

ρνξήγεζε ζηα πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα πξνζεζκίαο πεξίζθεςεο (άξζξν 48) ελφο κελφο (ζηελ 

πεξίπησζε αλειίθσλ κπνξεί λα παξαηαζεί ζηνπο δχν κήλεο), πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ αλ 

επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηε δίσμε ησλ δξαζηψλ. Καηά ην δηάζηεκα 
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 Μάιηζηα, ε ΔΔΓΑ έρεη ηνπνζεηεζεί κε παξαηεξήζεηο ηεο γηα ην ζρεηηθφ ρΝ (κεηέπεηηα Ν 3064/2002), θαζψο 

επίζεο θαη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ ηφηε Α΄ Αληηπξφεδξνχ ηεο, Ν. Φξαγθάθε ζηελ 3
ε
 ηξνγγπιή Σξάπεδα ησλ Δζληθψλ 

Θεζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

Βεξνιίλν 25-27.11.2004. Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Δηήζηα Έθζεζε 2002, ζει. 93 επ. θαη Δηήζηα Έθζεζε 2004, ζει. 482 επ.  
75

 Με ην Ν 3386/2005 (212/Α/23.8.2005), ην Ν 3625/2007 (ΦΔΚ 290/Α/24.12.2007), ην Ν 3875/2010 

(158/Α/20.9.2010), ην Ν 3875/2010 (158/Α/20.9.2010), ην Ν 3984/2011 (ΦΔΚ 150/Α/27.6.2011), ην Ν 4198/2013 

(ΦΔΚ 215/Α/11.10.2013) θαη ην Ν 4531/2018 (62/Α/5.4.2018). 



 Σν πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο  
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απηφ παξέρεηαη ζηα πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα ε πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα αλαγλσξηζκέλα 

ζχκαηα (εθηφο απφ ηελ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο). Δπίζεο, ξπζκίδνληαη ε ρνξήγεζε θαη ε 

αλαλέσζε άδεηαο παξακνλήο ζε αλαγλσξηζκέλα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηε δίσμε ησλ εκπφξσλ. Ζ άδεηα παξακνλήο ρνξεγείηαη 

ζηα ζχκαηα, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
76

.  

42. εκαληηθή είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 3536/2007 γηα ηηο «εηδηθέο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» (ΦΔΚ 42/Α/23.2.2007), ην νπνίν ζηελ παξάγξαθν 3 

νξίδεη γηα πξψηε θνξά ξεηά φηη ηα αλαγλσξηζκέλα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ δελ απειαχλνληαη 

θαη ηπρφλ απφθαζε απέιαζεο αλαζηέιιεηαη. Με ηε δηάηαμε απηή θαιχπηεηαη ην πξνεγνχκελν 

λνκηθφ θελφ θαη πξνζηαηεχνληαη ηα ζχκαηα εκπνξίαο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο απέιαζεο.  

43. Αθνινχζεζε ε έθδνζε ηνπ Ν 3625/2007 γηα ηελ «θχξσζε, εθαξκνγή ηνπ Πξναηξεηηθνχ 

Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ 

παηδηθή πνξλεία θαη παηδηθή πνξλνγξαθία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 290/Α/24.12.2007), ν νπνίνο 

επηρεηξεί λα ελαξκνλίζεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξσηνθφιινπ θαη άιισλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
77

. Ο 

λφκνο απηφο επέθεξε ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζε δηαηάμεηο ηφζν ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φζν 

θαη ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  

44. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ εκπνξίαο αλειίθσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία αλήιηθσλ ζπκάησλ, εθδφζεθε ν Ν 3692/2008 γηα ηελ «θχξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ 

ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αιβαλίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αξσγή ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλειίθσλ» (ΦΔΚ 

173/Α/25.8.2008) , ν νπνίνο εζηηάδεη ζε ζέκαηα δίσμεο θαη πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλειίθσλ θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ.  

45. εκαληηθέο αιιαγέο επέθεξε ζην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ ηνπίν θαη ν Ν 3875/2010 γηα ηελ 

«θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ 

Δγθιήκαηνο θαη ησλ ηξηψλ Πξσηνθφιισλ απηήο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 158/Α/20.9.2010), 

κε ηνλ νπνίν ε Διιάδα θχξσζε, κεηαμχ άιισλ, θαη ην Πξσηφθνιιν γηα ηελ απνηξνπή, ηελ 

θαηαζηνιή θαη ηελ ηηκσξία ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή θαη 
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 Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ Ν 3386/2005, Δηήζηα Έθζεζε 2005, ζει. 142 επ.  
77

 Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Απφθαζε γηα θαηάζεζε πξφηαζεο πξνο ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο γηα ηελ επηθχξσζε α. ηεο 

χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα αλάιεςε δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη β. ηνπ Πξφζζεηνπ 

Πξσηνθφιινπ ζηε χµβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα ∆ηθαηψµαηα ηνπ Παηδηνχ, ζρεηηθά µε ηελ Πψιεζε Παηδηψλ, ηελ Παηδηθή 

Πνξλεία θαη ηελ Παηδηθή Πνξλνγξαθία, 9.3.20016, δηαζέζηκε ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf


 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  
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νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ (Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν), 

ην νπνίν ππνγξάθηεθε ζην Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2000. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο 

επέθεξε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο επίζεο 

θαη ζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, δηεπξχλνληαο, κεηαμχ άιισλ, γηα παξάδεηγκα, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Ν 3064/2002 θαη ηνπ ΠΓ 233/2003, ψζηε λα θαηαιακβάλεη θαη ηα ζχκαηα ησλ 

εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 323Β ΠΚ (ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο), 348Α ΠΚ (δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο 

άιισλ) θαη 87 παξ. 5, 6 θαη 88 ηνπ Ν 3386/2005 (δηεπθφιπλζε εηζφδνπ ή εμφδνπ ζην ειιεληθφ 

έδαθνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ρσξίο έιεγρν, δηεπθφιπλζε παξάλνκεο δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ θαη ππνρξεψζεηο κεηαθνξέσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Διιάδα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ) θαη 

πξνβιέπνληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο δησθηηθέο Αξρέο.  

46. Ζ δηαζχλδεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν απνηππψλεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4052/2012
78

, νη νπνίεο ζθνπφ 

έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2009/52/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18.6.2009 ζρεηηθά κε ηελ «επηβνιή ειάρηζησλ 

πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα θαηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα 

δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, αιιά θαη λα ηεζνχλ φξηα ζηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία θαη παξαβαηηθφηεηα, 

απαγνξεχεηαη θαηαξρήλ ε απαζρφιεζε παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ (άξζξν 79). 

Αλ, παξφια απηά, εξγνδφηεο απαζρνιεί παξάλνκα δηακέλνληα πνιίηε ηξίηεο ρψξαο, νθείιεη 

λα θαηαβάιεη ζε απηφλ φιεο ηηο νθεηιφκελεο ακνηβέο
79

, λα θαηαβάιεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνζφ 

ίζν πξνο θάζε εηζθνξά θαη θφξν πνπ ζα θαηέβαιιε ν εξγνδφηεο εάλ ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο είρε 

απαζρνιεζεί λφκηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ κε ηηο πξνζαπμήζεηο ηνπο 

θαη λα θαηαβάιεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ 

ζηε Υψξα ζηελ νπνία ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο έρεη επηζηξέςεη ή έρεη ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη 

(άξζξν 81). Σαπηφρξνλα, ν έιιελαο λνκνζέηεο, θαη‟ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο Οδεγίαο, 

πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ – αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηπρφλ δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ – ζηνπο εξγνδφηεο εθείλνπο πνπ απαζρνινχλ κε πξφζεζε παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο 
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 Ν 4052/2012 «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ „Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο‟ θαη άιιεο δηαηάμεηο [χζηαζε Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ) - Ηδησηηθά 

Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο (ΗΓΔΔ) - Δπηρεηξήζεηο Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο (ΔΠΑ)]»(ΦΔΚ 41/Α/1.3.2012).  
79

 χκθσλα κε ην άξζξν 81, παξ. 1, ηνπ Ν 4052/2012, ην ζπκθσλεκέλν επίπεδν απνδνρψλ ζεσξείηαη φηη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο κηζζφο ή ην εκεξνκίζζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, ηηο θιαδηθέο, φκνην-

επαγγεικαηηθέο, επηρεηξεζηαθέο, ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο 

θιάδνπο ή ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, εθηφο εάλ ν εξγνδφηεο ή ν εξγαδφκελνο απνδείμνπλ φηη νη νθεηιφκελεο 

ακνηβέο ήηαλ δηαθνξεηηθέο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  
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ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε ζπλερίδεηαη ή επαλαιακβάλεηαη ζπζηεκαηηθά ή/θαη 

απαζρνινχλ ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ αξηζκφ παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ή/θαη 

απαζρνινχλ παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε ζπλνδεχεηαη 

απφ ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο (άξζξν 88, παξ. 1). ηελ ίδηα ινγηθή, ηηκσξείηαη θαη 

ε απαζρφιεζε παξάηππα δηακελφλησλ αλειίθσλ (άξζξν 88, παξ. 2). Όηαλ, δε, νη εξγνδφηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εξγαζία ή ηηο ππεξεζίεο παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

γλσξίδνληαο φηη είλαη ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηφηε ε πξνβιεπφκελε πνηλή είλαη πνιχ πην 

απζηεξή
80

 (άξζξν 88, παξ. 3). Δπηπιένλ, ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απαζρνιήζεθαλ κε 

ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο ή σο αλήιηθνη θαη νη νπνίνη παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο 

ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ θηλείηαη θαηά ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Άδεηα δηακνλήο, βέβαηα, γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη παξάηππα απαζρνινχκελνη πνιίηεο ηξίησλ ρνξψλ δελ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δησθηηθέο Αξρέο, εθφζνλ θξίλεηαη φηη ηα πξφζσπα απηά δελ ζπλεξγάδνληαη 

εμαηηίαο απεηιψλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά πξνζψπσλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (άξζξν 89, παξ. 1).  

47. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4198/2013 γηα ηελ «πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 215/Α/11.10.2013) 

επηρεηξνχλ λα ελαξκνλίζνπλ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, επηθέξνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, πνιχ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, πξνζζέηνληαο 

ην άξζξν 226Β γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

ζσκαηεκπνξίαο.  

48. Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο κε ηα δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά πξφηππα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ην Ν 4216/2013 γηα ηελ «θχξσζε ηεο 

χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ» (ΦΔΚ 

266/Α/10.12.2013), ελψ παξάιιεια ν Ν 4251/2014 ζρεηηθά κε ηνλ «Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 80/Α/1.4.2014) αθηεξψλεη έλα νιφθιεξν 

θεθάιαην ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ηνλ ηίηιν Δηζδνρή πνιηηψλ ηξίησλ 

Υσξψλ-ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ θαηά ηελ Οδεγία 

2004/81/ΔΚ.  

49. Αμίδεη, βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί, αλαθνξηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ κνξθψλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζαθνχο πιέγκαηνο δηαηάμεσλ γηα ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ, φηη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

ππαγνξεχηεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ κηα ζεηξά δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηηο νπνίεο ε Υψξα καο έρεη 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη κε λφκν, θαζψο θαη απφ ζπλαθή επξσπατθά θείκελα.  

                                                 
80

 ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 323Α ΠΚ θαη ε πξνβιεπφκελε πνηλή είλαη θάζεηξμε 

κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο πελήληα ρηιηάδσλ επξψ. 
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Σε διεθνέρ και εςπυπαφκό επίπεδο 

50. Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, πιεζψξα δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζηφρν ηνπο έρνπλ ηελ εμάιεηςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηεο δνπιείαο, ηεο εηισηείαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.  

51. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιχ ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο ε χκβαζε γηα ηε δνπιεία (25 επηεκβξίνπ 1926), ε 

χκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο πνξλείαο (2 

Γεθεκβξίνπ 1949), ε Πξφζζεηε χκβαζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο, ηεο εκπνξίαο 

ησλ δνχισλ θαη παξεκθεξψλ πξνο ηελ δνπιεία ζεζκψλ θαη πξάμεσλ ή ζπλεζεηψλ (7 επηεκβξίνπ 

1956), ε χκβαζε γηα ην δηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα (15 Ννεκβξίνπ 2000) θαη ην Πξφζζεην 

Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε θαηά ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο γηα ηελ Πξφιεςε, 

Καηαζηνιή θαη Σηκσξία ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα γπλαηθψλ θαη αλειίθσλ ή αιιηψο 

«Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν» (15 Ννεκβξίνπ 2000)
81

. ε θάζε πεξίπησζε, ε δνπιεία θαη ην 

δνπιεκπφξην απαγνξεχνληαη ξεηά, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ ιακβάλνπλ (άξζξα 4 ΟΓΓΑ θαη 8, 

παξ. 1, ΓΑΠΓ
82

), φπσο επίζεο απαγνξεχεηαη λα ππνβάιιεηαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζε 

βαζαληζηήξηα, πνηλέο ή ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε (άξζξα 5 ΟΓΓΑ θαη 7 

ΓΑΠΓ). Σαπηφρξνλα, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά 

Γηθαηψκαηα (ΓΟΚΜΓ) νξίδεη ξεηά σο δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ λα απνιακβάλεη δίθαηνπο θαη 

επλντθνχο φξνπο εξγαζίαο, νη νπνίνη λα εμαζθαιίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, αμηνπξεπή δηαβίσζε γηα ην 

ίδην ην πξφζσπν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη αζθαιείο θαη πγηεηλέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο (άξζξν 7)
83

. Αληίζηνηρεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πεξηέρνπλ θαη άιιεο πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δηεζλείο ζπκβάζεηο, φπσο 

ελδεηθηηθά ε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε Όισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (άξζξν 5), ε 

Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε Όισλ ησλ Μνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθψλ (άξζξν 6) 

ή, αθφκε, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (άξζξα 19, παξ. 1, 32, παξ. 1, 34, 36 

θαη 39).  

52. Απφ ην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ ηνπ ΟΖΔ, αμίδεη λα ζηαζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν, ην νπνίν ζεσξείηαη ζε επίπεδν Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε ζεκαληηθφηεξε 

ίζσο ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Χο 

πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηνπ Πξσηνθφιινπ νξίδνληαη ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, ε πξνζηαζία θαη ε αξσγή ησλ 

                                                 
81

 Γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ΟΖΔ θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ππνγξαθήο θαη θχξσζήο ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ελζσκάησζαλ ηα θείκελα απηά ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε 

βι. ΔΔΓΑ, Καηάινγνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πκβάζεσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Μάξηηνο 2018, ζει. 17 

επ., δηαζέζηκνο ζε: http://www.nchr.gr/images/banners/GNCHR_List_of_Conventions.pdf.  
82

 Σν ΓΑΠΓ θπξψζεθε κε ην Ν 2462/1997 (ΦΔΚ 25/Α/26.2.1997).  
83

 Σν ΓΟΚΜΓ θπξψζεθε κε ην Ν 1532/1985 (ΦΔΚ 45/Α/19.3.1985).  

http://www.nchr.gr/images/banners/GNCHR_List_of_Conventions.pdf


 Σν πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο  

 

32 

 

ζπκάησλ, κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Κξαηψλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ (άξζξν 2). Σν Πξσηφθνιιν πξνζθέξεη ηνλ 

πιεξέζηεξν θαη ζπλεθηηθφηεξν κέρξη ζήκεξα νξηζκφ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 3)
84

, ελψ 

παξάιιεια επηρεηξεί ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηεο απφπεηξαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηέο, θαζψο θαη ηεο ηέιεζεο απηψλ 

ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (άξζξν 5). Δπίζεο, πξνβιέπεη έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη αξσγή ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο (άξζξα 6-8), ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ 

(άξζξν 9) θαη ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (άξζξα 10-13). Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν φηη έρεη 

απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ εζληθφ λνκνζέηε, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη 

ζηελ πλνιηθή έθζεζε γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Ναξθσηηθά θαη ηελ Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC), ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ Κξαηψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζνβαξά ην Πξσηφθνιιν έρεη δηπιαζηαζηεί
85

.  

53. Δπίζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε, αθελφο, ηεο επαισηφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, αθεηέξνπ, 

ηεο ηδηαίηεξεο ζχλδεζεο κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, κηα αθφκε δσηηθήο 

ζεκαζίαο πξνζζήθε ζην δηεζλέο θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ – ή φπσο 

πνιχ ραξαθηεξηζηηθά έρεη επηζεκάλεη ζην παξειζφλ ν ηφηε Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, Kofi Annan, «έλα δσηηθφ κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ λα θαηαπνιεκεζεί ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο»
86

 – ζπληζηά ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Όισλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδφκελσλ θαη ησλ Μειψλ ησλ 

Οηθνγελεηψλ ηνπο, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ην 1990 θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην 2003
87

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδφκελσλ 

αλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ε κεηαλάζηεπζε ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη παξέρεη δηεζλή πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαρείξηζεο, ηεο πξφλνηαο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο ζέζε, ελψ 

παξάιιεια δηαηππψλεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ Κξαηψλ πνπ ηνπο θηινμελνχλ. Όπσο, 

άιισζηε, επηζεκαίλεηαη θαη ζε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο 

Ακλεζηίαο, ε χκβαζε απηή δελ δεκηνπξγεί λέα δηθαηψκαηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, αιιά ζηνρεχεη 

ζηε δηαζθάιηζε ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα κεηαλάζηεο θαη πνιίηεο, παξέρνληαο 

κηα πην ζπγθεθξηκέλε εξκελεία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αξρή 
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 Βι. supra, ζει. 14.  
85

 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, UN Global Initiative to Fight Human Trafficking, February 2009, 

ζει. 6, 8.  
86

 "More must be done to ensure the respect of the human rights of Migrant Workers and their families, be they regular 

or irregular, documented or undocumented. The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of their Families established for its ratifying countries the obligation to respect the core human 

rights and fundamental freedoms of Migrant Workers and members in their State of immigration. It is a vital part of 

efforts to combat exploitation of Migrant Workers and their families". Kofi Annan, Secretary General, United Nations, 

18 December 2003, International Migrant‟s Day.  
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 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

CMW, Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990.  
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φηη φινη νη πξφζθπγεο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο ζέζε, δηθαηνχληαη λα απνιακβάλνπλ ηα 

βαζηθά ηνπο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
88

. Παξφια απηά, ε ειιεληθή Πνιηηεία δελ ηελ έρεη κέρξη 

ζήκεξα θπξψζεη
89

.  

54. Δπηπιένλ, ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ησλ παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία 

θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην 2002
90

. Σν Πξσηφθνιιν απηφ 

πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε άζθεζεο εξγαζίαο επηδήκηαο γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ή ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, 

εζηθή ή θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε
91

.  

55. Γεζκεπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή Πνιηηεία είλαη θαη νη πκβάζεηο ηεο ΓΟΔ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ 

ζηελ θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε χκβαζε (αξηζ. 29) γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή ή ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία ςεθίζηεθε ην 1930 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην 

Ν 2079/1952 (ΦΔΚ 108/Α/25.4.1952). ηφρνο ηεο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο θάζε κνξθήο 

αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο (άξζξν 1), ε νπνία νξηνζεηείηαη ελλνηνινγηθά σο «θάζε 

εξγαζία ή ππεξεζία πνπ εθηειείηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε ηελ απεηιή νπνηαζδήπνηε πνηλήο 

θαη γηα ηελ νπνία ην πξφζσπν δελ έρεη πξνζθεξζεί εζεινληηθά» (άξζξν 2, παξ. 1). εκαληηθή είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο ΓΟΔ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη κέζσ ηεο χκβαζεο 

(αξηζ. 105) γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ςεθίζηεθε ην 1957 θαη 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην ΝΓ 4221/1961 (ΦΔΚ 173/Α/19.9.1961). ηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο χκβαζεο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο, 

νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ ιακβάλεη, είηε σο κέηξν εμαλαγθαζκνχ ή πνιηηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, 

είηε σο θχξσζε πξνο άηνκα ηα νπνία έρνπλ ή εθθξάδνπλ πνιηηηθέο γλψκεο ή εθδειψλνπλ ηελ 

ηδενινγηθή ηνπο αληίζεζε πξνο ηελ θαηεζηεκέλε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε, είηε σο 
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 Γηεζλήο Ακλεζηία, Ηκέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ: παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ, 

Γειηίν Σχπνπ, 20 Μαξηίνπ 2006. 
89

 Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Καηάινγνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πκβάζεσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, op.cit., ζει. 

14.  
90

 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,  

child prostitution and child pornography, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General 

Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000 

entered into force on 18 January 2002. Σν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ησλ παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θπξψζεθε ζηελ 

Διιάδα κε ην Ν 3625/2007 (ΦΔΚ 290/Α/24.12.2007). 
91

 Αμίδεη, κάιηζηα, λα ζεκεησζεί φηη ε ΔΔΓΑ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηφο ηεο (Γηεζλνχο 

Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο), είρε θαηαζέζεη πξφηαζε πξνο ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο, γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ 

Πξσηνθφιινπ, ήδε απφ ηηο 9.3.2006. Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Απφθαζε γηα θαηάζεζε πξφηαζεο πξνο ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο 

Αξρέο γηα ηελ επηθχξσζε: α. ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα αλάιεςε δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, θαη β. ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ζρεηηθά κε ηελ 

πψιεζε παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, 9.3.2006, δηαζέζηκε ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf. 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/epikirosi_simvaseon_2006.pdf
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κέζνδν επηζηξάηεπζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ζθνπνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, είηε σο κέηξν πεηζάξρεζεο ζηελ εξγαζία, είηε σο θνιαζκφ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

απεξγίεο, είηε σο κέηξν θπιεηηθήο, θνηλσληθήο ή ζξεζθεπηηθήο δηάθξηζεο (άξζξν 1)
92

. Αμίδεη 

επίζεο, ζην ζεκείν απηφ, λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηε χκβαζε (αξηζ. 182) γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

ρεηξφηεξσλ κνξθψλ εξγαζίαο ησλ παηδηψλ, ε νπνία ζπληζηά – καδί κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πκβάζεηο ηεο ΓΟΔ – κία απφ ηηο 8 ζεκειηψδεηο Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο ΓΟΔ θαη έρεη θπξσζεί απφ 

ηελ Διιάδα κε ην Ν 2918/2001 (ΦΔΚ 119/Α/15.6.2001).   

56. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ζε ηζρχ ηέζεθε, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2016, θαη ην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε αξηζ. 29 ηεο 

ΓΟΔ (P029) γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Σν πξσηφθνιιν έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο, 

φπσο, κεηαμχ άιισλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηδίσο ησλ πην επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ, ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ή ε ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο εξγαζίαο (άξζξν 2). 

Απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ε ΔΔΓΑ απφ ηα Μέιε ηεο, έρεη δηεμαρζεί κηα πξψηε ζπδήηεζε ζην 

αξκφδην ηξηκεξέο φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο γηα ηελ πξννπηηθή θχξσζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΓΟΔ, φπνπ δηαπηζηψζεθε νκνθσλία 

ησλ ηξηψλ κεξψλ (Κξάηνο, εξγνδνηηθή θαη εξγαηηθή πιεπξά) γηα ηελ θχξσζή ηνπ. Χζηφζν, 

δηαηππψζεθε θαη ην αίηεκα ζπλέρηζεο ηεο δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηα απαηηνχκελα ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα ζπκκφξθσζεο, ιφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ε νπνία, αλάκεζα ζε 

άιια, απαηηεί θαη ηε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

πλεπψο, ε Διιάδα δελ έρεη πξνρσξήζεη, κέρξη ζηηγκήο, ζηελ θχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΓΟΔ. 

Παξαηεξείηαη, σζηφζν, φηη ε ειιεληθή Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί θαη ελψπηνλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

(ΟΖΔ θαη ΓΟΔ) φηη ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ θχξσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

57. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξέκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εθδειψζεθε κε ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Γξάζε 

θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (16 Μαΐνπ 2005)
93

, ηελ νπνία ε Υψξα καο ππέγξαςε ην 2005 θαη 

θχξσζε κε ην Ν 4216/2013 γηα ηελ «θχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε 

δξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ» (ΦΔΚ 266/Α/10.12.2013)
94

. Ζ χκβαζε απηή αθνινπζεί κία 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ππνγξαθήο θαη θχξσζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά 

κε ηα ζηνηρεία ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ελζσκάησζαλ ηα θείκελα απηά ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε βι. ΔΔΓΑ, 

Καηάινγνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πκβάζεσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, op.cit., ζει. 34 επ. 
93

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΓΑ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηφο ηεο, είρε θαηαζέζεη πξφηαζε πξνο ηηο 

αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο, γηα ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο απηήο, ήδε απφ ηηο 9.3.2006. Βι. έηζη supra, 

ππνζεκείσζε αξηζ. 91.  
94

 Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο 

ππνγξαθήο θαη θχξσζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ελζσκάησζαλ ηα θείκελα 



 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  
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πξνζέγγηζε θαηά βάζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα ζχκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, αλαγλσξίδνληαο 

ξεηά ηελ εκπνξία αλζξψπσλ σο παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνζβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Σαπηφρξνλα, πξνβιέπεη έλα κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

απφ ηα Κξάηε κέξε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο βάζεη ηεο χκβαζεο. Ο θεληξηθφο κεραληζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο είλαη ε GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in 

Human Beings), ε Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

(Πξννίκην). Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο, δε, είλαη επξχηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Παιέξκν, ζην βαζκφ πνπ ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εζληθφ ή δηεζλή ραξαθηήξα ηνπο θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα (άξζξν 2). Αλαθνξηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή 

νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πηνζεηεί ηνλ ίδην νξηζκφ κε 

απηφλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Παιέξκν, ελψ ηαπηφρξνλα ζην ίδην άξζξν νξηνζεηνχληαη 

ελλνηνινγηθά θαη άιινη φξνη, ζεκαληηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, φπσο ην «παηδί» ή ην 

«ζχκα» (άξζξν 4).  

58. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη εηζαγσγηθά, ε ΔΓΑ απαγνξεχεη ξεηά, ζην άξζξν 

4, ηφζν ηε δνπιεία θαη ηελ εηισηεία, φζν θαη ηελ αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία, ελψ 

ηαπηφρξνλα ν Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (ΔΚΥ) ππνρξεψλεη ηα 

ζπκβαιιφκελα Κξάηε λα πξνζηαηεχνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

εξγαδφκελνπ: ζε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη ειεχζεξα (Η.1), ζε δίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Η.2), ζε 

αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηελ εξγαζία ηνπο (Η.3.), θαζψο επίζεο θαη ζε δίθαηε ακνηβή, πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ζε απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν (Η.4.). Γίλεη, δε, 

έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε εηδηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο ζσκαηηθνχο θαη εζηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη ηα παηδηά θαη ηα λεαξά πξφζσπα (Η.7)
95

.  

59. Ζ εκπνξία αλζξψπσλ ζπληζηά ζνβαξή παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

απαγνξεχεηαη ξεηά θαη ζε επίπεδν ΔΔ, βάζεη ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ 

(άξζξν 5, παξ. 3). Δπίζεο, πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαπνιέκεζήο ηεο, ε εκπνξία 

αλζξψπσλ νξίδεηαη ζην άξζξν 83 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ σο πνηληθφ αδίθεκα 

ηδηαίηεξα ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε. Έληνλε, πάλησο, ππήξμε ε 

θηλεηνπνίεζε θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

ε νπνία εθδειψλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά Απνθάζεσλ-πιαίζην θαη Οδεγηψλ. Αμίδεη λα ζηαζνχκε 

ζηελ Απφθαζε-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 2002/629/ΓΔΤ, ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, σο εξγαιείν 

γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο εληαίαο βάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο 

                                                                                                                                                                  
απηά ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε βι. ΔΔΓΑ, Καηάινγνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πκβάζεσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ, op.cit., ζει. 63 επ. 
95

 Ο Αλαζεσξεκέλνο ΔΚΥ θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν 4359/2016 (ΦΔΚ 4/5/20.1.2016).  
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αλζξψπσλ (ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Ν 3064/2002, ΦΔΚ 

248/Α/15.10.2002
96

). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ απφθαζε απηή, ν επξσπαίνο λνκνζέηεο πξφβιεςε 

ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ 

ζπληζηνχλ εκπνξία αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο ή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο πξνηξνπήο, βνήζεηαο, εμψζεζεο ή απφπεηξαο δηάπξαμεο ησλ πξάμεσλ 

απηψλ (άξζξα 1-2), νξίδνληαο ηαπηφρξνλα έλα ειάρηζην πιαίζην απνηειεζκαηηθψλ, αλάινγσλ θαη 

απνηξεπηηθψλ απεηινχκελσλ πνηλψλ (άξζξν 3). Δπίζεο, κεξίκλεζε γηα ηε ζέζπηζε ζρεηηθήο 

επζχλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (άξζξα 4 θαη 5) θαη έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο 

αξκνδηφηεηαο γηα ηε δίσμε ησλ πξάμεσλ απηψλ (άξζξν 6) θαη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο θαη 

ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 7).  

60. Δπηπιένλ, ε Οδεγία 2004/81/ΔΚ, ηεο 29
εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν παξακνλήο 

πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ-ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή ζπλέξγεηαο ζηελ 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, είρε σο πξσηαξρηθφ ηεο 

ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηίηισλ παξακνλήο πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, αλάινγα κε ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 1). Σηο θαηεπζχλζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίαο, ε νπνία εμαξηά ηελ 

αξσγή ζηα ζχκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο Αξρέο, ρσξίο λα απνθιείεη πάλησο ηελ 

δπλαηφηεηα επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, πηνζέηεζε ν έιιελαο λνκνζέηεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θεθαιαίνπ Θ΄ γηα ηε «ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ» ζην Ν 3386/2005
97

.  

61. Σέινο, ην 2011, εθδφζεθε ε Οδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηε 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε, ζε επίπεδν ΔΔ, λνκνζεηηθή 

πξάμε. Ζ Οδεγία 2011/36/ΔΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Ν 

4198/2013
98

, ζεζπίδεη ηνπο ειάρηζηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ 

θαη ησλ θπξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, απνβιέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηάζηαζεο θαη ηνπ θχινπ, πνπ ζα εληζρχζνπλ 

ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 1). Ζ Οδεγία ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξα 11 θαη 12), κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζπκάησλ (άξζξα 13 έσο 15) θαη ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ 

ζπκάησλ (άξζξν 16). Παξάιιεια, εηζάγεη δπν λέεο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ, αθελφο, ζην δηνξηζκφ 
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 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 8.  
97

 ρεηηθά κε ην Ν 3386/2005 βι. supra, ζει. 27.  
98

 ρεηηθά κε ην Ν 4198/2013 βι. supra, ζει. 30.  
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εζληθψλ εηζεγεηψλ ή ηζνδχλακσλ κεραληζκψλ, αξκφδησλ κεηαμχ άιισλ γηα ηε δηεμαγσγή 

εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο σο πξνο ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, ηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ (άξζξν 19), αθεηέξνπ, ζηε δεκηνπξγία ζέζεο πληνληζηή 

Γξάζεο θαηά ηεο Δκπνξίαο (ΓΔ), κε ηνλ νπνίν ηα Κξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο (άξζξν 20).  

62. ε θάζε πεξίπησζε, ζην επίθεληξν ηεο Αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ βξίζθνληαη νη 17 ηφρνη 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Sustainable Development Goals, SDGs) θαη νη 169 εηδηθφηεξνη (targets) πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο 

επνρήο καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη 3 νη νπνίνη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμάιεηςε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη θάζε κνξθήο εθκεηάιιεπζεο
99

. Άιισζηε, θαη ζηε Υψξα καο 

νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηεο Αηδέληαο 2030, κε ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ζην 

Πνιηηηθφ Φφξνπκ Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ ΟΖΔ, ηεο Δζληθήο Έθζεζεο 

Αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ΒΑ ηνπ ΟΖΔ απφ ην αξκφδην Γξαθείν πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο
100

, ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη 

ε δέζκεπζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηφρσλ ηεο 

Αηδέληαο 2030
101

. Ζ ΔΔΓΑ αλακέλεη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ην επφκελν ζηάδην ηεο εθπφλεζεο ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Δθαξκνγήο γηα ηνπο ΒΑ, ππφ ην πξίζκα θαη ησλ πζηάζεσλ πνπ δηαηππψλεη 

ζηελ παξνχζα Έθζεζε.  

Β. Σν ζεζκηθό πιαίζην 

63. ε ζπλέρεηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο κε ην Ν 4198/2013, 

ζπζηάζεθε ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Γξαθείν Δζληθνχ Δηζεγεηή γηα 
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 Οη ηξεηο απηνί ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη: ΒΑ 5 γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ θχισλ θαη εηδηθφηεξνο ζηφρνο 5.2 γηα ηελ 

εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ηε δεκφζηα δσή, 

θαζψο θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη άιισλ εηδψλ εθκεηάιιεπζεο, 

ΒΑ 8 γηα ηελ Αμηνπξεπή εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εηδηθφηεξνο ζηφρνο 8.7 γηα ηε ιήςε άκεζσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, σο κνξθήο ζχγρξνλεο δνπιείαο θαη ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απαγφξεπζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ ρεηξφηεξσλ κνξθψλ παηδηθήο 

εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηξαηνιφγεζεο θαη ηεο ρξήζεο παηδηψλ-ζηξαηησηψλ, θαζψο θαη ηελ εμάιεηςε, έσο 

ην 2025, φισλ ησλ κνξθψλ ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη ΒΑ 16 γηα Δηξήλε, δηθαηνζχλε θαη ηζρπξνχο ζεζκνχο θαη 

εηδηθφηεξνο ζηφρνο 16.2 γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θαθνπνίεζεο, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο δηαθίλεζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη 

φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαη βαζαληζηεξίσλ πνπ απηά πθίζηαληαη. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. UN, Sustainable 

Development Goals, 17 Goals to transform our world, δηαζέζηκν ζε: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.  
100

 Αμίδεη, δε, ζην ζεκείν απηφ, λα αλαθεξζεί φηη ε Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ, ζηελ απφ 21 επηεκβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζή 

ηεο, είρε ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο Δζληθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ΒΑ απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, θχξην Νηθφιαν Σξάληα. Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Δηήζηα Έθζεζε 2017.  
101

 Βι. ζρεηηθά Hellenic Republic, Voluntary national review on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, High-level Political Forum on Sustainable Development, Greece, July 2018, δηαζέζηκε ζε: 

http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/VNR-Greece-2018.pdf.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ηελ εθπφλεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ (ΓΔΘΔΗ), ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ (άξζξν 6 

Ν 4198/2013). Σν ΓΔΘΔΗ είλαη αξκφδην, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ εθπφλεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην 

επίπεδν ηεο πξφιεςεο, ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο δίσμεο ησλ δξαζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη 

αξσγήο ησλ ζπκάησλ. Δθπξνζσπεί ηε Υψξα ζην Γίθηπν Δζληθψλ Δηζεγεηψλ ηεο ΔΔ θαη ζε 

δηεζλείο Οξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε εζληθψλ εθζέζεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο 

νξγαληζκνχο απηνχο, ελψ κεξηκλά επίζεο θαη γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα εθζέζεηο ηξίησλ ρσξψλ. 

Σν Γξαθείν ζπκκεηέρεη, επίζεο, σο ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο ζε επξσπατθά θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ πξνάγνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
102

.  

64. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΓΔΘΔΗ απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

Αλαθνξάο θαη Παξαπνκπήο Θπκάησλ θαη πηζαλψλ Θπκάησλ Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (ΔΜΑ)
103

, ελφο 

κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλαξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη αλζξσπηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηαπηνπνίεζεο, παξαπνκπήο θαη αξσγήο γηα ηελ έκπξαθηε 

πξνζηαζία ζπκάησλ θαη πηζαλνινγνχκελσλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ. Ο ΔΜΑ ζπγθξνηήζεθε 

ηειηθά ζηα ηέιε ηνπ 2016, ηξία ρξφληα κεηά ηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο 

θαη επνπηείαο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη Δζληθνχ πζηήκαηνο Αλαγλψξηζεο θαη Παξαπνκπήο 

Θπκάησλ Δκπνξίαο Αλζξψπσλ
104

. Θεηηθφ ζηνηρείν ηεο κέρξη ηψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΜΑ θαη 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξαγκαηηθή απνηχπσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζεσξείηαη ε δηεχξπλζή ηνπ κε ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ, φπσο ε 

Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία Αζχινπ, ην ΔΠΔ, ηα λνζνθνκεία θαη ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνπ έρνπλ επξχηεξε πξφζβαζε ζε επάισηεο νκάδεο-ζηφρνπο γηα ηα 

θπθιψκαηα εθκεηάιιεπζεο.  

