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∆ιεθνείς Συµβάσεις Προστασίας Μεταναστών Εργαζοµένων
και η θέση της Ελλάδας∗
∗

EIΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το 2000 υ8ολογίσθηκε α8ό τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης
(∆ΟΜ) ότι υ8ήρχαν 8ερί8ου 11 εκατοµµύρια αλλοδα8οί µετανάστες στην
Ευρω8αϊκή ΄Ενωση (ΕΕ). Α8ό το 1974 έως τα τέλη του 2000 8ερί8ου 1,8
εκατοµµύρια αλλοδα8οί µετανάστες νοµιµο8οιήθηκαν σε ε8τά χώρες της ΕΕ
8ου εφάρµοσαν 8ρογράµµατα νοµιµο8οίησης (Βέλγιο, Ισ8ανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Βρετανία). Η Ε8ιτρο8ή της ΕΕ αναγνωρίζει
δηµόσια ότι η Ευρώ8η έχει άµεση ανάγκη του εργατικού–ε8αγγελµατικού
δυναµικού αλλοδα8ών µεταναστών, υ8ολογίζοντας ότι ο εργασιακά ενεργός
8ληθυσµός στην ΕΕ θα 8αραµείνει στάσιµος στα 245 εκατ. στις ε8όµενες
δύο δεκαετίες, ενώ το 2003 θα υ8άρξει έλλειµµα 1,7 εκατ. εργαζοµένων
στους τοµείς τεχνολογιών 8ληροφορικής και ε8ικοινωνιών.1 ∆εν υ8άρχει
αµφιβολία 8λέον ότι τα κράτη της ΕΕ έχουν εισέλθει σε µια ώριµη 8ερίοδο
δείχνοντας ότι αντιλαµβάνονται την ε8ιτακτική ανάγκη υιοθέτησης µιας
ελαστικής, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικής, µεταναστευτικής 8ολιτικής,
έχοντας µεταβληθεί τα ίδια σε de facto 8ολυεθνικά και 8ολυ8ολιτισµικά
έθνη. Η 8ραγµατικότητα αυτή έχει ε8ισφραγιστεί µε ένα οιονεί νοµικό

∗ Εισηγητής: Νίκος Σιταρό8ουλος, ∆Ν, LLM, Ε8ιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α.
1 Μigration News, vol 9 no 3, March 2002, section “Europe-EU: mobility, enlargement”
(http://migration.ucdavis.edu/mn/).

(δεσµευτικό) κείµενο, αυτό της διάταξης του άρθρου 22 του Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
Η διάταξη αυτή ε8ιβάλλει µε χαρακτηριστικό τρό8ο τον σεβασµό α8ό
την

«΄Ενωση»

της

«8ολιτιστικής,

θρησκευτικής

και

γλωσσικής

8ολυµορφίας». Πρόκειται για µια διάταξη 8ου έχει τη µορφή εξαγγελίας
αλλά ταυτόχρονα έχει 8ολύ σηµαντικό ειδικό νοµικο-8ολιτικό βάρος. Για
την 8ραγµάτωση του σκο8ού της διάταξης αυτής η ΕΕ οφείλει να 8ροβεί σε
ένα

ευρύ

φάσµα

νοµοθετικών,

µεταξύ

άλλων,

ενεργειών

8ου

θα

εξασφαλίζουν όλα τα ανθρώ8ινα δικαιώµατα, θετικού και αρνητικού
χαρακτήρα, κατ’ αρχήν, όλων ανεξαιρέτως των 8ροσώ8ων, σύµφωνα µε την
αρχή

της

8αγκοσµιότητας

(principle

of

universalism),

συµ8εριλαµβανοµένων των µεταναστών, 8ου βρίσκονται στο έδαφος των
Κρατών-Μελών της ΕΕ. Θα 8ρέ8ει ε8ίσης να σηµειωθεί ότι η διάταξη της
κοινωνικής 8ολυµορφίας της ενωµένης Ευρώ8ης έχει εισαχθεί στο τρίτο
κεφάλαιο του Χάρτη 8ου αφορά στην αρχή της ισότητας και συγκεκριµένα,
µεταξύ άλλων, στην ισότητα έναντι του νόµου και στην α8αγόρευση όλων
των διακρίσεων. Πρόκειται 8ερί θεµελιωδών νοµικών αρχών 8ου α8οτελούν
όρους εκ των ουκ άνευ για την αρµονική και δηµιουργική συνέχιση της
ύ8αρξης της κοινωνικής, ευρεία εννοία, 8ολυµορφίας στην ευρω8αϊκή
ή8ειρο.
Η ρύθµιση των ζητηµάτων της µετανάστευσης, µαζί µε αυτά των
ελέγχων των εξωτερικών συνόρων και του ασύλου, ανήκουν στα λεγόµενα
«8αρά8λευρα [της ελεύθερης διακίνησης 8ροσώ8ων] µέτρα» 8ου οφείλει να
λάβει και να εφαρµόσει το Συµβούλιο της ΕΕ σύµφωνα µε την µετάΆµστερνταµ Συνθήκη της Ευρω8αϊκής Κοινότητας (Τίτλος ΙV, άρθρα 61
ε8). Ιδιαίτερης σηµασίας εν 8ροκειµένω είναι οι διατάξεις των 8αραγράφων
3 και 4 του άρθρου 63 της Συνθήκης 8ου ε8ιβάλλουν ρητά τη λήψη α8ό το
Συµβούλιο µέτρων «µεταναστευτικής 8ολιτικής». Στη σύνοδο κορυφής της
Σεβίλλης (21-22 Ιουνίου 2002) οι εκ8ρόσω8οι των Κρατών της ΕΕ τόνισαν
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ότι η δράση της ΕΕ στο χώρο της µετανάστευσης 8ρέ8ει να βασίζεται στις
εξής, µεταξύ άλλων, αρχές:2


Η «θεµιτή φιλοδοξία» των µεταναστών για µια καλύτερη ζωή 8ρέ8ει
να εναρµονίζεται µε τη δυνατότητα υ8οδοχής της ΕΕ και των κρατών
µελών της, ενώ η µετανάστευση 8ρέ8ει να λαµβάνει χώρα 8άντα στο
8λαίσιο της νοµιµότητας.



Ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών στην ΕΕ σηµαίνει την
αναγνώριση δικαιωµάτων και υ8οχρεώσεων 8ου 8ηγάζουν α8ό τα
θεµελιώδη δικαιώµατα 8ου είναι αναγνωρισµένα στην ΕΕ.
H EE∆Α υ8ενθυµίζει τη ∆ιακήρυξη της Αθήνας (Νοέµβριος 2001)3

σύµφωνα µε την ο8οία τα Κράτη 8ρέ8ει να εµ8νέονται α8ό τις εξής βασικές
αρχές κατά τη χάραξη των µεταναστευτικών 8ολιτικών τους:
«(α) H µετανάστευση στις

χώρες

υ8οδοχής

εµ8λουτίζει την

οικονοµική, κοινωνική και 8ολιτισµική ζωή των τελευταίων.
(β) Οι µετανάστες 8ρέ8ει να τυγχάνουν µεταχείρισης σύµφωνης µε
τις ανθρω8ιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώ8ου,
και ιδιαίτερα την αρχή της µη διάκρισης.
(γ) Τα Κράτη οφείλουν να καθορίζουν τις ικανότητές τους
α8ορρόφησης µεταναστευτικού δυναµικού λαβαίνοντας υ8όψη και τις
αιτίες 8ου ωθούν τους µετανάστες σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης.»
Α8ό τη στιγµή της ε8ικύρωσης της Συνθήκης του Άµστερνταµ η
Ε8ιτρο8ή της ΕΕ έχει υ8οβάλει στο Συµβούλιο και στο Ευρω8αϊκό
Κοινοβούλιο µια σειρά σηµαντικών 8ροτάσεων Οδηγιών αλλά και κειµένων
µε κατευθύνσεις 8ολιτικής σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου. Στα τέλη
Α8ριλίου 2002 υ8ήρχαν στο τρα8έζι των αρµόδιων οργάνων της ΕΕ 8ρος
συζήτηση (δηµοσιο8οιηµένα) 18 σχετικά κείµενα α8ό τα ο8οία τα 8
αφορούσαν

σε

ζητήµατα

ασύλου

και

10

αφορούσαν

σε

ζητήµατα

µετανάστευσης. Αυτές οι ευρω8αϊκές 8ρωτοβουλίες νοµοθετικού, κυρίως,
χαρακτήρα, ευρισκόµενες ακόµη στα 8ρώτα στάδια εξέλιξής τους, θα
2 Seville

European Council 21-22 June 2002, Presidency Conclusions, Doc SN 200/02, para
29.
3 Βλ ΕΕ∆Α, Ετήσια ΄Εκθεση 2001, Αθήνα, 2002, 335-338.
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ε8ιδράσουν θετικά ιδίως σε εσωτερικές έννοµες τάξεις, ό8ως της Ελλάδας,
8ου δεν έχουν εξελιγµένες δοµές ρύθµισης των εν λόγω θεµάτων.
Εντούτοις, σε διεθνές ε8ί8εδο υ8άρχει µια σειρά άλλων διεθνών
συµβάσεων 8ερί αλλοδα8ών µεταναστών εργαζοµένων (εργατών), της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) και του ΟΗΕ (βλ. κάτωθι), 8ου δεν
έχουν κυρωθεί, ούτε καν υ8ογραφεί, α8ό την Ελλάδα, 8αρά το γεγονός ότι
8εριέχουν σηµαντικές διατάξεις για τη χάραξη µεταναστευτικής 8ολιτικής
και τη θέσ8ιση νοµοθετικών ρυθµίσεων. Αυτές οι συµβάσεις είναι σε ισχύ ή
έχουν υιοθετηθεί α8ό τους ανωτέρω διεθνείς οργανισµούς των ο8οίων η
Ελλάδα είναι ενεργό µέλος.
Η 8ροσχώρηση της Ελλάδας σε αυτές τις διεθνείς συµβάσεις 8ερί
µεταναστών εργαζοµένων θεωρείται αναγκαία διότι, 8έραν του γεγονότος ότι
αυτές µ8ορούν να α8οτελέσουν ιδιαίτερα χρήσιµους γνώµονες για την
α8αραίτητη δηµιουργία και εξέλιξη της ελληνικής µεταναστευτικής
8ολιτικής και νοµοθεσίας, ό8ως έχει ήδη τονίσει η ΕΕ∆Α,4 θα συµβάλουν
ο8ωσδή8οτε στην 8ραγµάτωση των 8ροαναφερθέντων σκο8ών της «ενωµένης
κοινωνικής Ευρώ8ης», ό8ως αυτοί έχουν χαραχθεί α8ό το Χάρτη
Θεµελιωδών

∆ικαιωµάτων

και

την

µετά-Άµστερνταµ

Συνθήκη

της

Ευρω8αϊκής Κοινότητας.

Ι. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ΟΕ) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Η ∆ΟΕ είναι ένας α8ό τους εξειδικευµένους οργανισµούς του ΟΗΕ
8ου έχει ως σκο8ό ύ8αρξης και λειτουργίας του την «8ροώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρω8ίνων και
εργατικών δικαιωµάτων».5 H ∆ΟΕ έχει συµβάλει τα µέγιστα στην καθιέρωση
διεθνών

ελάχιστων

8ροτύ8ων

8ροστασίας

των

δικαιωµάτων

των

Βλ Θέσεις της ΕΕ∆Α για το σχέδιο του νόµου 2910/2001, ΕΕ∆Α, Ετήσια ΄Εκθεση 2000,
Αθήνα, 2001, 87-88.
5 Βλ www.ilo.org/public/english/about/mandate.htm. Βλ ε8ίσης τον ιστότο8ο του
Υ8ουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
(http://www.laborministry.gr/index_gr.html) ό8ου και τα κείµενα των Συµβάσεων της ∆ΟΕ στην Ελληνική
(Τµήµα ∆ιεθνή Θέµατα).
4