65. Παξάιιεια, ην ΓΔΘΔΗ πξνσζεί ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη επαγγεικαηηψλ πξψηεο γξακκήο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκάησλ, ελψ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο εκπνξίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ. ην πιαίζην απηφ 

έρεη ζεζκνζεηεζεί ε ζπιινγηθή εθζηξαηεία θνηλσληθήο αθχπληζεο, Break the Chain, ε νπνία κε 

φρεκα ηελ Σέρλε, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Δθπαίδεπζε, ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε έλα θνηλσληθφ κέησπν πνπ ελαληηψλεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ 
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 Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΘΔΗ, βι. άξζξν 6, παξ. 4, Ν 4198/2013.  
103

 ΚΤΑ 30840/2016 γηα ηε χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Αλαγλψξηζεο θαη Παξαπνκπήο Θπκάησλ 

Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (ΦΔΚ 3003/Β/20.9.2016).  
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 Βι. άξζξν 6, παξ. 7, Ν 4198/2013.  
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εκπνξία αλζξψπσλ απφ άλζξσπν, ηε ζχγρξνλε δνπιεία
105

. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ην 2016, 

ζπζηάζεθε Κνηλνβνπιεπηηθή Τπνεπηηξνπή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο 

Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  

                                                 
105

 Σν Break the Chain απνηειεί κία πξσηνβνπιία ηνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηηζηηθή πιαηθφξκα ειculture.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 

http://www.breakthechain.gr/.  
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ΗV. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ Ζ/ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

66. Ξεθηλψληαο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ελφο – ηνπιάρηζηνλ εθ πξψηεο φςεσο – εθηελνχο 

πιέγκαηνο λνκνζεηηθψλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ε 

ειιεληθή Πνιηηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

– δηαπίζησζε, ε νπνία έξρεηαη πξνθαλψο ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηελ θαηαδίθε ηεο Υψξαο καο 

απφ ην ΔΓΓΑ ζηελ «ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο» γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο ΔΓΑ –, 

ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ ζρεηηθά κε ηελ «ππνρξέσζε 

ζέζπηζεο ελφο θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ»
106

 είλαη κάιινλ εχινγν θαη δελ 

πξνθαιεί έθπιεμε:  

« […] Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη ζπλεπψο φηη ε Διιάδα έρεη ζπκκνξθσζεί νπζηαζηηθά κε ηε ζεηηθή ηεο 

ππνρξέσζε λα ζεζπίζεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ»
107

. 

67. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη, σο ζπλήζσο – φπσο άιισζηε έρεη επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ε 

ΔΔΓΑ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο, νη 

πξφζθπγεο, νη αηηνχληεο άζπιν ή νη παξάηππα δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ – ζηελ 

απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πξάμε. ην ράζκα, δειαδή, πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ηνπ θαλφλα θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ ζηελ πξάμε
108

. Γηα 

αθφκε κία θνξά, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί κε βαζεηά αλεζπρία φηη ε άλεπ φξσλ αλαγλψξηζε ηνπ 

νηθνπκεληθνχ θαη θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη επαξθήο, φηαλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ππφθεηηαη ζηελ επηιεθηηθή θαη θαηά πεξίπησζε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. 

εκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

απνηεινχλ νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξάμε, ελψ γηα ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

απαηηείηαη ζπρλά εηδηθή δξάζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο απφ απηέο φισλ 

αλεμαηξέησο, ρσξίο δηάθξηζε, ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

68. Ζ εκβιεκαηηθή απηή απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ έγηλε δεθηή σο δηθαίσζε ησλ εξγαηψλ γεο πνπ 

πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγν, ηφζν απφ ηελ Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ
109

, σο ήηαλ 

αλακελφκελν, φζν θαη απφ πνιηηεηαθνχο παξάγνληεο
110

, νη νπνίνη ηελ ππνδέρηεθαλ ζεξκά σο έλα 

                                                 
106

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 105 επ.  
107

 Idem, παξ. 109.  
108

 Σν κεγάιν ράζκα πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο απνδνθηκάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε ζρεηηθφ Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Βι. έηζη 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Η θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ, Φήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην πιαίζην ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ (2015/2340(INI)), P8_TA(2016)0300 (2018/C 101/04), παξ. 6.  
109

 Βι. ελδεηθηηθά Γηεζλήο Ακλεζηία, Νίθε γηα ηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θξάνπιαο πνπ ππξνβνιήζεθαλ, ελψ 

απνηεινχζαλ ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, Γειηίν Σχπνπ, 31 Μαξηίνπ 2017, ΓΔΔ, Η 

ΓΔΔ δεηά άκεζα κέηξα ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ γηα ηηο ζπλζήθεο ζχγρξνλεο δνπιείαο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα – Κξίζηκε ε δηάηαμε ηεο λέαο Δζληθήο Γεληθήο Δ, Γειηίν Σχπνπ, 31 Μαξηίνπ 2017, ΔιΔΓΑ, 

Καηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη ειιεληθή δηθαηνζχλε, Γειηίν Σχπνπ, 3 Απξηιίνπ 2017, ΔΠ, Οξηζηηθή ε απφθαζε 

δηθαίσζεο ησλ ζπκάησλ ηεο Μαλσιάδαο, Γειηίν Σχπνπ, 14.7.2017. 
110

 Βι. ζρεηηθά παξεκβάζεηο Α. Καββαδία, Α. Υξηζηνδνπινπνχινπ, Γ. Φπρνγηνχ ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο: «Όρη 

άιια κεγάια ιφγηα γηα ην πξνζθπγηθφ. Ώξα γηα πξάμεηο», ηξαζβνχξγν, 3 Ηνπιίνπ 2017, δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα 
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πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζηε Υψξα καο. Παξφια απηά, πέληε ρξφληα κεηά ην ηξαγηθφ πεξηζηαηηθφ ζηα 

ρσξάθηα ηεο Μαλσιάδαο πνπ ζπγθιφληζε ηελ θνηλή γλψκε, ε κε ελαζρφιεζε θαη ν εθεζπραζκφο 

ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο θαηάθνξεο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ πνπ πθίζηαληαη ζνβαξή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

εμαιεηθζεί. Γπζηπρψο γεγνλφηα φπσο ην ζνβαξφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζηα θξεκκπδνρψξαθα ηεο 

Θήβαο ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ 2016 ή ε ππξθαγηά ηεο 7
εο

 Ηνπλίνπ 2018 ζε έλαλ απηνζρέδην θαηαπιηζκφ κε 

θαιάκηα θαη πιαζηηθφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ν. Μαλσιάδαο, απφ ηελ νπνία απφ θαζαξή ηχρε δελ 

πξνέθπςαλ ζχκαηα, αλέδεημε κε ηνλ πιένλ γιαθπξφ ηξφπν ηα δπζηπρψο ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηε Υψξα καο θαη 

απέδεημε φηη νη εξγαζηαθέο «Μαλσιάδεο» δελ ήηαλ έλα επθαηξηαθφ θαηλφκελν, αιιά εμαθνινπζνχλ 

λα ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, αλαδεηθλχνληαο κε ηξαγηθφ ηξφπν ηε δηαθαηλφκελε 

παγησκέλε θξαηηθή θαη εξγνδνηηθή αλνρή ζε θαηλφκελα ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο.  

69. Ζ αλνρή απηή είλαη θξίζηκν λα επηζεκαλζεί φηη δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζηάζε ησλ αξκφδησλ 

εζληθψλ Αξρψλ θαη εξγνδνηψλ, αιιά επεθηείλεηαη, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, θαη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη δελ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ πθίζηαληαη 

ζπλάλζξσπνί ηνπο
111

. Όπσο πνιχ εχζηνρα επηζεκαίλεη θαη ε ΓΟΔ ζηε δηαγλσζηηθή έθζεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επζχλε ηεο, θαηά ην 2016 ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ παξείρε ε ΓΟΔ ζηελ ειιεληθή 

Κπβέξλεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, «ε αδήισηε εξγαζία, απφ 

ζεζκηθήο άπνςεο, εξκελεχεηαη σο θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη αζηνρίεο επίζεκσλ ζεζκψλ 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κε ηαχηηζε ηεο εζηθήο ηνπ Κξάηνπο κε ηελ εζηθή ησλ πνιηηψλ»
112

. Ζ ΓΟΔ 

θαηαιήγεη, κάιηζηα, ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε αδήισηε εξγαζία – θαη ηα 

θαηλφκελα εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ελ γέλεη, ζα πξφζζεηε ε ΔΔΓΑ, παξαθξάδνληαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΓΟΔ – είλαη απφιπηεο πξνηεξαηφηεηαο λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο εζηθήο 

                                                                                                                                                                  
ηνπ ειιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ: https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Deltia-Typou?press=bd2d25cb-6b8d-4fd9-

95dc-a7a500ce64b2, θαζψο επίζεο θαη ΤΡΗΕΑ, Δξψηεζε πξνο ηνπο θθ. Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Δμσηεξηθψλ, κε ζέκα: Αλαδήηεζε θαη απφδνζε επζπλψλ γηα ην 

ππνβιεζέλ αίηεκα επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο κεηαλάζηεο ηεο Νέαο Μαλσιάδαο, αξηζ. πξση.: 7193/12.7.2017.  
111

 Βι. έηζη FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations 

and victims’ rights, op.cit., ζει. 53.  
112

 Βι. έηζη ΓΟΔ, Γηαγλσζηηθή Έθζεζε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία ζηελ Διιάδα, 2016, ζει. 9. Απηέο νη ζεζκηθέο αζηνρίεο 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: α. θελά επίζεκσλ ζεζκψλ, φπσο αζζελέο πξνλνηαθφ «δίρηπ αζθαιείαο» ην νπνίν 

εμσζεί ηνπο πνιίηεο ζηελ αδήισηε εξγαζία γηα επηβίσζε, β. αλεπάξθεηεο ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ ή αλνξζνινγηθή 

θαηαλνκή πφξσλ απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο, γ. αβεβαηφηεηα ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ ή/θαη δ. αδπλακίεο θαη αζηάζεηα 

ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ. Απηέο νη αζηνρίεο νδεγνχλ νπζηαζηηθά ηνπο πνιίηεο λα πηνζεηνχλ σο θνηλσληθά απνδεθηφ φ,ηη 

ζεσξείηαη παξάλνκν απφ ην Κξάηνο. Βι. έηζη ΓΟΔ, Γηαγλσζηηθή Έθζεζε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία ζηελ Διιάδα, op.cit., 

ζει. 9-10. 

https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Deltia-Typou?press=bd2d25cb-6b8d-4fd9-95dc-a7a500ce64b2
https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Deltia-Typou?press=bd2d25cb-6b8d-4fd9-95dc-a7a500ce64b2
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ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο εζηθήο ησλ πνιηηψλ. Καη γηα λα γίλεη απηφ, αλαγθαία πξνυπφζεζε ζπληζηά ε 

επίιπζε ή ε δηφξζσζε απηψλ ησλ αζηνρηψλ θαη ειιείςεσλ ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε 

κία εθηελή αδήισηε νηθνλνκία
113

.  

70. Ση απνκέλεη φκσο απφ έλα δηθαίσκα φηαλ απνζηεξείηαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

άζθεζή ηνπ; Έλα ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηέζηε νξηζηηθή ε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ
114

, ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

αξκφδησλ ειιεληθψλ Αξρψλ κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ΔΓΓΑ, ε ΔΔΓΑ επηρεηξεί ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πην πάλσ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

απηφ ζέηεη, αληιψληαο, γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνηρεία, αθελφο, απφ ηνπο θνξείο θαη ηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ αθξφαζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΔΔΓΑ, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, αθεηέξνπ, 

απφ δηεζλείο ή επξσπατθέο εθζέζεηο νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ γηα ην θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.  

71. Ζ απνηίκεζε απηή ζα αλαπηπρζεί ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηελ πξφιεςε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Α), ηελ 

πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Β) θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε 

θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Γ), αθνινπζψληαο νπζηαζηηθά ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ, ζηελ 

«ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο»
115

, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

«[…] ππήξμε […] παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2 εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηνπ ελαγνκέλνπ Κξάηνπο λα 

εθπιεξψζεη ηηο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δηάηαμε απηή θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηελ ςποσπέυζη ππόλητηρ ηηρ επίδικηρ καηάζηαζηρ ηηρ εμποπίαρ ανθπώπυν, πποζηαζίαρ ηυν 

θςμάηυν, διεξαγυγήρ αποηελεζμαηικήρ έπεςναρ ηυν εγκλημάηυν και ηιμυπίαρ ηυν ςπεύθςνυν για 

ηην εμποπία ανθπώπυν»
116

.  

                                                 
113

 Idem, ζει. 10.  
114

 Ζ απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2017, γηα λα θαηαζηεί νξηζηηθή 3 κήλεο αξγφηεξα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2017. 

Τπελζπκίδεηαη, βέβαηα, φηη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ζρεηηθή 

εξψηεζε πνπ θαηαηέζεθε απφ βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη απάληεζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο απηήο πξνζεζκίαο (30 Ηνπλίνπ 2017), ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ππέβαιε ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ αίηεκα επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο, ην νπνίν αλαθιήζεθε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζε 

αλαγλψξηζε πξνθαλψο ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Βι. ζρεηηθά ΤΡΗΕΑ, Δξψηεζε κε ζέκα: 

Αλαδήηεζε θαη απφδνζε επζπλψλ γηα ην ππνβιεζέλ αίηεκα επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο ηεο Νέαο Μαλσιάδαο, op.cit. θαη Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Απηνηειέο Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, [Απάληεζε] ζε Δξψηεζε 

7193/12.7.2017, 16.10.2017.  
115

 Σν ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, αθνινπζείηαη θαηά κήθνο νιφθιεξεο 

ηεο ππνελφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα ιφγνπο 

δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαλγψζηε, παξαηίζεληαη απηνχζηα απνζπάζκαηα απφ θξίζηκεο ζθέςεηο ηεο απφθαζεο.  
116

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 128.  
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Α. Πξόιεςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

72. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά κέηξα πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ην ΔΔΓΑ ππελζχκηζε φηη: 

«[…] ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

πξνηξέπεη ηα Κξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκπνξίαο […]. Μεηαμχ 

απηψλ ησλ κέηξσλ […] ζπγθαηαιέγνληαη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ Αξρψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο θαη ηελ 

απνζάξξπλζε ηεο δήηεζεο ε νπνία επλνεί φιεο ηηο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειέγρσλ ζηα ζχλνξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο εκπνξίαο»
117

.  

73. Καηαιήγνληαο, ηειηθά, ζην ζπκπέξαζκα φηη: 

«[…] ηα επηρεηξεζηαθά κέηξα ηα νπνία ειήθζεζαλ απφ ηηο Αξρέο δελ ήηαλ επαξθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ […]»
118

.  

74. Έλα ρξφλν κεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ, ηη έρεη αιιάμεη φκσο; ε φ,ηη αθνξά ζηελ 

ππνρξέσζε ζέζπηζεο θαη ελίζρπζεο απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
119

, ε πξψηε 

αμηνιφγεζε ηεο Υψξαο απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη 

θαηαπέιηεο γηα ηηο ειιεληθέο αξκφδηεο Αξρέο, επηζεκαίλνληαο ζνβαξέο παζνγέλεηεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
120

. Μνινλφηη νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπο πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο αλαγλσξίδνπλ ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο λα εθπιεξψζεη ηεο 

ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, κέζα απφ ζπλερείο λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, δελ κπνξνχλ λα κελ ζεκεηψζνπλ κε 

έκθαζε ηελ έιιεηςε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ηα νπνία πξέπεη άκεζα λα πξνηεξαηνπνηεζνχλ απφ ηηο ειιεληθέο Αξρέο, ζπλνδεπφκελεο 

απφ έλα κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπο
121

.  

75. Μάιηζηα, ππφ ην βάξνο ηεο θαηαδίθεο ηεο Διιάδαο απφ ην ΔΓΓΑ ζηελ «απφθαζε ηεο 

Μαλσιάδαο», νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA εθηηκνχλ φηη ε εζληθή ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεην 

λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δξάζεο ελάληηα ζηελ εκπνξία 

                                                 
117

 Idem, παξ. 110.  
118

 Idem, παξ. 115.  
119

 χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο δηαθίλεζεο θαη 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηα Κξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ έξεπλα, 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ζηα δεηήκαηα απηά, πξνσζψληαο κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ελζσκαηψλνληαο ηε δηάζηαζε ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ππέξ ησλ 

παηδηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. 
120

 CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit. 
121

 Idem, παξ. 67, 71.  
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αλζξψπσλ γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο
122

. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη πάξεη ην πξνζθπγηθφ/κεηαλαζηεπηηθφ 

δήηεκα, ζέηνληαο ζε άκεζν θίλδπλν ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηδίσο ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

θαη πξνζθχγσλ, ε GRETA επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο πξφιεςεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ λα πεξλνχλ ππνρξεσηηθά κέζα απφ κέηξα θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ελδπλάκσζεο, ηδίσο ησλ πην επάισησλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη αηηνχληεο άζπιν, νη 

κεηαλάζηεο ή νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη
123

. Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη νη βαζηθέο αηηίεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζπλίζηαληαη ζηελ 

επαισηφηεηα ησλ ζπκάησλ εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο θηψρεηαο, ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απνθιεηζκνχ, ησλ θνηλσληθψλ θαη έκθπισλ αληζνηήησλ ή, αθφκε, ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο 

εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ, εχινγα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη φζν πην επάισηεο είλαη νη 

θνηλσληθέο νκάδεο, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πνζνζηά ζπκαηνπνίεζήο ηνπο φρη κφλν γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εξγαζία, αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ην θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ.  

76. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη, φπσο επηζεκάλζεθε θαηά ηελ 

αθξφαζε πξνζψπσλ θαη θνξέσλ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΔΔΓΑ, ε λφκηκε εξγαζία ζηελ Διιάδα 

– θαη ζπλεπψο ε αληηκεηψπηζε κε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ κεηαλαζηψλ – εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε Υψξα. Παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ παξάηππα δηακελφλησλ 

ζηε Υψξα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλέρεηα νξηζκέλσλ δηνξζσηηθψλ 

θηλήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην 2014 θαη ην 2015, θαη πξηλ θιείζεη ην 2016 ν Βαιθαληθφο Γηάδξνκνο, 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή απνλνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ Γηαδξφκνπ, 

είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, έρεη αξρίζεη ήδε λα κεηψλεηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αδεηψλ δηακνλήο, ελψ απμεηηθέο ηάζεηο παξνπζηάδεη ν αξηζκφο 

απνξξηθζέλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη ζα πξνζηίζεληαη ζηνπο παξάηππα δηακέλνληεο ζηε 

Υψξα. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ην 

2017, νη κεηαλάζηεο πνπ δηέκελαλ ζηε Υψξα καο ρσξίο άδεηεο δηακνλήο ζε ηζρχ ππνινγίδνληαλ 

ζηνπο 500.000, εθφζνλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο χθεζεο θαη ηεο θξίζεο, 

έρεη απφ-λνκηκνπνηεζεί ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπιάρηζηνλ 200.000 κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ 

κεηαλαζηψλ
124

. Ζ θαηάζηαζε, ζπλεπψο, ζήκεξα, ειιείςεη ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ κεραληζκνχ 

πξφζβαζεο ζε θαζεζηψο λφκηκεο δηακνλήο γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο θαηνίθνπο πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, παξακέλεη αλεζπρεηηθή, ζην βαζκφ πνπ πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληζαλ 

                                                 
122

 Idem, παξ. 68.  
123

 Idem, παξ. 113 επ.  
124

 ΓΔΔ, Αλέιεγθηε ε παξαβαηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα - Αφξαηεο γηα ηελ Πνιηηεία νη ζπλζήθεο 

δνπιείαο θαη νη θίλδπλνη αθφκα θαη γηα ηε δσή ησλ εξγαηψλ γεο, Γειηίν Σχπνπ, 16 Ηνπλίνπ 2016 θαη Η ΓΔΔ δεηά άκεζα 

κέηξα ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ γηα ηηο ζπλζήθεο ζχγρξνλεο δνπιείαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα – 

Κξίζηκε ε δηάηαμε ηεο λέαο Δζληθήο Γεληθήο Δ, Γειηίν Σχπνπ, 31 Μαξηίνπ 2017.  
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κέρξη ζήκεξα ηνπο κεηαλάζηεο θαη είηε ηνπο απέθιεηζαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο, είηε 

έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο, νδεγψληαο ηνπο ζπρλά ζηελ απνλνκηκνπνίεζε, 

ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα λα πθίζηαληαη, παξά ηελ φπνηα έκθαζε δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ηειεπηαίσλ, ρσξίο λα έρεη αθφκα επηιπζεί ην δήηεκα ηεο λφκηκεο 

παξακνλήο ηνπο ζηε Υψξα. 

77. Δπηπιένλ, νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο 

γηα ηνλ αληίθηππν ηεο απζηεξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ζηε Υψξα θαη ην θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ, εηδηθά γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα, πνπ σζνχληαη δπζηπρψο, θαηά ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ εκπνξία φηαλ αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ ηε βνήζεηα 

δηαθηλεηψλ θαη πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα λα ζπλερίζνπλ ην 

ηαμίδη ηνπο
125

. χκθσλα κε ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο, πξάγκαηη νη κηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 

πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλφξσλ, ζην βαζκφ πνπ ηα άηνκα πνπ θηάλνπλ πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη ειέγρνληαη. Όκσο, ζην 

πξψην απηφ ζηάδην ειέγρνπ, ππάξρνπλ κεδακηλέο έσο ειάρηζηεο ελδείμεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ
126

. 

ην πιαίζην, ζπλεπψο, ελίζρπζεο ησλ κέηξσλ πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο, νη 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπζηήλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

ειιεληθψλ Αξρψλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην πιαίζην ζπλνξηαθψλ 

ειέγρσλ
127

. 

78. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο GRETA, νη ειιεληθέο Αξρέο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηε ζεηηθή ηνπο ππνρξέσζε λα πηνζεηήζνπλ ή/θαη εληζρχζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 

δξάζεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο γηα θάζε κνξθή 

εθκεηάιιεπζεο, θαη λα ηνλίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ελ γλψζεη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ησλ αηφκσλ
128

. Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, σο εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ζνβαξφηεηα θαη επζχλε απφ ηελ ειιεληθή 

Πνιηηεία, ε νπνία νθείιεη λα εληζρχζεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη ήδε ιάβεη ζηνλ ηνκέα απηφ, 

κέζσ ηνπ ΓΔΘΔΗ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο Φχισλ (ΓΓΗΦ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ. Οη δξάζεηο, δε, απηέο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά νιφθιεξε ηεο Δπηθξάηεηα θαη λα ζεκειηψλνληαη ζε 
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δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ πξνεγνχκελσλ κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο
129

.  

79. Σαπηφρξνλα, ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε GRETA ζεσξεί φηη ε ξεηή 

αλαθνξά ζην λφκν φηη ε ζπλαίλεζε ελφο ζχκαηνο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ 

είλαη αδηάθνξε γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα βειηίσλε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ελάληηα ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ
130

. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο 

ηεο GRETA, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο εκπνξίαο παηδηψλ, ψζηε λα 

είλαη ζαθέο φηη ε ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, ππφζαιςε ή ππνδνρή ελφο παηδηνχ κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ πνηληθνπνηείηαη σο δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ, ρσξίο λα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη ε ρξήζε θάπνηνπ απφ ηα κέζα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εκπνξία, φπσο κεηαμχ άιισλ 

απεηιή, άζθεζε βίαο ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, απαγσγήο, απάηεο ή θαηάρξεζεο εμνπζίαο ή 

εθκεηάιιεπζεο ηδηαίηεξα επάισηεο ζέζεο ή πξνζθνξά ή πξφζιεςε ρξεκάησλ ή πξνλνκίσλ
131

. Ο 

ειιεληθφο Πνηληθφο Κψδηθαο πξάγκαηη ηηκσξεί, ζηα άξζξα 323Α, παξ. 4 θαη 351, παξ. 4, ηελ 

εκπνξία παηδηψλ σο επηβαξπληηθή πεξίζηαζε, σζηφζν παξαιείπεη λα δηεπθξηλίζεη φηη δελ ρξεηάδεηαη 

λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα απφ ηα πην πάλσ κέζα γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο 

παηδηψλ. 

Β. Πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα 

ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

80. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, αλαθνξηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ην ΔΓΓΑ αλέθεξε 

φηη: 

«[…] ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

πξνηξέπεη ηα Κξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκάησλ […]. Μεηαμχ [απηψλ ησλ κέηξσλ …] ζπγθαηαιέγνληαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα θαη ε παξνρή αξσγήο ζηα ζχκαηα γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε. […] Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη […] ε θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηνχζε ζηηο θαιιηέξγεηεο θξάνπιαο ηεο Μαλσιάδαο ήηαλ γλσζηή ζηηο Αξρέο, ηελ πξνζνρή ησλ 

νπνίσλ είραλ επηζηήζεη εθζέζεηο θαη άξζξα ηνπ ηχπνπ […]. Δληνχηνηο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

θηλεηνπνίεζε απηή δελ θαηέιεμε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. […] ην Κξάηνο απνπζίαδε 

πιήξσο. […] ε αληίδξαζε ησλ Αξρψλ ήηαλ κεκνλσκέλε, θαζψο απηέο απέηπραλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 

2013, λα παξέρνπλ κηα γεληθή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη ηεο 
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Μαλσιάδαο. […] ην αζηπλνκηθφ ηκήκα Ακαιηάδαο θαηλφηαλ λα είλαη ελήκεξν γηα ηελ άξλεζε ησλ 

εξγνδνηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ λα θαηαβάινπλ ηνπο κηζζνχο ησλ ηειεπηαίσλ […]»
132

.  

81. Καηαιήγνληαο, ηειηθά, ζην ζπκπέξαζκα φηη: 

«[…] ηα επηρεηξεζηαθά κέηξα ηα νπνία ειήθζεζαλ απφ ηηο Αξρέο δελ ήηαλ επαξθή […] γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ηε κεηαρείξηζε ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ […]»
133

.  

82. Πξάγκαηη, ζην πιαίζην ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ΔΓΑ 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο δηαθίλεζεο 

θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηα Κξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

ε ππνζηήξημή ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θαηεγνξίεο εθείλεο ζπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

επάισηε θαηάζηαζε θαη ηδίσο ηα παηδηά, ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε κηαο πεξηφδνπ απνθαηάζηαζεο 

θαη ζηνραζκνχ, φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη λα ζεσξείηαη φηη νξηζκέλν πξφζσπν είλαη ζχκα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλέιζεη θαη λα μεθχγεη απφ ηελ επηξξνή 

ησλ δξαζηψλ θαη λα πάξεη κηα ζπλεηδεηή απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, ε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ζπκάησλ ζε αλαλεψζηκε άδεηα δηακνλήο θαη ζε 

απνδεκίσζε θαη λνκηθή βνήζεηα θαη ζπλδξνκή, θαζψο επίζεο θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζε άιια Κξάηε, ιακβαλνκέλσλ πάληα δεφλησο ππφςε 

ησλ δηθαησκάησλ, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ. 

83. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA, παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρεη θάλεη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζπλνιηθά ζε φ,ηη αθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκάησλ, ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ελφο ζχκαηνο επίζεκα είλαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη αδηθαηνιφγεηα
134

. Πξάγκαηη, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν, ζηελ πξάμε, ν ραξαθηεξηζκφο «ζχκα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ», ν νπνίνο απνδίδεηαη κε Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1, ζηνηρ. ηα), ηνπ Ν 4251/2014 (Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο), κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη απφ 6 έσο 12 κήλεο. Δλδεηθηηθή ησλ 

αδηθαηνιφγεησλ θαη επηβαξπληηθψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο θαζπζηεξήζεσλ 

είλαη ε θαηαδίθε ηεο Διιάδαο ζηελ ππφζεζε L.E. θαηά Διιάδαο γηα παξαβίαζε κεηαμχ άιισλ θαη 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΔΓΑ (απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ). Ζ ππφζεζε 

απηή αθνξνχζε ζηελ θαηαγγειία Νηγεξηαλήο ππεθφνπ, ε νπνία είρε εμαλαγθαζηεί ζε πνξλεία ζηελ 

Διιάδα θαη ε νπνία ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλεη γηα πεξηζζφηεξν απφ 9 κήλεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 
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ελεκέξσζε ηηο Αξρέο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζή ηεο κέρξη λα αλαγλσξηζηεί επίζεκα σο ζχκα 

εκπνξίαο πξνο ην ζθνπφ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο
135

. 

84. Σαπηφρξνλα, δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ ππάξμεη ιίγεο ππνζέζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ζπκάησλ 

εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο, παξά ηελ χπαξμε 

αλαθνξψλ γηα αλαγθαζηηθή εξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο παξαγσγήο 

πνηψλ θαη ηξνθίκσλ θαη ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο
136

. Γηαπηζησκέλα ειάρηζηεο είλαη θαη νη 

πεξηπηψζεηο επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ην ζθνπφ εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ειέγρνπο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(ΔΠΔ)
137

. Σν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δελ αληηθαηνπηξίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο άιισζηε θαηέδεημαλ φρη κφλν ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ηεο Μαλσιάδαο αιιά 

θαη ζσξεία άιισλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θαηαγγέιινληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. Όπσο, άιισζηε, επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ 

Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (ECRI), νη ππξνβνιηζκνί ζηε Μαλσιάδα, ην 2013, δελ ήηαλ 

παξά ην απνθνξχθσκα κελψλ παξακέιεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ 

εξγαδφκελσλ πνπ ππνθέξνπλ ζπρλά απφ βίαηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο
138

. Γηαηί φκσο παξαηεξνχληαη 

απηέο νη παξάιιειεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ θηλνχληαη αζχκπησηα εδψ θαη ρξφληα ζηελ Διιάδα ; 

85. Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην έξγν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΠΔ (άξζξν 2 Ν 

3996/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), νη θαηά ηφπνπο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο απηή νξίδεηαη ηφζν ζην πιαίζην 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο φζν θαη θαηφπηλ ππνβνιήο επψλπκεο ή αλψλπκεο θαηαγγειίαο. Σν 

ΔΠΔ είλαη αξκφδην, ζπλεπψο, λα επηζεσξεί θαη λα ειέγρεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, πξνβαίλνληαο ζε θάζε είδνπο αλαγθαία εμέηαζε θαη έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

εθκεηαιιεχζεηο πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη γεληθφηεξα ζε θάζε 

ηδησηηθφ ή δεκφζην ρψξν εξγαζίαο ή εθκεηάιιεπζεο ή ρψξν φπνπ πηζαλνινγείηαη φηη 

απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη. Δπίζεο, εξεπλά νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο 

λχρηαο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φηαλ θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ 

εξγνδφηε. Δπηπιένλ, έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έγγξαθα, βηβιία, κεηξψα, 

αξρεία θαη θάζε άιινπ είδνπο ζηνηρείν, πνπ ηεξείηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ιακβάλνληαο αληίγξαθα. 
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 ε θάζε πεξίπησζε ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ζεζκηθή ελεκέξσζε γηα ηε κεζνδνινγία θαη ηα πξσηφθνιια 

ειέγρνπ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ θνηλή επηρείξεζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ ΔΠΔ πνπ αλαθνηλψζεθε φηη 

έιαβε ρψξα απφ ηηο 15 έσο ηηο 19 Μαΐνπ 2018, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

«EMPACT- Trafficking in Human Beings (THB)» ηεο Europol. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζρεηηθά Hellenic 
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ζει. 75, θαζψο επίζεο θαη πλνιηθά 133 ζπιιήςεηο. Μεγάιε θνηλή επηρείξεζε ΔΛΑ-ΔΠΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, 22.6.2017, δηαζέζηκν ζε: http://policenet.gr.  
138

 CoE, ECRI, Report on Greece (fifth monitoring cycle), Adopted on 10 December 2014, Published on 24 February 

2015, CRI(2015)1, παξ. 92-93.  
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Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΠΔ αθνξά ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ κε ηελ εξγαηηθή 

λνκνζεζία εμαηηίαο ηεο απαζρφιεζεο εξγαδφκελσλ κε ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

πλεπψο, κε ηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα, ην ΔΠΔ δελ έρεη αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ 

έξγνπ ή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, νχηε ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη κέζσ εξγνζήκνπ
139

. 

86. Απφ ηε δεκφζηα αθξφαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΔΓΑ πξνέθπςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ΔΠΔ φηη ππάξρεη αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Γηα ην έιιεηκκα 

δηεμαγσγήο ειέγρσλ ζε αλνηθηνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο ην ΔΠΔ ππνζηήξημε φηη νθείιεηαη ζε 

ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη φηη απαηηεί εηδηθή αληηκεηψπηζε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ΔΠΔ, είλαη θξίζηκε ε θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 

ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ηεο ΓΟΔ
140

. ηνλ Οδηθφ Υάξηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αδήισηεο Δξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηεο ΓΟΔ θαη απνηέιεζε 

ην 2016 αληηθείκελν ηξηκεξνχο επηθχξσζεο (Κξάηνπο, εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ), ε θχξσζε ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 ζπκπεξηιακβάλεηαη σο απηνηειέο κέηξν πνιηηηθήο κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο (31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018). Απφ ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αθξφαζε επηζεκάλζεθε φηη ην ΔΠΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εηζέξρεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο, 

αθφκα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε θάζε είδνπο αλαγθαία εμέηαζε, έιεγρν 

ή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
141

. 

Χζηφζν, θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε δελ θαηέζηε ζαθέο πνχ νθείιεηαη ε κε 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ (πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ) απφ ην ΔΠΔ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

θαζψο δηαηππψζεθαλ δηάθνξεο απφςεηο αθφκα θαη αληηθξνπφκελεο, φπσο φηη ε Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο έρεη αξκνδηφηεηα ειέγρνπ, αιιά φρη ζε αλνηθηνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο (κφλν ζε 

ζηεγαζκέλνπο), φηη δηαηεξείηαη αθφκα ην πξφβιεκα ππνζηειέρσζήο ηεο, φηη δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, φηη δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Δξγαζίαο γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ή, αθφκε, φηη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη έιεγρνη ιφγσ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ρξεηάδεηαη πάληα ε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Eπίζεο, δελ 

θαηέζηε ζαθέο, χζηεξα απφ ηελ έληαμε ηνπ ΟΓΑ ζηνλ ΔΦΚΑ κε ην Ν 4387/2016 πνηεο είλαη νη 

ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε επίπεδν θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πνηνη είλαη νη αξκφδηνη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί.  
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 Βι. supra, παξ. 33.  
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 Βι. αθξφαζε πξνζψπσλ θαη θνξέσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΔΓΑ, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, 
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87. Σελ αδπλακία δηεμαγσγήο ειέγρσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο εληζρχεη θαη 

ε πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ΔΠΔ, ν βαζηθφο δειαδή ειεγθηηθφο 

κεραληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ηελ πνιπεηή ππνζηειέρσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε δηαγλσζηηθή έθζεζε ηεο ΓΟΔ, ην ζπλνιηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠΔ είλαη πεξίπνπ 750 εξγαδφκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νη 324 είλαη επηζεσξεηέο 

εξγαζίαο θαη νη 253 είλαη ηερληθνί θαη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο εξγαζίαο
142

. Μεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ, δε, πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο ρψξαο, 

νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη (νη επηζεσξεηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο ΗΥ απηνθίλεηα θαη 

θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ), νη πξφζθαηεο ζπγρσλεχζεηο ππνθαηαζηεκάησλ θαη ε 

επνρηθφηεηα ησλ ειέγρσλ
143

. Σα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηνπ ΔΠΔ θαη θπξίσο ε 

ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έρνπλ, άιισζηε, επηζεκαλζεί θαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΓΟΔ γηα ηελ Δθαξκνγή πκβάζεσλ θαη πζηάζεσλ (Committee of Experts 

on the Application of Conventions and Recommendations, CEACR), ε νπνία ζε ζρεηηθέο 

Παξαηεξήζεηο ηεο είρε επηζεκάλεη φηη ν αξηζκφο επηζεσξεηψλ εξγαζίαο θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΠΔ ήηαλ αλεπαξθήο, γεγνλφο πνπ είρε ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλή νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
144

. Ζ ΔΔΓΑ αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο 

γηα ελίζρπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ΔΠΔ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ νξγαληθψλ ηνπ ζέζεσλ 

κε ηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ 134/2017 γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 168/Α/6.11.2017), παξφια απηά δηαηεξεί 

επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ απηψλ θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, αθελφο, ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειεγθηηθέο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ηδίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αθεηέξνπ, ζα θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ.  

88. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζην ΔΠΔ, θαη πέξα απφ ην δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ λα αζθεί 

ειέγρνπο ζε αλνηθηνχο αγξνηηθνχο ρψξνπο, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη – θαη ίζσο αθφκε 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο έθηαζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηδίσο ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ «ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο» – ε ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ζηηο ειεγρφκελεο πεξηπηψζεηο 

ηνπο «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο απαζρφιεζεο»
145

. Ζ δηάγλσζε ζε κηα ζρέζε εξγαζίαο ησλ 

«ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθψλ φξσλ εξγαζίαο» δελ είλαη πάληα εχθνιε, ή ηνπιάρηζηνλ, θξίλνληαο εθ 

ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ππφ ην θσο φρη κφλν ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηε Μαλσιάδα – πνπ 
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 Idem, ζει. 47.  
143

 Idem, ζει. 47-48.  
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 CEACR, Observations on Labour Inspection Convention, 1947 (No 81), Greece (Ratification 1995), Adopted 2015, 

Published 105
th

 Session (2016).  
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 Χο ηέηνηνη φξνη ζεσξνχληαη φζνη είλαη θαηάθσξα δπζαλάινγνη πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ λφκηκα 

απαζρνινχκελσλ εξγαδφκελσλ, έρνληαο ζνβαξή επίπησζε ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ, θαη 

πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.  
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επηζεκαίλνληαη ζηελ ειιεληθή Πνιηηεία απφ ην 2008
146

 – αιιά θαη αιινχ, δελ θαίλεηαη λα είλαη 

εχθνιε ππφζεζε γηα ηνπο θξαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθψλ φξσλ εξγαζίαο» πξνθχπηεη απφ ηε ζπλδπαζηηθή θάζε θνξά 

ζπλδξνκή κηαο ζεηξάο εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ. Δλδεηθηηθφο είλαη ν θαηάινγνο ησλ δεηθηψλ ζρεηηθά 

κε ην εξγαζηαθφ trafficking ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν άηνκα ηα νπνία έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο εμαλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, νη 

θαηαζθεπέο ή ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη κπνξεί, κεηαμχ άιισλ, λα δηακέλνπλ ζε νκάδεο ζηνλ ίδην 

ρψξν πνπ εξγάδνληαη θαη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα (ή λα ηελ έρνπλ ζπάληα) λα θχγνπλ απφ απηφ 

ην ρψξν, λα δηακέλνπλ ζε ππνβηβαζκέλνπο θαη αθαηάιιεινπο ρψξνπο, φπσο γεσξγηθά ή 

βηνκεραληθά θηίξηα, λα κελ θέξνπλ ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη ξνπρηζκφ γηα ηελ 

εξγαζία πνπ θάλνπλ, λα ηνπο δίλνληαη απνθάγηα γηα θαγεηφ, λα κελ έρνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο νχηε 

πξφζβαζε ζηα δεδνπιεπκέλα, λα δνπιεχνπλ ππεξβνιηθά πνιιέο ψξεο, λα εμαξηψληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπο γηα ηελ παξνρή κηαο ζεηξάο ππεξεζηψλ, φπσο ε απαζρφιεζε, ε κεηαθνξά θαη ε 

ζηέγαζε, λα κελ έρνπλ επηινγή ζηέγαζεο, λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θχγνπλ απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο ρσξίο ηε ζπλνδεία ηνπ εξγνδφηε ηνπο θαη γεληθφηεξα λα ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο, λα ηνπο επηβάιινληαη κέηξα αζθαιείαο ζρεδηαζκέλα λα ηνπο θξαηνχλ 

εγθισβηζκέλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, λα ηνπο επηβάιιεηαη πεηζαξρεία κέζσ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, 

λα ππφθεηληαη ζε πξνζβνιέο, θαθνκεηαρείξηζε, απεηιέο ή βίαηεο πξάμεηο ή, αθφκε, λα κελ έρνπλ 

βαζηθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθέο άδεηεο
147

. Σαπηφρξνλα, θαη πέξα απφ ηελ χπαξμε απηψλ 

ησλ δεηθηψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ ε δηαθίλεζε, ε εκπνξία αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζή ηνπο ή/θαη ε αλαγθαζηηθή εξγαζία λα καξηπξείηαη θαη απφ άιιεο ελδείμεηο, φπσο ε 

ηνπνζέηεζε εηδνπνηήζεσλ ζε γιψζζεο δηαθνξεηηθέο απφ ηελ ηνπηθή γιψζζα, ε κε χπαξμε 

εηδνπνηήζεσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, ε αδπλακία ηνπ ππεχζπλνπ ή ηνπ εξγνδφηε λα παξνπζηάζεη 

έγγξαθα απαξαίηεηα γηα ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ εξγαηψλ, ε αδπλακία ηνπ ππεχζπλνπ ή ηνπ 

εξγνδφηε λα παξνπζηάζεη αξρεία κε ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδφκελσλ, ε θαθή πνηφηεηα ή ε παληειήο 

έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο, ε χπαξμε εμνπιηζκνχ 

ζρεδηαζκέλνπ ή ηξνπνπνηεκέλνπ ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδηά, ε χπαξμε 

απνδείμεσλ φηη νη εξγαζηαθνί λφκνη θαηαπαηνχληαη ή, αθφκε, ε χπαξμε απνδείμεσλ φηη νη εξγάηεο 

είλαη αλαγθαζκέλνη λα πιεξψλνπλ γηα εξγαιεία, ηξφθηκα ή ζηέγαζε ή φηη ηα θφζηε γηα ηα 

παξαπάλσ παξαθξαηνχληαη απφ ην κηζζφ ηνπο
148

.  

89. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
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 Βι. ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο 
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Δπξψπεο, νη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ. Δηδηθφηεξα, 

φπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ Έθζεζε ηεο GRETA, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη απνζπαζκαηηθή θαη 

ρσξίο ζπλνρή, ελψ ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξηθέο Αξρέο θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο βάζεο 

δεδνκέλσλ απφ ην ΓΔΘΔΗ έρεη θαζπζηεξήζεη ιφγσλ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο
149

.  

90. Παξάιιεια, εληνπίδεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2009, κε ηελ πςειή αλεξγία θαη 

ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ζηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε
150

. εκαληηθή είλαη κάιηζηα ε παξαηήξεζε, 

φηη ην 14% ησλ 1.545 κεηαλαζηψλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Δπξψπε απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ην επηέκβξην 

ηνπ 2016 κέζσ ηεο κεζνγεηαθήο νδνχ, δειαδή ηεο Διιάδαο, θαη εμεηάζηεθαλ, εκθάληζαλ 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ ελδείθηε εθκεηάιιεπζεο ή εκπνξίαο αλζξψπσλ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

ηαμηδηνχ
151

. Παξφια απηά, δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία γηα αλαγλσξηζκέλν ζχκα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ή αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν. ε θάζε πεξίπησζε, 

θαηαγξάθεθε ε αδπλακία ησλ Αξρψλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ ηα 

νπνία, αλ θαη δελ ζπλεξγάζηεθαλ, αλαγλσξίζηεθαλ σο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ βάζεη 

ςπρηαηξηθψλ ή ςπρνινγηθψλ αλαθνξψλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεραλνξγάλσζεο ζην ζχζηεκα 

απνλνκήο πνηληθήο δηθαηνζχλεο
152

.  

91. Σαπηφρξνλα, ε Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαζψο επίζεο θαη νη καξηπξίεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ ΔΔΓΑ απφ ηνπο θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

αθξφαζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ ηεο 23
εο

 Ννεκβξίνπ 2017 αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δνκψλ θηινμελίαο γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ θαηαθπγίσλ γηα ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ε παληειήο έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ θαηαθπγίσλ γηα ζχκαηα άλδξεο ή 

παηδηά
153

. Δηδηθφηεξα, νη άλδξεο ζχκαηα κπνξνχλ λα ζηεγαζηνχλ ζε έλαλ μελψλα γηα ζεμνπαιηθά 

εθκεηαιιεπφκελνπο άλδξεο, ζε βξαρείαο δηάξθεηαο θπβεξλεηηθά θαηαθχγηα γηα αηηνχληεο άζπιν ή 

ζε μελψλεο αζηέγσλ, ελψ ηα παηδηά ζχκαηα δελ ζηεγάδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα 

ζχκαηα εκπνξίαο
154

. Αλαθνξηθά, εηδηθφηεξα, κε ηα ζχκαηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, απηά έρνπλ 
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ειάρηζηε πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, θαη ζπρλά θηινμελνχληαλ ζε αζηπλνκηθά 

ηκήκαηα, λνζνθνκεία, ή δελ ιάκβαλαλ θαζφινπ βνήζεηα
155

.  

92. ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξφβιεςε κηαο πεξηφδνπ απνθαηάζηαζεο θαη ζηνραζκνχ, φηαλ ππάξρνπλ 

ζνβαξνί ιφγνη λα ζεσξείηαη φηη νξηζκέλν πξφζσπν είλαη ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί κε ηδηαίηεξε έκθαζε φηη, παξφηη ην κέηξν απηφ θαηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά θαη κάιηζηα ε 

δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 3 κήλεο
156

, ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε είλαη 

ζπάληα. Απνπζηάδνπλ παληειψο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνζεζκίαο πεξίζθεςεο, ελψ 

είλαη γεγνλφο φηη είλαη ηφζν κεγάιεο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο ησλ ζπκάησλ, πνπ, αθφκε θη αλ παξαζρεζεί ε πξνζεζκία απηή, ζα έρεη ζίγνπξα ιήμεη 

κέρξη λα ρνξεγεζεί ζην ελδηαθεξφκελν αλαγλσξηζκέλν ζχκα άδεηα δηακνλήο. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, νη εκπεηξνγλψκνλεο 

ηεο GRETA αλαθέξνπλ φηη, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο ελεκέξσζε, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη ειιεληθέο Αξρέο απέιαζαλ ην ζχκα ρσξίο λα ηνπ ρνξεγήζνπλ πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο 

θαη ζηνραζκνχ
157

. Άιισζηε, φπσο ηνλίδεηαη ζηε ζρεηηθή Έθζεζε ηεο GRETA, ε χκβαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δξάζε θαηά ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 13) 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηεο πεξηφδνπ απνθαηάζηαζεο θαη ζηνραζκνχ φρη κφλν γηα ηα 

αλαγλσξηζκέλα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, αιιά θαη φηαλ ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη λα πηζηεχνπλ 

νη Αξρέο φηη ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν είλαη ζχκα εκπνξίαο θαη, άξα, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζήο ηνπ επίζεκα σο ζχκαηνο. Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ επηινγή απηή ηνπ 

επξσπαίνπ λνκνζέηε ζεκειηψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ αλάγθε ρνξήγεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ ζην πηζαλνινγνχκελν ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλέιζεη θαη λα μεθχγεη 

απφ ηελ επηξξνή ησλ δξαζηψλ, πέξαλ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηηο αξκφδηεο 

δησθηηθέο Αξρέο
158

.  

93. Δλδεηθηηθφ είλαη, σο πξνο ην ζεκείν απηφ, ην απφζπαζκα ηεο απφθαζεο Chowdury θαη ινηπνί 

θαηά Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 
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«[η]ν Γηθαζηήξην ζεσξεί επίζεο φηη, απνξξίπηνληαο ηελ αίηεζε [ησλ πξνζθεπγφλησλ πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ θαθνπξγηνδηθείνπ] γηα ην ιφγν, κεηαμχ άιισλ, φηη απηνί 

άξγεζαλ λα πξνζθχγνπλ ζηηο αζηπλνκηθέο Αξρέο, ν εηζαγγειέαο αγλφεζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ. Πξάγκαηη, ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο πξνβιέπεη αθξηβψο κία "πεξίνδν απνθαηάζηαζεο θαη ζηνραζκνχ" 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκεξψλ ψζηε ην ελ ιφγσ άηνκν λα κπνξέζεη λα ζπλέιζεη θαη λα μεθχγεη απφ ηελ 

επηξξνή ησλ δξαζηψλ ηεο δηαθίλεζεο θαη λα πάξεη κία ζπλεηδεηή απφθαζε φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο […]»
159

. 

94. Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ή αλαλέσζεο ηεο ρνξεγεζείζαο ζε 

ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε είηε κέζσ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 52-53 ηνπ Ν 4251/2014 (Κψδηθαο 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο) ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θαη 

αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, 

είηε κέζσ ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, δπζηπρψο ζηελ πξάμε 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαίλεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ηελ Έθζεζε ηεο GRETA, θαζψο επίζεο θαη κε καξηπξίεο εθπξνζψπσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζρεηηθή αθξφαζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ 

δηνξγάλσζε ε ΔΔΓΑ, ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα (απφ 6 έσο 12 κήλεο). Σν 2013, ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ζχκαηα εκπνξίαο ήηαλ κφιηο 11, ην 2014 απμήζεθε ζηηο 29, ελψ 

αληίζεηα γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 κεηψζεθε δξαζηηθά ζε 3 θαη 1 αληίζηνηρα. Οη ζρεηηθέο 

αλαλεψζεηο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ζπκάησλ εκπνξίαο ήηαλ εμίζνπ πεξηνξηζκέλεο: 48 ην 2013, 31 ην 

2014, 23 ην 2015 θαη 22 ην 2016
160

. Αλ ηα πνζνζηά απηά θαίλεηαη ηδηαίηεξα κηθξά, ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

είλαη κεδακηλά, θαζψο δελ έρεη θαηαγξαθεί νχηε κία πεξίπησζε
161

. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εθηηκνχλ φηη νη εηζαγγειείο είλαη απξφζπκνη λα εθαξκφζνπλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο
162

.  

95. Δπίζεο, απφ ηελ αθξφαζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΓΑ 

αλαδείρζεθε ε πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο. Πξφθεηηαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην άξζξν 58 ηνπ Ν 4384/2016 «Αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί, κνξθέο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

78/Α/26.4.2016), κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ην άξζξν 13Α ζην Ν 4251/2014 (Κψδηθαο 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο), πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε 
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δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ Ν 4251/2014 γηα 

ηελ απαζρφιεζε παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ν 

εξγνδφηεο ν νπνίνο ζα απαζρνιήζεη παξάηππα δηακέλνληα πνιίηε ηξίηεο ρψξαο νθείιεη, εθηφο ησλ 

άιισλ, λα ζπλάςεη καδί ηνπ «ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη: i) ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο απηήο, ii) ν ηφπνο πνπ ιακβάλεη ρψξα απηή, iii) ε δηάξθεηα 

ηεο απαζρφιεζεο, iv) ν αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα θαη εβδνκάδα, v) ε ακνηβή ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, κηθξφηεξε απφ ηηο λφκηκεο 

απνδνρέο αλεηδίθεπηνπ εξγαδφκελνπ, vi) ην χςνο ηνπ ελδερφκελνπ επηδφκαηνο αδείαο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη vii) θάζε άιινο φξνο εξγαζίαο, θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ν 

εξγνδφηεο ζπλππνβάιιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη παξέρεηαη ζηνλ εξγαδφκελν θαηάιιειν 

θαηάιπκα, φπσο απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ Ν 4025/2011, φπσο ηζρχεη. Όηαλ ην θαηάιπκα δελ παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ν 

ηειεπηαίνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ν εξγαδφκελνο δηαζέηεη εμ ηδίσλ θαηάιπκα, ην νπνίν πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν 

πξνδηαγξαθέο»
163

.  

96. Ζ λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε, θαηά ηελ άπνςε ηεο Πνιηηείαο, θηινδνμνχζε λα θαηαπνιεκήζεη 

ηελ αδήισηε εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Όκσο, ζηελ πξάμε, ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα είλαη 

πνιχ δηαθνξεηηθά, ζην βαζκφ πνπ ηειηθά απηφ πνπ επηηπγράλεη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη λα 

δεκηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί πνιιαπιέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο εξγαδφκελσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κέηξν απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο αλνκίαο θαη 

ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγάηεο 

γεο είλαη κηα θαηεγνξία απάλζξσπεο θαη αλειεχζεξεο εξγαζίαο απφ κφλε ηεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 

άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ κεηαλαζηψλ, αθνχ εξγάδνληαη ζε έλα αλέιεγθην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε δπζκελέζηεξεο πξνυπνζέζεηο ακνηβήο, αζθάιηζεο θαη ηαθηνπνίεζεο ηεο δηακνλήο 

ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζην εζσηεξηθφ απηήο ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία ιεηηνπξγνχλ ππνθαηεγνξίεο εξγαδφκελσλ: α) νη «λφκηκνη» κεηαλάζηεο, πνπ 

ηππηθά ηνπιάρηζηνλ έρνπλ ηα ίδηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα κε ηνπο έιιελεο εξγαδφκελνπο, β) νη 

«παξάηππνη» κεηαλάζηεο πνπ είλαη απφιπηα αφξαηνη ζε επίπεδν πξνζηαζίαο θαη δηθαησκάησλ θαη, 

ηέινο, γ) νη «παξα-λφκηκνη» εξγάηεο γεο (άξζξν 13Α Ν 4251/2014) κε ηελ απέιαζε ζε αλαζηνιή, 

κε εμάκελεο άδεηεο εξγαζίαο (φρη δηακνλήο) θαη κε φξνπο απαζρφιεζεο απφιπηεο αλειεπζεξίαο
164
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Δπηπιένλ, νη εξγάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε Υψξα παξάηππα δελ είλαη θαηαγεγξακκέλνη, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ηνπο παξέρεηαη αμηνπξεπέο θαηάιπκα θαη δελ είλαη δηαζθαιηζκέλε ε θαηαβνιή 

ησλ απνδνρψλ ηνπο θαη ε θνηλσληθναζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε.  

97. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ γεγνλφησλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εκπέδσζε ζπλζεθψλ 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζε βάξνο ησλ εξγαηψλ γεο, πξνθχπηεη φηη ην κέηξν ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ Ν 

4251/2014 θαίλεηαη λα εμππεξέηεζε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), επηηείλνληαο φκσο ηειηθά ηνλ θαηαρξεζηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ ρσξίο ραξηηά θαη θαζηζηψληαο 

ηνπο αθφκε πην επάισηνπο ζε αθξαία εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε. ε θακία πεξίπησζε, πάλησο, 

ηέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο δελ ζπληζηνχλ ζπκκφξθσζε ηεο Πνιηηείαο κε ηελ «απφθαζε ηεο 

Μαλσιάδαο». Παξάιιεια, ε πξνβιεπφκελε απηή εηδηθή άδεηα εξγαζίαο δελ παξέρεη θαλέλα 

απνιχησο θίλεηξν, νχηε ζηελ εξγνδνηηθή πιεπξά (θνξνινγηθά θίλεηξα απφ ην εξγφζεκν) νχηε 

ζηελ εξγαηηθή, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ηνλ εληνπηζκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ απέιαζε ηνπ παξάηππα 

δηακέλνληα κεηαλάζηε. Σα «νθέιε» απφ ηελ πιήξσο αδήισηε εξγαζία λφκηκσλ θαη κε 

κεηαλαζηψλ έρεη ήδε θαλεί φηη δελ είλαη θαη ηφζν ηζρπξά, ζην βαζκφ πνπ ε επηζπκία ππαγσγήο ησλ 

αγξνηψλ ζηε λέα ξχζκηζε ππήξμε πεξηνξηζκέλε. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πξνθαλέο φηη νη 

ηεξάζηηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ζε εξγαηηθά ρέξηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δελ δχλαληαη λα θαιπθηνχλ 

νχηε κε ην αλαρξνληζηηθφ, αλειαζηηθφ θαη αλεθάξκνζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηφζν ηελ 

«κεηάθιεζε» αιινδαπψλ εξγαηψλ, φζν θαη ηελ απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο επνρηθήο εξγαζίαο (Ν 

4251/2014), νχηε κε ην εκίκεηξν ηεο «λφκηκεο» εξγαζίαο ησλ παξάηππα δηακελφλησλ αιινδαπψλ 

εξγαηψλ ζηε γεσξγία κέρξη ηελ απέιαζή ηνπο
165

. 

98. Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο 

απνδεκίσζεο απφ ηνπο δξάζηεο πξνο ηα ζχκαηα εκπνξίαο, παξφηη γηα αθφκε κία θνξά ε 

δπλαηφηεηα απηή έρεη πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ 

ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ε πξνβιεκαηηθή απηή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη, εθηφο απφ ην θφζηνο 

κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ην ζχκα, ε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, πνηληθψλ 

θαη αζηηθψλ, ε νπνία είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ζπρλά απνβαίλεη απνηξεπηηθή
166

. Παξάιιεια, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο 

Αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ απφ ηνπο απηνπξγνχο. Απηφ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο GRETA, ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα φια 

ηα πνηληθά θαη αζηηθά δηθαζηήξηα, ε νπνία ζα επέηξεπε λα δηεμαρζεί έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο 
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Πξνέδξνπ ΓΔΔ, θ. Γηάλλε Παλαγφπνπινπ, ζει. 6-7.  
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απνδεκηψζεηο ησλ ζπκάησλ απφ ηνπο δξάζηεο
167

. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δελ έρεη θαηαγξαθηεί θακία ππφζεζε επηδίθαζεο 

απνδεκίσζεο ζε ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, θπξίσο γηαηί, ιφγσ έιιεηςεο λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηνπ ζχκαηνο, απηφ δελ παξίζηαηαη σο πνιηηηθή αγσγή ζηε ζρεηηθή πνηληθή δίθε, 

ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ επηρεηξεί λα απνδεκησζεί νχηε κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο αζηηθήο 

δηαδηθαζίαο
168

. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νπδέπνηε θαίλεηαη λα έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ εγθιεκάησλ βίαο απφ πξφζεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ
169

, ζχκθσλα κάιηζηα κε παξαδνρή ησλ 

αξκφδησλ ειιεληθψλ Αξρψλ
170

.  

99. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν, φπσο ηνλίδεη θαη ην ΔΓΓΑ ζηελ απφθαζή ηνπ ζηελ «ππφζεζε ηεο 

Μαλσιάδαο», φηη: 

«αθφκε θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο θαηαδίθεο ηνπ Σ.Α. [ελφο εθ ησλ εξγνδνηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ] 

θαη ελφο εθ ησλ ελφπισλ θπιάθσλ γηα ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε, ην θαθνπξγηνδηθείν ηνπο 

θαηαδίθαζε λα θαηαβάινπλ απνδεκίσζε κφλν 1.500 επξψ, δειαδή 43 επξψ αλά ηξαπκαηηζζέληα 

εξγάηε […]. Όκσο, ην άξζξν 15 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Διιάδα, 

λα πξνβιέπνπλ, ζην εζληθφ δίθαηφ ηνπο, έλα δηθαίσκα γηα ηα ζχκαηα λα απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο 

απηνπξγνχο ηνπ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε, κεηαμχ άιισλ, λα ζπζηήλεηαη 

έλα ηακείν απνδεκίσζεο ησλ ζπκάησλ»171. 

100. ηα ίδηα πνξίζκαηα, άιισζηε, θαηαιήγεη θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ ζηελ 

εθηελή εηήζηα αλαθνξά ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ παγθνζκίσο, 

επηζεκαίλνληαο φηη, αθελφο, θαλέλα ζχκα δελ έρεη ιάβεη απνδεκίσζε ή απνθαηάζηαζε απφ ην 

δξάζηε, αθεηέξνπ, νη πνηληθέο δηαδηθαζίεο δηήξθεζαλ ρξφληα, εκπνδίδνληαο ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ζπκάησλ θαη ησλ καξηχξσλ, ηδίσο κε δεδνκέλν φηη ε θπβέξλεζε δελ έδσζε ρξήκαηα γηα 

ηαμηδησηηθά έμνδα, ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. ηε 

δπζθνιία απνλνκήο δηθαηνζχλεο πξνζηίζεληαη ε έιιεηςε ησλ πξνβιεπφκελσλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ γηα θαηάζεζε απφ απφζηαζε, ε επηκνλή ησλ δηθαζηψλ λα απαηηνχλ ηελ απηνπξφζσπε 

παξνπζία ησλ ζπκάησλ ζην δηθαζηήξην θαη ε κε παξνρή πιήξνπο πξνζηαζίαο ζηα ζχκαηα 

κάξηπξεο. Καη ζε απηήλ ηελ έθζεζε ηνλίδεηαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε αδεηψλ 

παξακνλήο απφ ηα ζχκαηα
172
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101. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ ζπκάησλ ζε άιια Κξάηε, ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ θαηά ηα έηε 2015 θαη 2016 είλαη πεξηνξηζκέλνο: κφλν 11 

ζχκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 9 γπλαίθεο θαη 2 παηδηά. Σαπηφρξνλα, ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ) θηλνχληαη ζηελ ίδηα ινγηθή, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά πνπ παξέρεη, κε ην Πξφγξακκα Δζεινληηθήο Δπηζηξνθήο θαη Δπαλέληαμεο (AVRR), 

επηζηξάθεθαλ ζπλνιηθά, απφ ην 2012 έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2016, κφλν 61 ζχκαηα, απφ ηα νπνία ε 

πιεηνλφηεηα (38) ήηαλ ζχκαηα εκπνξίαο γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο
173

. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ν επαλαπαηξηζκφο θαη ε επηζηξνθή ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα πάληα κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εχινγα 

εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ ησλ ζπκάησλ, ζε 

ζπλέρεηα ηεο Κνηλήο Γήισζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Σνπξθίαο, ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016, ε νπνία νξίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, φηη φινη νη λένη παξάηππνη κεηαλάζηεο πνπ θζάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά κέζσ 

Σνπξθίαο, απφ ηηο 20 Μαξηίνπ 2016 θαη έπεηηα, θαη δελ αηηνχληαη άζπιν ή ε αίηεζή ηνπο θξίλεηαη 

αβάζηκε ή απαξάδεθηε, ζα επηζηξέθνληαη ζηελ Σνπξθία
174

.  

Γ. Απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο  

102. ε φ,ηη αθνξά, ηέινο, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζρεηηθά κε ππνζέζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ην ΔΓΓΑ επηζήκαλε φηη: 

«[…] ε έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη ζην δήηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηνλ θνιαζκφ ησλ ππεπζχλσλ. […] [Ό]πνηνο θαη λα είλαη ν ηξφπνο ν νπνίνο επηιέγεηαη, νη Αξρέο 

νθείινπλ λα ελεξγνχλ απηεπάγγειηα κφιηο ην δήηεκα επηζεκαλζεί ζε απηέο (C.N. θαηά Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, αξηζ. 4239/08, παξ. 69, 13 Ννεκβξίνπ 2012). […] ε ππνρξέσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

έξεπλαο δεζκεχεη, ζην δήηεκα απηφ, ηηο εηζαγγειηθέο θαη ηηο δηθαζηηθέο Αξρέο. Όηαλ νη Αξρέο απηέο 

δηαπηζηψλνπλ φηη έλαο εξγνδφηεο θέξεηαη λα πξνζέθπγε ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή 

εξγαζία, ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ αλάινγα, ζην πιαίζην ηεο ζθαίξαο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ […]»
175

.  

103. Σαπηφρξνλα, ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ εζηίαζε ζηηο επζχλεο ησλ εηζαγγειηθψλ 

Αξρψλ ηεο Υψξαο, δηαπηζηψλνληαο φηη:  

                                                 
173

 CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 194.  
174

 Idem, παξ. 195.  
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 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 116.  
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« […] παξαιείπνληαο λα εμεηάζεη θαηά πφζν ήηαλ βάζηκνη νη ηζρπξηζκνί απηήο ηεο νκάδαο ησλ 

πξνζθεπγφλησλ, ν εηζαγγειέαο παξέιεηςε ηελ ππνρξέσζή ηνπ ηεο έξεπλαο […θαη] αγλφεζε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ»
176

. 

104. Παξάιιεια, ην ΔΓΓΑ ζηάζεθε θαη ζηηο παξαιείςεηο ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε 

νπνία: 

« […] αξλήζεθε λα αζθήζεη αλαίξεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο. ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ 

ησλ εξγαηψλ νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ην θαθνπξγηνδηθείν δελ είρε εμεηάζεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ 

θαηεγνξία ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ν εηζαγγειέαο απάληεζε ρσξίο άιιε αηηηνινγία φηη "δελ πιεξνχληαλ 

νη φξνη ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζεο" […]»
177

. 

105. Καηαιήγνληαο, ηειηθά, ζην ζπκπέξαζκα φηη: 

«[…] ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο χκβαζεο γηα ηε δηαδηθαζηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

Κξάηνπο λα εμαζθαιίδεη κηα πξαγκαηηθή έξεπλα θαη ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο πνπ θαηαγγέιζεθε απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο»
178

.  

106. Πξάγκαηη, ε εκπνξία αλζξψπσλ θαη ε αλαγθαζηηθή εξγαζία ζπληζηνχλ έλα ζχγρξνλν είδνο 

δνπιείαο θαη έλα ζνβαξφ έγθιεκα πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο κνξθέο παξαβηάζεσλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ δελ κπνξεί λα γίλνπλ αλεθηά ζε θνηλσλίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
179

. Χο ηέηνηα, ινηπφλ, νθείινπλ λα δηεξεπλνχληαη θαη 

δηψθνληαη απνηειεζκαηηθά, φρη φκσο ζε βάξνο ησλ ίδησλ ησλ ζπκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ νη εζληθέο Αξρέο, ζηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζχκαηα εκπνξίαο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο δελ ζα βξίζθνληαη αληηκέησπα 

κε ηνλ θίλδπλν λα ηηκσξεζνχλ γηα αδηθήκαηα πνπ δηέπξαμαλ ζην πιαίζην ηεο θαηάζηαζήο ηνπο σο 

ζχκαηα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξφβιεςε δπλαηφηεηαο απνρήο απφ ηελ επηβνιή πνηλψλ 

ζε ζχκαηα γηα ηελ αλάκεημή ηνπο ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζην βαζκφ πνπ εμαλαγθάζηεθαλ 

λα δξάζνπλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ.  

107. ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε ηηκψξεζεο ηνπ ζχκαηνο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ν λφκνο εμαξηά, αθελφο, ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 

απνρήο ηνπ εηζαγγειέα απφ ηελ πνηληθή δίσμε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηαγγειία ηνπ ζχκαηνο, 

αθεηέξνπ, ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο ηνπ εηζαγγειέα γηα ηελ απνρή απφ ηελ πνηληθή 

δίσμε απφ ην βάζηκν ηεο θαηαγγειίαο ηνπ ζχκαηνο (άξζξν 187Β, παξ. 3, ΠΚ)
180

. Δλδεηθηηθή, γηα 

αθφκε κία θνξά, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κε εθαξκνγή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο 

αξρήο ηεο κε ηηκψξεζεο ηνπ ζχκαηνο εκπνξίαο είλαη ε ππφζεζε L.E. θαηά Διιάδαο ηνπ ΔΓΓΑ, 
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 Idem, παξ. 120-121.  
177

 Idem, παξ. 125.  
178

 Idem, παξ. 127.  
179

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Η θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ, Φήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην πιαίζην ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ (2015/2340(INI)), op.cit., παξ. 2.  
180

 Βι. ζρεηηθά CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 206.  
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θαηά ηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα, κία Νηγεξηαλή ππήθννο ε νπνία είρε εμαλαγθαζηεί ζε πνξλεία 

ζηελ Διιάδα, ζπλειήθζε δχν θνξέο απφ ηηο ειιεληθέο δησθηηθέο Αξρέο γηα παξάβαζε ησλ Νφκσλ 

2734/1999 θαη 2910/2001, ζρεηηθά κε ηελ πνξλεία θαη ηελ είζνδν θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα αληίζηνηρα
181

. 

108. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαηαιήγνπλ φηη είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο λα πξνηεξαηνπνηεζεί ν εληνπηζκφο ησλ θελψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηεο δίσμεο 

ππνζέζεσλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηαρεία δηεμαγσγή ηεο δίθεο θαη νη 

απνηειεζκαηηθέο θαη αλάινγεο ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαηαδίθεο, θαζψο θξίλεηαη 

αλεζπρεηηθφο ν ρακειφο αξηζκφο ησλ ηειεζίδηθσλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα παξαβηάζεηο 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ε ζρεδφλ παληειήο έιιεηςε ηειεζίδηθσλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

γηα εκπνξία αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Πξάγκαηη, ν αξηζκφο πνηληθψλ 

δηψμεσλ γηα ην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη 

ζηαζεξά ρακειφο, κε κέζν φξν ηηο 5 δηψμεηο εηεζίσο απφ ην 2013 έσο θαη ην 2016, ελψ ν αξηζκφο 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, γηα ην ίδην έγθιεκα, ζε πξψην βαζκφ δηθαηνδνζίαο, κεηψζεθε απφ 7, 

γηα ην έηνο 2013, ζε 1 κφιηο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ην 2016. Σειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο γηα ην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο δελ 

έρνπλ θαηαγξαθηεί, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέζεζε ε ειιεληθή Πνιηηεία ζηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA
182

.  

109. Απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο κε απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

αζθαιψο θαη ε πεξίπησζε ηεο «ππφζεζεο ηεο Μαλσιάδαο», θαηά ηελ νπνία ην θαθνπξγηνδηθείν 

Παηξψλ απάιιαμε ηνπο πξνζθεχγνληεο απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, θξίλνληαο 

εηδηθφηεξα φηη νη εξγάηεο δελ ηεινχζαλ ζε απφιπηε αδπλακία λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη φηη ε ειεπζεξία ηεο θίλεζήο ηνπο δελ είρε ηεζεί ζε θίλδπλν, γηα ην ιφγν φηη ήηαλ ειεχζεξνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ραξαθηεξίζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

πξνζθεπγφλησλ σο εκπνξία αλζξψπσλ, κε άιια ιφγηα, ν έιιελαο δηθαζηήο εθάξκνζε κηα ζηελή 

εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζεκειηψλνληαο κάιινλ ην ζθεπηηθφ ηνπ 

πεξηζζφηεξν ζηελ έλλνηα ηεο εηισηείαο, παξά ζε απηήλ ηεο εκπνξίαο γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο. «Όκσο, κηα θαηάζηαζε εκπνξίαο κπνξεί λα ππάξρεη παξά ηελ ειεπζεξία θίλεζεο 

ηνπ ζχκαηνο», φπσο κε έκθαζε επηζεκαίλεη ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ
183

.  

110. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ ηνπ ΔΓΓΑ, ζηελ απφθαζε Chowdury θαη ινηπνί 

θαηά Διιάδαο:  
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 ΔΓΓΑ, L.E. θαηά Διιάδνο [αξηζ. πξνζθπγήο: 71545/12], 21.1.2016, παξ. 10 επ.  
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 Βι. έηζη CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 216-217. Βι. ζρεηηθά θαη Department of State, USA, 

Trafficking in persons report, op.cit., ζει. 184-185.  
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 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 123.  
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«[…] ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο θίλεζεο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε sine qua non γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηάζηαζεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή αθφκε θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ. Απηή ε κνξθή 

ηνπ πεξηνξηζκνχ αλαθέξεηαη φρη ζηελ ίδηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο αιιά κάιινλ ζε νξηζκέλεο πιεπξέο 

ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο, κηαο θαηάζηαζεο αληίζεηεο πξνο ην άξζξν 4 ηεο χκβαζεο θαη ηδηαίηεξα κηαο 

θαηάζηαζεο εηισηείαο. Χο πξνο ην ζεκείν απηφ, ην Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη ηελ δηαπίζησζή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζηελή εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο εκπνξίαο απφ ην θαθνπξγηνδηθείν Παηξψλ, ην νπνίν 

ζηεξίρηεθε κάιινλ ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηισηεία γηα λα κελ ραξαθηεξίζεη σο εκπνξία ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ […]. Όκσο, κία θαηάζηαζε εκπνξίαο κπνξεί λα ππάξρεη παξά ηελ 

ειεπζεξία θίλεζεο ηνπ ζχκαηνο. […] Έηζη, ην θαθνπξγηνδηθείν Παηξψλ φρη κφλν απάιιαμε ηνπο 

θαηεγνξνχκελνπο απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αιιά κεηέηξεςε επίζεο ηελ πνηλή 

θάζεηξμεο πνπ απαγγέιζεθε ελαληίνλ δχν απφ απηνχο γηα ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ζε ρξεκαηηθή 

πνηλή 5 επξψ αλά εκέξα θξάηεζεο. [Δπηπιένλ …] ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αξλήζεθε λα 

αζθήζεη αλαίξεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο. ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ ησλ εξγαηψλ, νη 

νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ην θαθνπξγηνδηθείν δελ είρε εμεηάζεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ θαηεγνξία ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ν εηζαγγειέαο απάληεζε ρσξίο άιιε αηηηνινγία φηη "δελ πιεξνχληαλ νη φξνη ηνπο 

νπνίνπο πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζεο" […]»
184

.  

111. χκθσλα πάλησο κε ηνπο θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αθξφαζε 

ηεο ΔΔΓΑ, αιιά θαη ηηο καξηπξίεο ησλ δηθεγφξσλ πνπ εθπξνζψπεζαλ ηα ζχκαηα εκπνξίαο ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο GRETA, νη 

ρξνλνβφξεο θαη δπζθίλεηεο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

επαλεηιεκκέλεο θαη άζθνπεο αλαβνιέο απνηξέπνπλ ζπρλά ηα ζχκαηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηηκσξία 

ησλ δξαζηψλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, εζηθή θαη πιηθή
185

. ε φ,ηη αθνξά, δε, ζηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο, ησλ καξηχξσλ θαη ζπλεξγαηψλ ησλ δηθαζηηθψλ Αξρψλ, 

ηα νπνία έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε δηάθνξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 

φπσο ελδεηθηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 ηνπ Ν 3064/2002, 51, παξ. 3, ηνπ Κψδηθα 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο ή αθφκε ησλ άξζξσλ 226Α θαη 226Β ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, παξαηεξείηαη φηη ζηελ πξάμε νη πξνζηαηεπηηθέο απηέο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη ζπάληα.  

                                                 
184

 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο [αξηζ. πξνζθπγήο: 21884/2015], 30.3.2017, παξ. 123-125. 
185

 CoE, GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 219.  
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V. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ, Ζ 

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΑΓΖΛΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

112. «Πνηέ άιινηε ζηελ ηζηνξία ηεο Υψξαο δελ είραλ ιεθζεί ηφζν πνιιά κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνηέ άιινηε ην 

κέγεζνο απηήο δελ βξίζθνληαλ ζηα ζεκεξηλά δπζζεψξεηα χςε κε ηάζεηο κάιηζηα απμεηηθέο»
186

. Ζ 

θξάζε απηή ζπκππθλψλεη ην γεληθεπκέλν θιίκα εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο θαη εξγαζηαθήο 

παξαλνκίαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηε βαζηά 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ, αθελφο, ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη, αθεηέξνπ, ηεο εκπνξίαο θαη 

γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.  

113. Ζ ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη κε έκθαζε φηη ε αδήισηε (καχξε) εξγαζία ζπληζηά έλα πνιχπινθν 

δήηεκα πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο θαη ζηξεβιψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αδήισηε εξγαζία ππνζθάπηεη φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ, αιιά έρεη θαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ νηθνλνκία, θαζψο ζπληεξεί θαη ηξνθνδνηεί ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή, ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη δηαρξνληθά απφ έιιεηκκα πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζή ηεο κε ζηφρεπζε θαη δηάξθεηα. Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη απφ ην 2010 κέρξη 

ζήκεξα έρεη ζπληειεζηεί κηα βίαηε απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν 

θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελ γέλεη πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ απέλαληη ζηελ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο. Απηέο νη εμειίμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο δπλαηφηεηαο ιήςεο κέζσλ πξνζηαζίαο κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ 

ησλ εξγαδφκελσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ απειεπζεξσκέλσλ απνιχζεσλ θαη ησλ πξσηνθαλψλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο
187

. Ζ αδήισηε εξγαζία είλαη επηινγή ππνλφκεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη γεληθφηεξα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ έρεη απνκείλεη απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο
188

.  

114. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ΔΔΓΑ ραηξεηά σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξψην βήκα ηελ πηνζέηεζε θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Οδηθνχ Υάξηε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία κε δξάζεηο έσο ην 2019
189

, ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηεο ΓΟΔ θαη επηθπξψζεθε κε 

ηξηκεξή δηαδηθαζία (θαηά ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΟΔ), δειαδή απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη ηνπο εζληθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (γηα ηελ πιεπξά ησλ εξγαηψλ, ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία 

Δξγαηψλ Διιάδαο-ΓΔΔ θαη γηα ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ, ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη 

                                                 
186

 Α. Καςάιεο, Η αδήισηε εξγαζία ζηελ Διιάδα Αμηνιφγεζε ησλ ζχγρξνλσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

ΗΝΔ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ, Ηαλνπάξην 2015, ζει. 7.  
187

 ΓΔΔ, Σξηκεξήο Δπηθχξσζε Γηαγλσζηηθήο Έθζεζεο γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία, op.cit., ζει. 3.  
188

 ΗΝΔ, Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ, Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα Παλειιαδηθήο Γηαθιαδηθήο πλάληεζεο Δξγαζίαο 

γηα ηελ αδήισηε εξγαζία, 14 Απξηιίνπ 2016, ζει. 2.  
189

 ΓΟΔ, Οδηθφο Υάξηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Αδήισηεο Δξγαζίαο. εηξά πλνπηηθψλ Δθζέζεσλ Πνιηηηθήο, No 2, 

Οθηψβξηνο 2017.  



 ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο.                                                                          

πζηάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθή Πνιηηείαο  
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Βηνκεραληψλ-ΔΒ, ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδα-

ΓΔΒΔΔ, ηελ Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-ΔΔΔ θαη ην 

χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ-ΔΣΔ). Ζ παξνπζία ηεο ΓΟΔ ήηαλ θνκβηθή γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ηξηκεξνχο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ελφο πεξηβάιινληνο ζεζκηθνχ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, πνπ είρε δηαηαξαρζεί ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηεο πηνζέηεζεο δηαδνρηθψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, κε ζνβαξφηαην αληίθηππν ζε ζεκειηψδε εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, αιιά θαη ελ γέλεη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
190

. 

115. Σν πεξηερφκελν ηνπ Οδηθνχ Υάξηε δηακνξθψζεθε ζηε βάζε δηαγλσζηηθήο έθζεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επζχλε ηεο ΓΟΔ, ε νπνία, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε 

θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, κε ζηφρν ηελ «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ άηππε ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα», εθπφλεζε, κέζα απφ κία ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, έθζεζε κε ζέκα ηε Γηάγλσζε ηεο Αδήισηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ 

Γηαγλσζηηθή Έθζεζε θαη ν Οδηθφο Υάξηεο επηθπξψζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε θαη ηνπο 

εζληθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε δχν πςεινχ επηπέδνπ ηξηκεξείο ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηηο 6 Ηνπιίνπ 2016 θαη ηηο 26 Οθησβξίνπ 2016 αληίζηνηρα, κε ηηο επηκέξνπο επίζεκεο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ κεξψλ λα εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη σο πξνο ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
191

. Ζ επηθπξσκέλε Έθζεζε Γηάγλσζεο παξέρεη κία 

δέζκε ζπζηάζεσλ επί πνιηηηθψλ ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ην φξακα ηεο ΓΟΔ γηα κία ηζνξξνπεκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ λα ζπλδπάδεη θίλεηξα κε κέηξα ζπκκφξθσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε χζηαζε 

αξηζ. 204 ηεο ΓΟΔ γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ άηππε ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, ε νπνία πηνζεηήζεθε 

ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξγαζίαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Οδηθφο Υάξηεο 

πεξηέρεη έλα πιαίζην δεζκεχζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ 

κέηξσλ, φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθε χζηεξα απφ ηηο ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο 

θαη ησλ εζληθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Μέηξν πνιηηηθήο ηνπ Οδηθνχ Υάξηε γηα ηελ Αδήισηε 

Δξγαζία απνηειεί θαη ε θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 κε ρξνληθφ νξίδνληα 

ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018.  

116. Ζ ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Οδηθνχ Υάξηε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία. Χζηφζν, ππφ ην θσο ηεο απφθαζεο ηνπ 

ΔΔΓΑ Chowdury θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δέζκεπζε θχξσζεο ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 γηα ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζηνλ Αγξνηηθφ Σνκέα, 

δεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηαηεο επίπησζεο πνπ έρεη ε κε ζαθήο θαη πξνζδηνξηζκέλε αξκνδηφηεηα 

ειέγρνπ απφ ην ΔΠΔ, κε βάζε ην ηζρχνλ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο άιισζηε 

                                                 
190

 Idem, ζει. 2.  
191

 ΓΟΔ, Γηαγλσζηηθή Έθζεζε γηα ηελ Αδήισηε Δξγαζία ζηελ Διιάδα, 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ αδήισηε εξγαζία βι. http://adilotiergasia.org.  

http://adilotiergasia.org/


 Σν θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, ε αλαγθαζηηθή 

εξγαζία θαη ε δηάζηαζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 
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πξναλαθέξζεθε
192

 θαη πξνέθπςε κε ζαθήλεηα απφ ηελ αθξφαζε θνξέσλ πνπ δηνξγάλσζε ε ΔΔΓΑ. 

Δπίζεο, θξίζηκν είλαη λα επηιπζνχλ θαη άιια δεηήκαηα ζην ηζρχνλ ζχζηεκα επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο, πνπ απνηξέπνπλ ή θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δπζρεξείο ηνπο ειέγρνπο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο ελδεηθηηθά ε κε ηππνπνίεζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, ε κε δήισζε ηεο εξγαζίαο ζην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ (εθηφο απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο κεηάθιεζεο), ε ακνηβή κέζσ εξγφζεκνπ, ε κε χπαξμε πηλάθσλ 

πξνζσπηθνχ
193

.  

                                                 
192

 Βι. supra, ζει. 48.  
193

 Βι. έηζη άξζξν 109 Ν 4485/2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. supra, παξ. 33, ζει. 23.  
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VI. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚ ΣΟΜΈΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΆ ΡΑΣΗΣΗΚΉ ΒΊΑ 

117. Ζ δηαπίζησζε πάλησο ηεο παγησκέλεο θξαηηθήο θαη εξγνδνηηθήο αλνρήο ζε θαηλφκελα 

ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο εληζρχεηαη δπζηπρψο θαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ Γηθηχνπ 

Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο (Γίθηπν), κε ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ, ην 2011, ε 

ΔΔΓΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ 

Διιάδα (UNHCR), επηρείξεζε, αθελφο, λα ζπκπιεξψζεη ην θελφ πνπ ππήξρε απφ ηελ απνπζία 

επίζεκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο ζε κία 

πεξίνδν έληνλεο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, αθεηέξνπ, λα δηαζπλδέζεη ηνπο θνξείο πνπ ήδε 

θαηέγξαθαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο ζε βάξνο πξνζψπσλ πνπ 

πξνζέξρνληαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο
194

. 

118. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπ Γηθηχνπ, πνπ ζπλίζηαηαη κεηαμχ άιισλ 

ζηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ πξνο ηηο ειιεληθέο Αξρέο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

λνκνζεζία πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη 

αξκφδησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο, ε ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί κέζσ ηεο δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γηθηχνπ κε πξνζνρή ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ 

εγθιεκάησλ θαη ηελ πξαθηηθή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, επηζεκαίλνληαο ηα λνκνζεηηθά θαη 

πξαθηηθά εκπφδηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ ζπκάησλ ζηηο Αξρέο
195

.  

119. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΓΑ ηνλίδεη κε βαζεηά αλεζπρία ηε ζηαζεξή θαη επαλαιακβαλφκελε 

αλαθνξά ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηθηχνπ, απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο θαη ζήκεξα, ζε πεξηζηαηηθά 

ξαηζηζηηθήο βίαο θαηά εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ
196

. Μάιηζηα, εηδηθά γηα ην έηνο 2013, ν αξηζκφο 

ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απφ ην Γίθηπν ζπκάησλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο, ιφγσ ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηε Νέα Μαλσιάδα, φπνπ θαηαγξάθηεθαλ 155 ζχκαηα εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν, θαηά ησλ νπνίσλ ππξνβφιεζαλ νη επηζηάηεο θαη 

                                                 
194

 ην Γίθηπν, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ ηαηξηθέο, θνηλσληθέο θαη λνκηθέο ππεξεζίεο ή/θαη 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ζχκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο ή ζχκαηα άιισλ βίαησλ επηζέζεσλ πνπ ππνθηλνχληαη απφ 

κίζνο ή πξνθαηαιήςεηο, θαζψο επίζεο θαη απφ νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο νκάδεο πνπ 

ζπλήζσο γίλνληαη ζηφρνο ξαηζηζηηθήο βίαο, ζπκκεηέρνπλ, ζήκεξα, εθηφο απφ ηνπο ζπληνληζηέο – ηελ ΔΔΓΑ θαη ηελ 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο – 45 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ σο 

παξαηεξεηέο. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γίθηπν απνηειεί ν ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αλεμηζξεζθία, θαζψο θαη ε δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηχνπ: 

http://rvrn.org/.  
195

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηθηχνπ ππήξμε άιισζηε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ 

πζηάζεσλ, αθελφο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ηνπ ζηελ αθξφαζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ε 

ΔΔΓΑ, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο δηαξθνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε ΔΔΓΑ ηφζν κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ, φζν θαη κε ηε Βνεζφ ζπληνλίζηξηα, θπξία Σίλα ηαπξηλάθε.  
196

 Οη Δηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ: 

http://rvrn.org/category/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/. 

http://rvrn.org/
http://rvrn.org/category/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://rvrn.org/category/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/


 Σν θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, ε αλαγθαζηηθή 

εξγαζία θαη ε δηάζηαζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 
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ηξαπκάηηζαλ 35 απφ απηά
197

. ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ξαηζηζηηθήο βίαο, αλνρήο ησλ αξκφδησλ 

θξαηηθψλ Αξρψλ θαη εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο αλαθέξεηαη θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζε 

Δηδηθή έθζεζή ηνπ γηα ηε ξαηζηζηηθή βία ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία κάιηζηα επηζήκαλε ηελ αλάγθε 

ξεηήο πξφβιεςεο παξνρήο πξνζηαζίαο εηδηθά γηα ζχκαηα πνπ δελ έρνπλ ηίηινπο λφκηκεο δηακνλήο 

ζηε Υψξα
198

. 

120. Αμίδεη, δε, ζην ζεκείν απηφ, λα γίλεη κηα πην εθηελήο αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ε ΔΔΓΑ 

παξαηεξεί κε κεγάιε αγσλία φηη, δπζηπρψο, ην κνηίβν πνπ θαηαγξάθηεθε ζην ηξαγηθφ ζπκβάλ ηεο 

Μαλσιάδαο, ην 2013, επαλαιακβάλεηαη ζηαζεξά θαη ζε άιια πεξηζηαηηθά έσο θαη ζήκεξα. 

Δλδεηθηηθή θαη ζπλάκα ζνθαξηζηηθή – γηα ηελ νκνηφηεηά ηεο κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο Ν. Μαλσιάδαο 

ηνπ 2013 – είλαη ε πξφζθαηε θαηαγξαθή, ην 2017, ελφο πεξηζηαηηθνχ ξαηζηζηηθήο βίαο θαηά 

λεαξνχ άλδξα απφ ην Παθηζηάλ, ν νπνίνο εξγαδφηαλ σο εξγάηεο γεο ζε δηάθνξεο κνλάδεο 

πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή Λάππα Αραΐαο. χκθσλα κε ηε κελπηήξηα 

αλαθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Παηξψλ, θαηφπηλ ηεο θαηαγξαθήο 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ην Γίθηπν, φηαλ ν εξγαδφκελνο δηεθδίθεζε ηα νθεηιφκελα εκεξνκίζζηα, ν 

εξγνδφηεο ηνπ ηνλ παξέπεκςε ζηνλ επηζηάηε, ππήθνν Μπαγθιαληέο, ν νπνίνο φρη κφλν δελ ηνπ 

θαηέβαιε ηελ νθεηιφκελε ακνηβή, αιιά αζθψληαο ζσκαηηθή βία ηνλ απείιεζε φηη αλ δελ ζπλερίζεη 

λα εξγάδεηαη δελ ζα πιεξσλφηαλ πνηέ. εκεηψλεηαη, δε, φηη ζηελ ίδηα ζέζε κε απηφλ βξίζθνληαλ 

θαη άιινη νκνεζλείο ηνπ, νη νπνίνη παξέκελαλ γηα κήλεο απιήξσηνη. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ δπζηπρψο 

δελ είλαη κεκνλσκέλν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη γηα αθφκε κία θνξά φηη ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ε 

Πνιηηεία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζεη ηε ζνβαξή εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε δελ επαξθνχλ νχηε είλαη απνηειεζκαηηθά.  

                                                 
197

 Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο, Δηήζηα Έθζεζε 2013, δηαζέζηκν ζε: http://rvrn.org/wp-

content/uploads/2014/04/Report2013final.pdf. 
198

 Βι. ζρεηηθά ηΠ, Δηδηθή Έθζεζε (Νφκνο 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξ. 5 άξζξνπ 3). 

Σν θαηλφκελν ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ζηελ Διιάδα θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ, op.cit., ζει. 30-31.  

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2014/04/Report2013final.pdf
http://rvrn.org/wp-content/uploads/2014/04/Report2013final.pdf
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VII. ΤΣΑΔΗ 

121. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ Αξρψλ κε ηελ απφθαζε ζηελ 

«ππφζεζε ηεο Μαλσιάδαο», φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΓΑ, δελ είλαη 

ζε θακία πεξίπησζε εχθνιε ππφζεζε, ζην βαζκφ – θπξίσο – πνπ ε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο 

ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηέκλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

θαη απαηηνχλ ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο, ππφ ην πξίζκα ζχλζεησλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ην λνκνζεηηθφ 

νπινζηάζην θαη ε εθαξκνγή ηνπ, ε επθακςία ή δπζθακςία ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε πηπρέο 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δησθηηθψλ 

κεραληζκψλ, ε ιεηηνπξγία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ε αλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ απέλαληη ζηηο 

παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ε δπλεηηθή ζπλέξγηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

αιπζίδαο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

122. ε ζπλέρεηα ησλ πην πάλσ παξαηεξήζεσλ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επείγνπζαο αλάγθεο 

γηα άκεζε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηφζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα 

ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ηεο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο γεληθφηεξα, 

ε ΔΔΓΑ ζπλνςίδεη, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια έλα πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο, αθνινπζψληαο ηνπο ίδηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πηνζέηεζε θαη 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο απνηίκεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηα δεηήκαηα απηά, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξηπιφ θάζκα ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Κξάηνπο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Γξάζε 

θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ: ηελ πξφιεςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο (Α), ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Β) θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ 

εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (Γ).  

Α. Πξόιεςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

123. ε φ,ηη αθνξά επθηαία ζηελ εμάιεηςε, αιιά έσο ηφηε ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε, κε 

ηελ έλλνηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο, ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα 

ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο (εξγαζία ζε ηδηαίηεξα 

θαηαρξεζηηθέο ζπλζήθεο), ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Αξρέο:  

124. 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 ισλ ησλ 

Μεηαλαζηώλ Δξγαδόκελσλ θαη ησλ Μειώλ ησλ Οηθνγελεηώλ ηνπο, ε νπνία πηνζεηήζεθε 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ην 1990, επηβεβαηψλνληαο έηζη φηη ην Κξάηνο έρεη 



 πζηάζεηο  
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αλαιάβεη ηε δέζκεπζε λα ζέβεηαη, λα πξνζηαηεχεη θαη λα πξνσζεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ αλεμαηξέησο, ρσξίο δηαθξίζεηο
199

.  

 ε θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηε ύκβαζε αξηζ. 29 ηεο ΓΟΔ (P029) γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηδίσο ησλ πην 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ θ.ά.
200

.  

 ε θύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 129 γηα ηελ Δπηζεώξεζε 

Δξγαζίαο ζηνλ Αγξνηηθό Σνκέα, δεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηαηεο επίπησζεο πνπ έρεη ε κε 

ζαθήο θαη πξνζδηνξηζκέλε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ απφ ην ΔΠΔ, κε βάζε ην ηζρχνλ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

επηζεσξήζεηο ζηε γεσξγία, πξνθεηκέλνπ απηφ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηε χκβαζε ηεο ΓΟΔ
201

. 

Θεσξείηαη, δε, θξίζηκν ε πξάμε θχξσζεο ηεο χκβαζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ εθαξκνγήο θαη ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ 

λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, κε ζαθείο νδεγίεο θαη πξσηφθνιια ειέγρνπ ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, απνζαθήληζε ηεο ζχκπξαμεο θαη ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ 

ειέγρνπ κε άιιεο (ζπλ)αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (πρ ΔΦΚΑ, Αζηπλνκία, ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο θαη λα κε κείλεη θελφ 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 πξφηππν ησλ δηεζλνχο θαη πεξηθεξεηαθνχ δηθαίνπ 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
202

.  

 ε έληαμε ζην ζεζκηθό πιαίζην, φπνπ 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
203

.  

 ε λνκνζεηηθή αλαγλώξηζε ησλ δύν επηβαξπληηθώλ ιόγσλ γηα αύμεζε ησλ πνηλώλ 

πνπ επηβάιιεη ην ΔΠΔ από ην Ν 4052/2012
204

 (εκπνξία θαη ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνί φξνη) 

σο απηνηειψλ ιφγσλ νξηδφληηαο εθαξκνγήο ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ φξσλ παξνρήο 

                                                 
199

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 32.  
200

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 34.  
201

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 49 θαη 63.  
202

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 13 επ.  
203

 Βι. ελδεηθηηθά ηνλ θαηάινγν ησλ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ trafficking ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC), ζει. 51επ. θαη ηνπο δείθηεο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ε Γηεζλήο 

πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ (ITUC) ζηνλ Οδεγφ ηεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, ζει. 17.  
204

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 29.  
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ηεο εξγαζίαο, θαη φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο απαζρφιεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ 

αιινδαπψλ. 

 ε αμηνιόγεζε από ηελ Πνιηηεία ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεζκνζέηεζεο 

ειάρηζηεο ζύλζεζεο πξνζσπηθνύ θαη αλάινγσλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ, 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο, θαηά ην πξφηππν ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ζρεηηθνχ ηεθκεξίνπ ειέγρνπ ησλ εξγνδνηψλ, ιφγσ ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη 

εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή άιισζηε αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν 

4387/2016 ζρεηηθά κε ην «Αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ», φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, δε, αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ φηη «[η]ν αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ 

ξπζκίδεηαη κε βάζε πξφζθνξα θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ηεο ειάρηζηεο εξγαηηθήο απαζρφιεζεο 

φπσο είλαη ηδίσο ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο, ε ηπρφλ επνρηαθή θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ν θχθινο εξγαζηψλ, νη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εηδηθφηεηεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ε 

ηπρφλ εηζθνξά πξνζσπηθήο απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηνπο 

εηαίξνπο εξγνδνηηθήο επηρείξεζεο». Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ε 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εηήζηα απαζρφιεζε ζηελ 

αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο
205

. 