4

εργαζοµένων µέσω µιας ιδιαίτερα µεγάλης σειράς διεθνών συµβάσεων και
συστάσεων. Μία ειδική κατηγορία συµβάσεων και συστάσεων 8ου έχει
ανα8τύξει η ∆ΟΕ αφορά στην καθιέρωση διεθνών 8ροτύ8ων εργασίας για
τους µετανάστες εργαζοµένους. Η εστίαση της ∆ΟΕ στους µετανάστες
εργαζοµένους έχει διττό σκο8ό: αφενός την ρύθµιση ορισµένων βασικών
ζητηµάτων των ροών µεταναστών εργαζοµένων και αφετέρου την 8ροστασία
των µεταναστών εργαζοµένων α8ό τα Κράτη υ8οδοχής, κατά κύριο λόγο,
αλλά και α8ό τα Κράτη 8ροέλευσης.
2. Η ∆ΟΕ έχει στηρίξει τις µέχρι σήµερα διεθνείς νοµοθετικές
8ροσ8άθειές της για τους µετανάστες εργαζοµένους σε τέσσερις βασικές
αρχές:


Τα Κράτη υ8οδοχής και τα κράτη 8ροέλευσης οφείλουν να
συνεργάζονται έτσι ώστε να υ8άρχει οργάνωση της µετανάστευσης
εργαζοµένων 8ου µ8ορούν να εξυ8ηρετούν τις ανάγκες των κρατών
υ8οδοχής.



Η α8όφαση των µεταναστών να µετακινηθούν για εύρεση εργασίας
8ρέ8ει να είναι µια ορθολογική α8όφαση 8ου να βασίζεται στη γνώση
των συνθηκών ζωής και εργασίας, ό8ως ε8ίσης των 8ραγµατικών
εργατικών αναγκών 8ου υφίστανται στη χώρα υ8οδοχής.



Η 8ροστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργαζοµένων
συνδέεται άµεσα µε την 8ροστασία των ηµεδα8ών εργαζοµένων.



Η καθιέρωση και 8ροστασία της αρχής της ισότητας για τους
µετανάστες εργαζοµένους στη χώρα υ8οδοχής, µέσα α8ό τα ανωτέρω
διεθνή κείµενα της ∆ΟΕ, 8ροωθεί την θεσµοθέτηση της ίσης αξίας
της

εργασίας

του

αλλοδα8ού

και

του

ηµεδα8ού

εργατικού

δυναµικού.6
3. ∆ύο είναι οι βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ για τους αλλοδα8ούς
(µετανάστες) εργαζοµένους: η (αναθεωρηµένη) Σύµβαση 8ερί µετανάστευσης

Βλ www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/stndards/migrant.htm. Βλ
ε8ίσης R Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law, Oxford,
Clarendon Press, 1997, 92-136.
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για λόγους εργασίας του 1949 («Για τους Μετανάστες Εργάτες»)7 και η
Σύµβαση

για

τους

µετανάστες

εργαζοµένους

του

1975

(«Για

τη

µετανάστευση µε 8αράνοµες συνθήκες και την 8ροώθηση της ισότητας
ευκαιριών και µεταχείρισης των µεταναστών εργατών»).8 Και οι δύο αυτές
Συµβάσεις βασίζονται στην αρχή της οικουµενικότητας και 8ροστατεύουν
όλους τους µετανάστες εργαζοµένους χωρίς διάκριση βάσει της εθνικότητάς
τους. Ε8ίσης δεν ισχύει για τα κείµενα αυτά, ό8ως συµβαίνει και µε όλα τα
νοµικά κείµενα 8ροστασίας δικαιωµάτων του ανθρώ8ου, η αρχή της
αµοιβαιότητας.9
4. Aν και οι ανωτέρω συµβάσεις 8εριέχουν βασικές, ελάχιστες, αρχές
δια-

και

ενδοκρατικής

οργάνωσης

της

µετανάστευσης

αλλοδα8ών

εργαζοµένων (Σύµβαση του 1949) και 8ροστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων τους σε όλες τις συµβαλλόµενες χώρες (Σύµβαση του 1975), η
Ελλάδα δεν έχει ακόµη 8ροσχωρήσει στις συµβάσεις αυτές 8ου είναι σε
ισχύ.
5. Η ΕΕ∆Α 8ροτείνει την άµεση 8ροσχώρηση της Ελλάδας στις
ανωτέρω συµβάσεις 8ιστεύοντας ότι η εφαρµογή των διεθνών νοµικών αυτών
κειµένων α8ό τη χώρα µας θα συµβάλει ιδιαίτερα στην αναδιαµόρφωση της
µεταναστευτικής νοµοθεσίας µε στόχο την α8οτελεσµατικότερη οργάνωση
και λειτουργία του ισχύοντος µεταναστευτικού κανονιστικού αλλά και
διοικητικού 8λαισίου.
6. Τα σηµαντικότερα σηµεία της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ «Για τους
µετανάστες εργάτες» 8ου θεωρείται σκό8ιµο να υ8ογραµµισθούν είναι τα
εξής:10

7 Convention no 97, Migration for Employment Convention (Revised), 1949, συνοδευόµενη
µε την Recommendation no 86, Migration for Employment Recommendation (Revised),
1949 (http://ilolex.ch). Μέχρι τις 19.06.2002 η σύµβαση αυτή είχε κυρωθεί αJό 42 χώρες,
αJό τις οJοίες 8 είναι µέλη της ΕΕ.
8 Convention no 143, Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975,
συνοδευόµενη µε την Recommendation no 151, Migrant Workers Recommendation, 1975
(http://ilolex.ch). Μέχρι τις 19.06.2002 η σύµβαση αυτή είχε κυρωθεί αJό 18 χώρες, αJό τις
οJοίες 4 είναι µέλη της ΕΕ.
9 Βλ L Picard, « Η 8ροστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών: Κανονιστικές
δραστηριότητες της ∆ΟΕ», ΙΜ∆Α (ε8ιµ), Η Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών
Εργατών και των Οικογενειών τους, Αθήνα, Εστία, 1994, 73-82.
10 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 8αρ. 1 της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ για τους σκο8ούς της Σύµβασης
αυτής εργαζόµενος µετανάστης (migrant for employment) σηµαίνει άτοµο 8ου
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To άρθρο 2 της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ 8ροβλέ8ει τη λειτουργία στις
συµβαλλόµενες χώρες ε8αρκών υ8ηρεσιών 8ου 8αρέχουν δωρεάν
ακριβείς 8ληροφορίες στους αλλοδα8ούς εργαζοµένους σχετικά µε
θέµατα εργασίας στις χώρες αυτές.



Το άρθρο 4 της ίδιας Σύµβασης 8ροβλέ8ει τη λήψη µέτρων α8ό τα
συµβαλλόµενα Κράτη, στα όρια της αρµοδιότητάς τους, για τη
διευκόλυνση «της αναχώρησης, του ταξιδιού και της υ8οδοχής» των
µεταναστών εργαζοµένων.



Το άρθρο 5 ε8ιβάλλει στα συµβαλλόµενα Κράτη τη δηµιουργία
κατάλληλων ιατρικών υ8ηρεσιών 8ου θα είναι αρµόδιες για τη
δια8ίστωση και την εξασφάλιση της υγείας των µεταναστών
εργαζοµένων και των οικογενειών τους κατά την αναχώρηση και την
άφιξή τους.



Το άρθρο 6 της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ 8ροβλέ8ει για τους νόµιµους
αλλοδα8ούς στη χώρα υ8οδοχής µεταχείριση «όχι λιγότερο ευνοϊκή
α8ό αυτήν 8ου ισχύει για τους ηµεδα8ούς» στα εξής, µεταξύ άλλων,
κύρια θέµατα: (1) µισθούς, ελάχιστη ηλικία εργασίας, ε8αγγελµατική
εκ8αίδευση,

εργασία

γυναικών,

εργασία

νέων

ατόµων

–

(2)

συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις συλλογικές
δια8ραγµατεύσεις – (3) κοινωνική ασφάλιση – (4) θεσµοθέτηση
ένδικων βοηθηµάτων για τη διασφάλιση της α8οτελεσµατικής
λειτουργίας των διατάξεων της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ.


Το άρθρο 10 της Σύµβασης 8ροβλέ8ει, σε 8ερι8τώσεις ό8ου υ8άρχει
µετακίνηση µεγάλου αριθµού µεταναστών εργαζοµένων α8ό ένα
κράτος σε ένα άλλο, τη δυνατότητα συνεργασίας και σύναψης
συµφωνιών των αρµόδιων υ8ηρεσιών των ενδιαφεροµένων κρατών,
«όταν αυτό είναι αναγκαίο ή ε8ιθυµητό», για τη ρύθµιση της
εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης 8ου αφορούν σε «ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος».

µεταναστεύει α8ό µια χώρα σε µια άλλη µε σκο8ό να εργασθεί στο 8λαίσιο εξαρτηµένης
εργασίας («όχι για δικό του λογαριασµό») και 8εριλαµβάνει κάθε 8ρόσω8ο 8ου γίνεται
νόµιµα δεκτό ως εργαζόµενος µετανάστες. Η Σύµβαση δεν εφαρµόζεται σε «συνοριακούς
εργάτες», σε βραχυ8ρόθεσµες εισόδους ελεύθερων ε8αγγελµατιών και καλλιτεχνών και σε
ναυτικούς (άρθρο 11 8αρ. 2).
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Το Πρώτο (8ροαιρετικό) Παράρτηµα της Σύµβασης 8εριέχει ιδιαίτερα
σηµαντικές ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία νοµοθετικού
8λαισίου για τις συνθήκες εργασίας αλλοδα8ών εργαζοµένων 8ου
8ροσλαµβάνονται

α8ό

εργοδότες

σε

άλλη

χώρα,

εκτός

των

(δια)κυβερνητικών συµφωνιών για οµαδικές µεταφορές εργαζοµένων.


Το ∆εύτερο (8ροαιρετικό) Παράρτηµα της Σύµβασης 8ροβλέ8ει εξίσου
σηµαντικές ρυθµίσεις για την 8ρόσληψη και τις συνθήκες εργασίας
αλλοδα8ών

εργαζοµένων

σύµφωνα

µε

κρατικά

8ρογράµµατα

µεταφοράς οµάδων µεταναστών εργαζοµένων.


Το Τρίτο (8ροαιρετικό) Παράρτηµα της Σύµβασης 97 ∆ΟΕ 8εριέχει
διατάξεις για τη διευκόλυνση της εισαγωγής των 8ροσω8ικών ειδών,
εργαλείων και εξο8λισµού των µεταναστών εργαζοµένων στις χώρες
υ8οδοχής.
7. Τα σηµαντικότερα σηµεία της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ «Για τη

µετανάστευση µε Jαράνοµες συνθήκες και την Jροώθηση της ισότητας
ευκαιριών και µεταχείρισης των µεταναστών εργατών», συµ8ληρωµατικής της
Σύµβασης 97 ∆ΟΕ, 8ου είναι σκό8ιµο να τονιστούν είναι τα 8αρακάτω:11


To άρθρο 1 της Σύµβασης ε8ιβάλλει στα συµβαλλόµενα κράτη τον
σεβασµό των «θεµελιωδών ανθρω8ίνων δικαιωµάτων όλων των
µεταναστών εργατών». Η διάταξη ορθώς δεν διακρίνει µεταξύ
νόµιµων και 8αράνοµων µεταναστών εργατών.