 ε ξεηή ζπκπεξίιεςε ζην λφκν (άξζξα 323Α θαη 351 ΠΚ) ηεο «δνπιείαο» κεηαμύ ησλ 

κνξθώλ εθκεηάιιεπζεο πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ εκπνξία αλζξώπσλ
206

, 

 ε πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ (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, φπνην θη αλ είλαη ην κέζν 

(ρξήζε βίαο, απεηιήο ή άιινπ εμαλαγθαζηηθνχ κέζνπ ή επηβνιή ή θαηάρξεζε εμνπζίαο) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην δξάζηε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ
207

.  

                                                 
205

 Βι. ελδεηθηηθά ΤΑ αξηζ. 1415/80082 (ΦΔΚ 2386/Β/3.8.2016): «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 169653/3.6.2011 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Πξνζδηνξηζκφο ηεο εηήζηαο απαζρφιεζεο ζηελ αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε» (ΦΔΚ 1181/Β/9.6.2011). 
206

 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking 

in Human Beings by Greece, op.cit., παξ. 53.  
207

 Idem, παξ. 54.  
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 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
208

.  

125. Να δηαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο 

επηζεσξήζεσλ ησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο, επηδεηθλχνληαο ηε δένπζα πξνζνρή ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, είλαη 

αλαγθαίν λα κεξηκλήζνπλ γηα: 

 ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ ΔΠΔ κε πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε γηα ηε δηεμαγσγή ζηνρεπκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ επηζεσξήζεσλ, ψζηε 

λα θαηαλνεί θαη λα αμηνινγεί ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξήο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ πξάμε
209

. εκαληηθή, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο απφθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα ησλ «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθψλ 

φξσλ εξγαζίαο», θαζψο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην 

εξγαζηαθφ trafficking ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Δγθιεκαηηθφηεηα (UNODC)
210

. Ζ παξνχζα ζχζηαζε ηεο ΔΔΓΑ αθνξά θαη ζηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ.  

 ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΠΔ κε ηελ Αζηπλνκία, φπνπ απηφ είλαη 

αλαγθαίν – ζην βαζκφ πνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο είλαη απνδεδεηγκέλε ε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ 

ειέγρσλ – ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλε νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηφζν ηνπ ΔΠΔ, 

φζν θαη ηεο Αζηπλνκίαο. Όπσο άιισζηε επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηε ΓΟΔ, ν ζπληνληζκφο ηεο 

δξάζεο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κε ηηο αζηπλνκηθέο, εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο Αξρέο 

ηεο Υψξαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ
211

. Ζ παξνχζα 

ζχζηαζε ηεο ΔΔΓΑ αθνξά θαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΠΔ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θακία 

ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπο ηθαλή λα θαηαιήμεη ζε πιήξε απαιιαγή νξηζκέλσλ 

ρψξσλ εξγαζίαο απφ επηζεσξήζεηο, ηδίσο ησλ αγξνηηθψλ ρψξσλ. Ζ παξνχζα ζχζηαζε ηεο 

ΔΔΓΑ αθνξά φιεο ηηο (ζπλ)αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ, ηεο Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (γηα ηα δεηήκαηα αιινδαπψλ). 

                                                 
208

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά βι. infra, ζει. 71.  
209

 Βι. ζρεηηθά FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ 

obligations and victims’ rights, op.cit., ζει. 117-18, CoE, ECRI, Report on Greece (fifth monitoring cycle), op.cit., 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.  
210

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 51 επ.  
211

 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.  
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126. Με βάζε ηηο πην πάλσ δηαπηζηψζεηο, ε ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη φηη ζεσξεί απαξαίηεηε ηε 

ζπκκόξθσζε ηεο Πνιηηείαο κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε
212

, 

ηνλίδνληαο σζηφζν φηη είλαη θξίζηκε θαη ε επέθηαζε ηεο ζπληνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

παξέκβαζεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ, εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ, 

ζην ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, θαη φρη κφλν ζηνπο εξγάηεο γεο.  

127. 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 ζπγθεληξψλνληαη θαη δηαηεξνχληαη αμηφπηζηα ζπλνιηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηε δίσμε ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηφζν ηηο ηάζεηο ζηελ εκπνξία 

θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία, φζν θαη ηηο επηδφζεηο ησλ θπξηφηεξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ
213

. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ άκεζα νη 

αδπλακίεο ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ θαζηζηνχλ αφξαηε ηελ 

εξγαζία πνπ απνδεδεηγκέλα παξέρεηαη ππφ ζπλζήθεο εμάξηεζεο, φπσο πρ ε εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγνζήκνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη κε ην δένληα ζεβαζκφ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ζχκαηα θαη δξάζηεο
214

.  

128. Να πξνσζήζνπλ ζηνρεπκέλα κέηξα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ελδπλάκσζεο ησλ 

ηδηαίηεξα επάισησλ ζηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε θνηλσληθώλ νκάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάηππα δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

θαη πξνζθχγσλ, ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ
215

.  

129. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο όξνπο εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ, ε ΔΔΓΑ 

παξαπέκπεη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ έρεη δηαηππψζεη ήδε απφ ην 2008 ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
216

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ θαιεί ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Αξρέο λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε: 

                                                 
212

 ηΠ, Άκεζε, ζπληνληζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο θαιιηέξγεηεο 

θξάνπιαο ζηε Νέα Μαλσιάδα δεηά ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Γειηίνπ Σχπνπ, 18.4.2013.  
213

 Βι. ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions 

adopted by the Meeting, op.cit., παξ. 9. 
214

 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.  
215

 Idem, παξ. 14.  
216

 ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο 

(Νέα Μαλσιάδα), op.cit., ζει. 3.  
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 ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο λα κελ εμαληιείηαη ζηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο δηακνλήο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ, αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο 

εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα αιινδαπφ εξγαηηθφ δπλακηθφ,  

 νη όξνη εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ην νηθείν λνκνζεηηθό πιαίζην. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αξκφδηνη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί ππνρξενχληαη λα επηβάινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο εηο βάξνο ησλ 

εξγνδνηψλ,  

 νη εξγαδόκελνη κεηαλάζηεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ δελ δηαζέηνπλ έγγξαθα 

λφκηκεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ζηε Υψξα – 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 απνθεπρζνχλ θαηλφκελα απψιεηαο ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ηεο αζθάιηζήο ηνπο γηα ηηο 

εκέξεο εξγαζίαο ηνπο.  

130. Να εληζρύζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αλίρλεπζεο ησλ πεξηπηώζεσλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ζην 

πιαίζην ζπλνξηαθώλ ειέγρσλ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ζπλνξηνθπιάθσλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
217

.  

131. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζηνρεπκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδόκελσλ ζε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ππνζέζεηο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ψζηε λα έρνπλ γλψζε ησλ πνηθίισλ κνξθψλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

αληηδξάζνπλ δεφλησο. Οη επηζεσξεηέο εξγαζίαο, νη αζηπλνκηθνί, νη δηθαζηέο θαη νη εηζαγγειείο, νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη εξγαδφκελνη ζε θέληξα ππνδνρήο αηηνχλησλ άζπιν θαη 

κεηαλαζηψλ, νη δηθεγφξνη θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηνπο δείθηεο εξγαζηαθνχ trafficking θαη ηηο άιιεο κνξθέο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ 

ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη φρη ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο
218

.  

132. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επξχηεξεο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζε επάισηεο νκάδεο-ζηφρνπο γηα ηα θπθιψκαηα εθκεηάιιεπζεο, λα αμηνπνηήζνπλ 
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8, FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 
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ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλέξγεηα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο Γήκνπο, ζπληνλίδνληαο 

δξάζεηο πξόιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη αθχπληζεο ησλ πνιηηψλ 

παλειιαδηθά, κε ζηφρν ηελ πξαγκαηηθή απνηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, βέβαηα, θξίλεηαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζην κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο επαλέληαμεο 

ησλ ζπκάησλ ζηελ θνηλφηεηα
219

.  

133. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ππαξθηφ ζέκα ηεο 

ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ θαη λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο κεδεληθήο αλνρήο ζηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε
220

. 

ε απηφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ε πξνζπάζεηα ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ Αξρψλ λα 

δηνξζψζνπλ ηηο αζηνρίεο θαη ειιείςεηο ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ, ψζηε λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμύ 

ηεο εζηθήο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο εζηθήο ησλ πνιηηώλ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αδήισηε εξγαζία, κε 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, φπσο γηα παξάδεηγκα κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο
221

. Ζ ΓΟΔ, κάιηζηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πζηάζεηο ηεο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ 

Σξηκεξή πλάληεζε ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Αλαγθαζηηθή Δξγαζία θαη ηελ Δκπνξία γηα 

ζθνπνχο Δξγαζηαθήο Δθκεηάιιεπζεο, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηαθηηθήο αλάιεςεο δξάζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, κέζσ εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ 

θαη ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηνρεύνληαο κεηαμύ άιισλ ζηηο ίδηεο ηηο πην επάισηεο ζηελ 

αλαγθαζηηθή εξγαζία θνηλσληθέο νκάδεο
222

.  

 ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνζάξξπλζε ηεο 

δήηεζεο ησλ ππεξεζηώλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, επαηζζεηνπνηψληαο ηδηαίηεξα ην επξχ 

θνηλφ, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ελ γλψζεη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ησλ αηφκσλ
223

,  

 θαζψο 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 εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία δεκόζησλ 

θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε ζχκπλνηα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 
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πξνθαιεί ε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ δηαθπβεχνληαη θαη ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη, κε κνλαδηθφ δεηνχκελν πάληα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
224

.  

Β. Πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα 

ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο  

134. Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο, ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Αξρέο:  

135. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο ησλ ζπκάησλ 

εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, αθνινπζψληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηηο πνιχ 

ζηνρεπκέλεο ζπζηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά 

κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ
225

, ζχκθσλα ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο Αξρέο νθείινπλ, κεηαμχ 

άιισλ: 

 λα δηαζθαιίζνπλ φηη 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 δεκηνπξγεζνχλ δίθηπα αλαγλψξηζεο ζπκάησλ θαη λα παξέρνπλ ζρεηηθή 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζχκαηα εκπνξίαο,  

 λα πηνζεηήζνπλ κηα πξνζέγγηζε πξόιεςεο (proactive) γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ 

εκπνξίαο γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, κε ηελ 

ελζάξξπλζε ηαθηηθψλ θαη ζπληνληζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ζε ηνκείο πνπ θπξίσο εληνπίδνληαη ηα 

ζχκαηα,  

 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 ηαπηφρξνλα ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε ζην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο. 
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OSCE Region, op.cit., ζει. 46.  
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 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 17 θαη 
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136. Να εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηαθπγίσλ γηα άλδξεο 

ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ
226

.  

137. Να δηαζθαιίζνπλ φηη 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 δπλαηφηεηα 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηεο δπλαηφηεηαο απηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη ελήκεξνη νη 

αζηπλνκηθνί θαη θάζε άιινο επαγγεικαηίαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα πξφζσπα απηά
227

.  

138. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζηελ πξάμε ην δηθαίσκα πνπ ηνπο 

αλαγλσξίδεη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε γηα ρνξήγεζε αλαλεώζηκεο άδεηαο δηακνλήο
228

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή θαη αλαγθαία ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ή άιισλ κνξθψλ ζνβαξήο 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειία ρσξίο ηνλ θίλδπλν απέιαζεο, κε ηε 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο, βάζεη ζαθψλ λνκηθψλ φξσλ
229

.  

 ην πιαίζην απηφ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο έληνλεο ζχλδεζεο πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, ζθφπηκν 

είλαη λα ιεθζνχλ 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.  

139. 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, αθνινπζψληαο εηδηθφηεξα ηηο ζπζηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο ΓΟΔ
230

, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο Αξρέο νθείινπλ, 

κεηαμχ άιισλ: 

 λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζχκαηα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά ζε γιώζζα πνπ 

θαηαλννύλ γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ,  

 λα βνεζήζνπλ ηα ζύκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ζηελ πξάμε ηνπ δηθαηώκαηόο 

ηνπο λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε λνκηθή ζπλδξνκή, 
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 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 19.  
227

 Idem, παξ. 21.  
228

 Idem, παξ. 22.  
229

 Βι. έηζη θαη FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ 

obligations and victims’ rights, op.cit., ζει. 20.  
230

 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. 
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εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ λνκηθψλ ζηελ ππνζηήξημε ζπκάησλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο ζπκάησλ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ησλ αζηπλνκηθψλ, 

αλαθξηηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ Αξρψλ,  

 λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην θξαηηθά ρξεκαηνδνηνύκελν ζύζηεκα απνδεκίσζεο ζα είλαη 

πξάγκαηη πξνζβάζηκν ζηα ζύκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα ή ην θαζεζηψο 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 απηφ, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ 

αηηεκάησλ απνδεκίσζεο θαη ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο από ηα ζύκαηα
231

, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο ε παληειήο έιιεηςε 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ απφ ηνπο απηνπξγνχο
232

. 

 Δπηπιένλ, αμίδεη λα γίλεη κλεία, ζην ζεκείν απηφ, ζηε ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Θεκειησδψλ 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 φξγαλα ηεο ΔΔ λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν 

ηξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο πεξί θπξψζεσλ θαηά ησλ εξγνδνηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ δηάηαμε παξφκνηα κε απηή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο πεξί εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα Κξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ έρνπλ πξφζβαζε ζε πθηζηάκελα θξαηηθά πξνγξάκκαηα απνδεκίσζεο ζπκάησλ
233

.  

140. 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 ηνπο
234

. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, αλαγθαία θξίλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κε 

επαλαπξνώζεζεο, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο γηα 

ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ ζηα ζχκαηα εκπνξίαο.  

141. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο εγγχηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο πνιίηεο, 

λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλέξγεηα ζε επίπεδν Γήκσλ θαη ηνπηθώλ θνηλσληώλ, 
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 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 24.  
232

 Βι. supra, ζει. 56 επ.  
233

 FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 

victims’ rights, op.cit., ζει. 22.  
234

 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 25.  
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αλαπηύζζνληαο δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ 

ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.  

142. Γεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ, όπσο ε πιεξσκή ησλ 

θαζπζηεξνύκελσλ κηζζώλ, παξακεινχληαη ζπρλά, λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε νη 

δηαηάμεηο απηέο λα απνηεινύλ κέξνο κηαο ζπλνιηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο πζηάζεηο ηεο ΓΟΔ
235

.  

143. 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 ζθνπφ, πξνηείλεη ζηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

ζπζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ
236

 θαη λα: 

 πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηε ζύζηαζε κεραληζκώλ παξαπνκπήο ζε ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηα ζχκαηα θάζε κνξθήο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο,  

 λα κεξηκλήζνπλ ψζηε ηα ζχκαηα 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  

144. Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο 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 Υώξαο
237

 θαη ζπζηήλεη ζηηο 

δεκφζηεο Αξρέο:  

145. 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 βαζκφ πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο. 

Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ κέηξσλ απηψλ πξνηείλνληαη:  

 ε θαηάξγεζε ηεο απαίηεζεο ηεο πξνεγνύκελεο θαηαγγειίαο ηνπ ζύκαηνο θαη ε 

ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ Αξρψλ.  
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 ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted 

by the Meeting, op.cit., παξ. 13.  
236

 FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 

victims’ rights, op.cit., ζει. 19.  
237

 Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηε ζρνιηαδφκελε απφθαζε ηεο Σ. Κπξηαδή, Θεσξία θαη Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 

5/2017, ζει. 483.  
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 ε απνρή από ηε δίσμε θαη ηηκσξία ησλ δπλεηηθώλ ζπκάησλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

παξάλνκεο πξάμεηο, ζην βαζκφ πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εθθξεκεί αθόκε ε αλαγλώξηζή ηνπο σο ζύκαηα.  

146. 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 εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα δίθε πξνο φθεινο ησλ 

ζπκάησλ εκπνξίαο θαη ηελ επηβνιή απνηειεζκαηηθψλ, αλαινγηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ θπξψζεσλ 

γηα ηνπο δξάζηεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζεκαληηθή αλακέλεηαη φηη ζα είλαη ε ζπκβνιή κηαο 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν ησλ αλαθξηηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ Αξρψλ πνπ αζρνινχληαη 

κε πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
238

.  

147. Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αζηπλνκηθώλ εξεπλώλ, 

δηεξεπλψληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ αζηπλνκηθψλ κνλάδσλ θαη αλάπηπμεο ζηελψλ 

δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Αξρψλ παξαθνινχζεζεο, φπσο 

είλαη ην ΔΠΔ θαη νη αζηπλνκηθέο κνλάδεο δίσμεο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Σαπηφρξνλα, λα 

αλαβαζκίζνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ δησθηηθψλ Αξρψλ ζε επίπεδα αλάινγα κε απηά 

πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζε άιινπο ηνκείο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
239

. 

148. Να επηδηψμνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ δηθαζηώλ θαη ησλ εηζαγγειέσλ, ώζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο 

πεξηπηώζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ
240

.  

149. Να εληζρύζνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, απνηξέπνληαο ηνλ εθθνβηζκφ ηνπο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά 

ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζήο ηνπο σο ζπκάησλ
241

.  

150. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (GRETA)
242

, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ
243

, ηηο πζηάζεηο ηεο ΓΟΔ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά 

ηελ Σξηκεξή πλάληεζε ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Αλαγθαζηηθή Δξγαζία θαη ηελ Δκπνξία γηα 

ζθνπνχο Δξγαζηαθήο Δθκεηάιιεπζεο
244

, θαζψο επίζεο θαη ηηο πζηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 
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 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.  
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 FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 

victims’ rights, op.cit., ζει. 15.  
240

 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit., παξ. 27. 
241

 Idem, παξ. 28.  
242

 CoE, List of GRETA’s proposals concerning the implementation of the Convention by Greece, op.cit. 
243

 FRA, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union - States’ obligations and 

victims’ rights, op.cit. 
244

 ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, Conclusions adopted 

by the Meeting, op.cit.  
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Πνιίηε
245

, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη 

γεληθφηεξα ηεο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ κνξθψλ ηεο ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ ε ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ πζηάζεσλ 

ελώπηνλ ησλ ζπλαξκόδησλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Δπηηξνπώλ.  
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 ηΠ, Παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Ηιείαο 

(Νέα Μαλσιάδα), op.cit.. Βι. έηζη θαη ηΠ, Τπφζεζε Μαλσιάδαο: κηα θαηαδίθε πνπ ζα είρε απνθεπρζεί εάλ 

ιακβάλνληαο ηα κέηξα πνπ είρε δεηήζεη ν πλήγνξνο, Γειηίν Σχπνπ, 31.3.2017.  