Τα συµβαλλόµενα Κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 2, αναλαµβάνουν να
ελέγχουν την ύ8αρξη 8αράνοµα εργαζοµένων µεταναστών στο έδαφός
τους και την αναχώρηση, διέλευση ή άφιξη στο έδαφός τους
µεταναστών µε σκο8ό την εργασία, κατά τις ο8οίες διαδικασίες οι
µετανάστες υ8οβάλλονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, κατά

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ εργαζόµενος µετανάστης (migrant
worker) σηµαίνει άτοµο 8ου µεταναστεύει, ή έχει µεταναστεύσει, α8ό µια χώρα σε µια άλλη
µε σκο8ό να εργασθεί στο 8λαίσιο εξαρτηµένης εργασίας («όχι για δικό του λογαριασµό»)
και 8εριλαµβάνει κάθε 8ρόσω8ο 8ου γίνεται νόµιµα δεκτό ως εργαζόµενος µετανάστης. Η
Σύµβαση δεν εφαρµόζεται σε «συνοριακούς εργάτες», σε βραχυ8ρόθεσµες εισόδους
ελεύθερων ε8αγγελµατιών και καλλιτεχνών, σε ναυτικούς, σε άτοµα 8ου εισέρχονται
ειδικά µε το σκο8ό της εκ8αίδευσης ή σ8ουδών και σε εργαζόµενους οργανισµών ή εταιριών
8ου έχουν εισέλθει στη χώρα υ8οδοχής 8ροσωρινά κατό8ιν αιτήµατος του εκάστοτε
εργοδότη για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου (άρθρο 11 8αρ 2).
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την άφιξη ή τη διαµονή και εργασία τους σε συνθήκες αντίθετες 8ρος
διεθνείς συµβάσεις ή την εθνική νοµοθεσία. Με την ίδια διάταξη
ε8ιβάλλεται η διαβούλευση των συµβαλλοµένων Κρατών µε τις
αντι8ροσω8ευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων για τα
8ροαναφερθέντα θέµατα.


Το άρθρο 3 της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ ε8ιβάλλει στα συµβαλλόµενα
Κράτη την υιοθέτηση όλων των «αναγκαίων και κατάλληλων
µέτρων», µε ή χωρίς τη συνεργασία άλλων συµβαλλοµένων κρατών,
για:
(α) την καταστολή της 8αράνοµης διακίνησης µεταναστών µε
σκο8ό την εργασία και
(β) την κατα8ολέµηση των οργανωτών της ανωτέρω 8αράνοµης
διακίνησης αλλά και των 8ροσώ8ων 8ου α8ασχολούν 8αράνοµους
αλλοδα8ούς µετανάστες, µε σκο8ό την κατα8ολέµηση και
εξάλειψη των 8αραβιάσεων του άρθρου 2 της ίδιας Σύµβασης.



Τα συµβαλλόµενα Κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Σύµβασης 143
∆ΟΕ, υ8οχρεούνται να θεσ8ίσουν νοµοθεσία για τον α8οτελεσµατικό
έλεγχο της 8αράνοµης α8ασχόλησης µεταναστών εργαζοµένων και
για τον καθορισµό και εφαρµογή διοικητικών, αστικών και 8οινικών
κυρώσεων για την 8αράνοµη α8ασχόληση των 8αρα8άνω 8ροσώ8ων,
την οργάνωση της διακίνησης των ίδιων 8ροσώ8ων 8ου έχει ως
α8οτέλεσµα τις 8αραβιάσεις του άρθρου 2 της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ και
για την 8αροχή, κερδοσκο8ικής ή µη, βοήθειας σε αυτή τη διακίνηση.



Το άρθρο 8 8εριέχει µια εξαιρετικής σηµασίας διάταξη 8ου 8ροβλέ8ει
ότι σε 8ερι8τώσεις µεταναστών εργαζοµένων 8ου έχουν εργασθεί
νόµιµα σε συµβαλλόµενο κράτος αυτοί δεν 8ρέ8ει να χάνουν το
καθεστώς νόµιµης 8αραµονής µόνο εξαιτίας της α8ώλειας της
εργασίας τους η ο8οία δεν 8ρέ8ει αφ’ εαυτής να συνε8άγεται την
ανάκληση της άδειας 8αραµονής ή εργασίας. Ε8ι8λέον, οι εν λόγω
µετανάστες 8ρέ8ει να τυγχάνουν εθνικής µεταχείρισης σχετικά,
µεταξύ άλλων, µε τις εγγυήσεις της ασφάλειας εργασίας, της
ανακατάταξης και της ε8αγγελµατικής ε8ανεκ8αίδευσης.
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Εξίσου σηµαντική για την 8ροστασία των µεταναστών εργαζοµένων
είναι η διάταξη του άρθρου 9 της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ σύµφωνα µε την
ο8οία σε 8ερί8τωση 8ου ο µετανάστης εργαζόµενος 8αραµένει
8αράνοµα στη χώρα υ8οδοχής χωρίς τη δυνατότητα νοµιµο8οίησης, ο
ίδιος και η οικογένειά του α8ολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα 8ου
α8ορρέουν α8ό τις 8αρελθούσες α8ασχολήσεις τους. Σε 8ερί8τωση
αµφισβήτησης των δικαιωµάτων αυτών ο ενδιαφερόµενος µετανάστης
8ρέ8ει να έχει τη δυνατότητα 8ροσφυγής, αυτο8ροσώ8ως ή µε
8ληρεξούσιο, σε αρµόδια Αρχή για την ε8ίλυση της εν λόγω διαφοράς.



Θεµελιώδους σηµασίας είναι η διάταξη του άρθρου 10 της Σύµβασης
143 ∆ΟΕ 8ου 8ροβλέ8ει ότι τα συµβαλλόµενα κράτη οφείλουν να
8ροωθούν και να διασφαλίζουν για όλους τους νόµιµους µετανάστες
και τα µέλη των οικογενειών τους12 ισότητα ευκαιριών και
µεταχείρισης σχετικά µε την εργασία και την α8ασχόληση, την
κοινωνική ασφάλιση, τον συνδικαλισµό, τα 8ολιτισµικά δικαιώµατα
και «τις ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες».



Τέλος, το άρθρο 14 της Σύµβασης 143 ∆ΟΕ ε8ιτρέ8ει την καθιέρωση
α8ό τα συµβαλλόµενα κράτη ως όρους της ελεύθερης ε8ιλογής
εργασίας α8ό το µετανάστη εργαζόµενο τη νόµιµη διαµονή του
µετανάστη στη χώρα υ8οδοχής για λόγους εργασίας για κά8οια
συγκεκριµένη 8ερίοδο 8ου δεν µ8ορεί όµως να υ8ερβαίνει τα δύο
έτη, ή, εάν η σχετική νοµοθεσία 8ροβλέ8ει τη σύναψη συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου κάτω των δύο ετών, τη συµ8λήρωση της
8ρώτης σύµβασης εργασίας.13

12 Ως µέλη οικογένειας λογίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 13 8αρ. 2 της ίδιας Σύµβασης «ο/η
σύζυγος του µετανάστη και τα εξαρτηµένα α8ό αυτούς τέκνα, και εξαρτηµένοι 8ατέρας και
µητέρα». Βλ ε8ίσης σχετική 8αρ. 13 της Σύστασης 151 της ∆ΟΕ για την εφαρµογή της
ανωτέρω Σύµβασης.
13 Η Σύµβαση συνοδεύεται α8ό τη Σύσταση 151 ∆ΟΕ, µη δεσµευτικού χαρακτήρα, µε
ιδιαίτερα σηµαντικές, για την 8ρακτική, «ε8εξηγηµατικές» διατάξεις.
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ΙΙ.

Η

∆ΙΕΘΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (1990)

1. Η Σύµβαση αυτή υιοθετήθηκε α8ό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
την

18.12.199014

µετά

α8ό

µακρόχρονες

(δεκαετείς)

διακρατικές

δια8ραγµατεύσεις στο 8λαίσιο του ΟΗΕ, κυρώθηκε α8ό την εικοστή χώρα
στις 10.12.2002 και έτσι 8ρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2003.15 Με τη
∆ιακήρυξη της Αθήνας (3 Νοεµβρίου 2001, 8αρ ΙΙΙ)16 οι Μεσογειακές,
συµ8εριλαµβανοµένης

της

Ελληνικής,

Εθνικές

Ε8ιτρο8ές

και

οι

Οργανισµοί Προώθησης και Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ8ου
8ροέτρεψαν τα κράτη να ε8ικυρώσουν την ανωτέρω ∆ιεθνή Σύµβαση
(Σύµβαση), τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι «[ο]ι µετανάστες 8ρέ8ει να
τυγχάνουν µεταχείρισης σύµφωνης µε τις ανθρω8ιστικές αξίες και το
διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώ8ου, και ιδιαίτερα την αρχή της µη
διάκρισης».
Την ανάγκη κύρωσης/8ροσχώρησης και εφαρµογής α8ό τα κράτη της
Σύµβασης έχει ε8ανειληµµένα τονίσει η Ύ8ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου,17 υ8ογραµµίζοντας ότι η Σύµβαση «άνοιξε ένα
νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 8ροσ8αθειών καθιέρωσης των δικαιωµάτων
µεταναστών εργατών και διασφάλισης της 8ροστασίας και σεβασµού τους.
Είναι µια ολοκληρωµένη διεθνής σύµβαση, εµ8νευσµένη α8ό υ8άρχουσες
δεσµευτικές διεθνείς συµφωνίες, µελέτες ανθρω8ίνων δικαιωµάτων του
ΟΗΕ, [8ορίσµατα εµ8ειρογνωµόνων κα]».18 H ΄Υ8ατη Αρµοστεία έχει
τονίσει ε8ίσης ότι η Σύµβαση, ως µία σύµβαση 8ροστασίας δικαιωµάτων του

A/RES/45/158. Bλ ε8ίσης R Cholewinski, op cit, 137-204, H Gahad, «Η εφαρµογή της
∆ιεθνούς Σύµβασης 8ου κωδικο8οιεί τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών και των
µελών των οικογενειών τους», ΙΜ∆Α (ε8ιµ), ό.8., 37-56.
15 Βλ. UNHCHR, Fact Sheet No. 24, The Rights of Migrant Workers, Geneva
(www.unhchr.ch).
16 Βλ ΕΕ∆Α, Ετήσια ΄Εκθεση 2001, Αθήνα, 2002, 335.
17 UN Human Rights Commission, 58th Session, Panel on Migrants, Introductory
Statement by Mary Robinson, Geneva, 15.04.2002 (www.unhchr.ch).
18 UNHCHR, Fact Sheet No. 24, loc.cit, introduction.
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ανθρώ8ου, θεσ8ίζει 8ρότυ8α για τη δηµιουργία εθνικής νοµοθεσίας και τις
σχετικές δικαστικές και διοικητικές εθνικές διαδικασίες.19
Η αναγκαιότητα της κύρωσης της ως άνω Σύµβασης α8ό την Ελλάδα
ενισχύθηκε 8ρόσφατα α8ό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο ο8οίος
υ8ογράµµισε τη δεινή θέση 8ολλών αλλοδα8ών εργαζοµένων στη χώρα µας,
µε την α8ό 31.10.2002 εγκύκλιό του20 8ρος τους Προϊσταµένους των
Εισαγγελιών Εφετών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών. Με την εγκύκλιο
αυτή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε την ανησυχία του διότι
«8λειάδα

8αραβάσεων

των

κανόνων

του

εργατικού

δικαίου

[και

κατ’ε8έκταση των άρθρων 2 8αρ. 1 και 25 8αρ. 1 Σ] ακούγεται καθηµερινά,
ιδίως σε βάρος αλλοδα8ών µεταναστών εργαζοµένων» και, ως εκ τούτων,
κάλεσε τους ανωτέρω Εισαγγελείς να δείξουν «την 8ροσήκουσα αυστηρότητα
για την 8ρόληψη ή την καταστολή φαινοµένων 8ου ευτελίζουν τον άνθρω8ο
και 8ροσβάλλουν την δηµοκρατική και 8ολιτισµένη µας κοινωνία».
2. Τα σηµαντικότερα σηµεία της Σύµβασης 8ου είναι σκό8ιµο να
υ8ογραµµισθούν είναι τα εξής:
(α) Σε αντίθεση 8ρος τις 8ροαναφερθείσες Συµβάσεις της ∆ΟΕ η
Σύµβαση του ΟΗΕ εφαρµόζεται, κατ’ αρχήν, σύµφωνα µε το άρθρο 1, σε
όλους τους µετανάστες εργαζοµένους21 και στα µέλη των οικογενειών τους
χωρίς καµία διάκριση «λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, γλώσσας, θρησκείας ή
8ε8οιθήσεων,

8ολιτικών

ή άλλων

α8όψεων,

εθνικής,

εθνοτικής

ή

κοινωνικής καταγωγής, ιθαγένειας, ηλικίας, οικονοµικής κατάστασης,
ιδιοκτησίας, 8ροσω8ικής κατάστασης, γέννησης ή άλλου καθεστώτος».
Idem. Την ίδια θέση εξέφρασε 8ρος τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ ένα µεγάλο µέρος
αντι8ροσώ8ων του Ευρωκοινοβουλίου: para 96, Motion for a European Parliament
Resolution on the human rights situation in the European Union (2001) (2001/2014(INI),
σε European Parliament, Report on the human rights situation in the EU (2001), Doc A50451/2002, 12.12.2002.
20 Αριθ. Πρωτ. 2834/εγκ. 4.
21 «Μετανάστης εργαζόµενος» σηµαίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 8αρ. 1 της Σύµβασης, το
«8ρόσω8ο 8ου 8ρόκειται να 8ροσληφθεί, ή 8ου 8ροσλαµβάνεται ή 8ου έχει ήδη 8ροσληφθεί
σε µισθωτή δραστηριότητα σε Κράτος του ο8οίου δεν έχει την ιθαγένεια». Ως «µέλη της
οικογένειας» θεωρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Σύµβασης, τα «8ρόσω8α 8ου έχουν
συνάψει γάµο µε τους µετανάστες εργαζοµένους ή 8ου έχουν µε αυτούς σχέση, 8ου
σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο δίκαιο, 8αράγει α8οτελέσµατα ισοδύναµα µε το γάµο, καθώς
και στα εξαρτώµενα 8αιδιά και άλλα εξαρτώµενα 8ρόσω8α 8ου αναγνωρίζονται ως µέλη της
οικογένειας σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη νοµοθεσία ή µε τις εφαρµοζόµενες διµερείς ή
8ολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των ενδιαφεροµένων Κρατών».
19
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(β) Το άρθρο 7 της Σύµβασης κατοχυρώνει τη θεµελιώδη αρχή της µη
διάκρισης, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, για όλους τους µετανάστες
εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, «σύµφωνα µε τα διεθνή κείµενα 8ου
αφορούν τα ανθρώ8ινα δικαιώµατα».
(γ) Το Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύµβασης 8εριέχει µια σειρά διατάξεων
8ροστατευτικών των θεµελιωδών ανθρω8ίνων δικαιωµάτων, αλλά και
υ8οχρεώσεων, για όλους ανεξαιρέτως τους µετανάστες εργαζόµενους και τα
µέλη των οικογενειών τους. Τα κυριότερα α8ό αυτά τα δικαιώµατα και
υ8οχρεώσεις είναι τα εξής:


∆ικαίωµα στη ζωή (άρθρο 9).



∆ικαίωµα στην ελευθερία α8ό βασανιστήρια ή άλλους τρό8ους
σκληρής, α8άνθρω8ης ή τα8εινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας
(άρθρο 10).



Ελευθερία α8ό την κατάσταση «δουλείας ή δουλο8ρέ8ειας», και α8ό
καταναγκαστική ή υ8οχρεωτική εργασία (άρθρο 11).



∆ικαίωµα ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
(άρθρο 12) και το δικαίωµα έκφρασης (άρθρο 13).



Προστασία της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 14).



Προστασία της ιδιοκτησίας (άρθρο 15).



Ελευθερία και ασφάλεια του 8ροσώ8ου (άρθρα 16 και 17).



∆ικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους 8ολίτες του Κράτους υ8οδοχής
ενώ8ιον των δικαστηρίων (άρθρο 18).



Ρητή α8αγόρευση της καταστροφής διαβατηρίων ή αντίστοιχων
εγγράφων, α8ό οιονδή8οτε, ενός µετανάστη εργαζοµένου ή µέλους
της οικογένειάς του (άρθρο 21).



Α8αγόρευση µέτρων οµαδικής α8έλασης (άρθρο 22).



∆ικαίωµα α8όλαυσης «µεταχείρισης όχι λιγότερο ευνοϊκής α8ό αυτή
8ου αναγνωρίζεται στους 8ολίτες του Κράτους α8ασχόλησης»
αναφορικά µε, µεταξύ άλλων, τη µισθοδοσία τους, τις συνθήκες
εργασίας και τους όρους α8ασχόλησης (άρθρο 25).22

Η ως άνω διάταξη βρίσκεται σε α8όλυτη αρµονία µε το άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου
Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων (∆ΣΟΚΠ∆), κυρωθέντος α8ό την

22
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∆ικαίωµα του συνδικαλίζεσθαι (άρθρο 26).



∆ικαίωµα

εθνικής

µεταχείρισης

όσον

αφορά

στην

κοινωνική

ασφάλιση (άρθρο 27).


∆ικαίωµα ιατρικής 8ερίθαλψης σε ε8είγουσες 8ερι8τώσεις (άρθρο
28).



∆ικαίωµα των 8αιδιών των µεταναστών εργαζοµένων να έχουν
8ρόσβαση στην εκ8αίδευση (άρθρο 30).



Σεβασµός

της

8ολιτισµικής

ταυτότητας

των

µεταναστών

και

διευκόλυνση α8ό τα Κράτη µέρη της διατήρησης των 8ολιτισµικών
δεσµών µε το κράτος καταγωγής (άρθρο 31).


Υ8οχρέωση των µεταναστών να συµµορφώνονται µε τους νόµους και
τις ρυθµίσεις κάθε κράτους διέλευσης και Κράτους α8ασχόλησης και
να σέβονται την 8ολιτισµική ταυτότητα των κατοίκων αυτών των
Κρατών (άρθρο 34).
(δ)

Ειδικότερα

δικαιώµατα

8ροβλέ8ονται

για

τους

νόµιµους

µετανάστες εργαζοµένους και τις οικογένειές τους α8ό το Κεφάλαιο ΙV της
Σύµβασης, κυριότερα των ο8οίων είναι τα εξής:


∆ικαίωµα, 8ριν την αναχώρησή τους ή το αργότερο κατά την εισδοχή
τους, σε 8λήρη ενηµέρωση α8ό το κράτος καταγωγής ή α8ασχόλησης
όλων των όρων εισδοχής, 8αραµονής και εργασίας στο Κράτος
α8ασχόλησης (άρθρο 37).



∆ικαίωµα να α8ουσιάζουν 8ροσωρινά α8ό το κράτος α8ασχόλησης
χωρίς να ε8ηρεάζεται η άδεια 8αραµονής ή εργασίας (άρθρο 38).

Ελλάδα µε το Ν 1532/1985 (ΦΕΚ Α’ 43). Το άρθρο 25 ∆ΣΜΕ όµως είναι σύµφωνο και µε το
σύγχρονο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Το Εφετείο Αθηνών µε την α8όφασή του 23/2001 (Αρχ
Νοµ, 2001, 872), ακολουθώντας ρητά την α8όφαση του Αρείου Πάγου 389/1998 (∆ΕΝ,
1998, 601), τόνισε ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, «εJιδόµατα (δώρα)
εορτών, άδεια, αJοδοχές αδείας και εJίδοµα αδείας δικαιούνται όχι µόνο οι µισθωτοί οι
αJασχολούµενοι σε κάJοιον εργοδότη µε έγκυρη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αλλά και οι
Jροσφέροντες τις υJηρεσίες τους βάσει άκυρης συµβάσεως εργασίας µε αJλή σχέση
εργασίας…ΣυνεJώς και σε JερίJτωση άκυρης συµβάσεως εργασίας ο εργαζόµενος δικαιούται
ευθέως εκ του νόµου – όχι βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου Jλουτισµού - τις αJοδοχές
και το εJίδοµα αδείας καθώς και τα εJιδόµατα (δώρα) εορτών…Περαιτέρω [σύµφωνα µε το
ελληνικό εργατικό δίκαιο] συνάγεται ότι και σε JερίJτωση σχέσεως εργασίας αJό άκυρη
σύµβαση ο εργοδότης, όταν θέλει να Jαύσει να δέχεται την εργασία Jου του Jροσφέρεται
JρέJει να καταγγείλει τη σχέση και να καταβάλει την αJοζηµίωση Jου JροβλέJει για την
καταγγελία ο Ν. 2112/20 ανάλογα µε το χρόνο διάρκειας της σχέσεως εργασίας.» Η
νοµολογιακή αυτή θέση έχει υιοθετηθεί και στην α8όφαση 3790/2001 του Εφετείου
Αθηνών (ΕJιθΕργ∆ικ, 2002, 163).
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∆ικαίωµα

ελεύθερης

κυκλοφορίας

στο

έδαφος

του

Κράτους

α8ασχόλησης (άρθρο 39).


∆ικαίωµα του συνδικαλίζεσθαι (άρθρο 40).



∆ικαίωµα 8ρόσβασης σε κοινωνικές και ιατρικές υ8ηρεσίες, σε
ε8αγγελµατική ε8ιµόρφωση και ε8ανε8ιµόρφωση (άρθρα 43 και 45).



∆ικαίωµα στη διασφάλιση της ενότητας των οικογενειών (άρθρο 44).



Παροχή άδειας 8αραµονής ισχύουσα τουλάχιστον για την 8ερίοδο
8ου ισχύει η άδεια εργασίας για µισθωτή α8ασχόληση (άρθρο 49).



Προστασία του καθεστώτος διαµονής των µελών της οικογένειας σε
8ερί8τωση θανάτου του µετανάστη εργαζόµενου (άρθρο 50).



Εθνική µεταχείριση όσον αφορά στην 8ροστασία α8ό την α8όλυση,
τις ωφέλειες της ανεργίας και την 8ρόσβαση σε εναλλακτική
α8ασχόληση σε 8ερί8τωση α8ώλειας της εργασίας ή λήξης της
µισθωτής εργασίας (άρθρο 54).



Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους συνοριακούς και τους ε8οχικούς
εργαζόµενους (άρθρα 58-59).
(ε) Τέλος θα 8ρέ8ει να σηµειωθεί ότι το Κεφάλαιο VI της Σύµβασης

8εριέχει ιδιαίτερα σηµαντικές διατάξεις για την 8ροαγωγή, σε εθνικό και
διακρατικό ε8ί8εδο, «δίκαιων και ανθρώ8ινων» συνθηκών για τους
αλλοδα8ούς µετανάστες εργαζοµένους, ό8ως είναι µεταξύ άλλων:


H δηµιουργία α8ό τα Κράτη µέρη κατάλληλων υ8ηρεσιών για τη
δηµιουργία και εφαρµογή µεταναστευτικής 8ολιτικής, τη συνεργασία
µε άλλα ενδιαφερόµενα Κράτη, την 8αροχή 8ληροφοριών σε
ενδιαφερόµενους εργοδότες, εργαζόµενους και στις οργανώσεις τους,
την 8αροχή 8ληροφοριών και υ8οστήριξης στους µετανάστες και στις
οικογένειές τους (άρθρο 65).



Η συνεργασία των Κρατών µερών για την οµαλή ε8ιστροφή των
µεταναστών εργαζοµένων και των µελών των οικογενειών τους (άρθρο
67).



Η συνεργασία των Κρατών µερών για την 8ρόληψη και την εξάλειψη
των 8αράνοµων µετακινήσεων και την 8αράνοµη α8ασχόληση των
µεταναστών εργαζοµένων (άρθρο 68).
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Ως εκ τούτων,
Η ΕΕ∆Α 8ιστεύει ότι τα ανωτέρω εξειδικευµένα διεθνή κείµενα της
∆ΟΕ και του ΟΗΕ µ8ορούν να συµβάλουν τα µέγιστα στη δηµιουργία και
εφαρµογή α8ό την Ελλάδα της αναγκαίας σύγχρονης και α8οτελεσµατικής
µεταναστευτικής νοµοθεσίας και 8ολιτικής, βασισµένων στις αρχές του
διεθνούς δικαίου µεταναστών εργατών και 8ροστασίας των δικαιωµάτων του
ανθρώ8ου. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕ∆Α 8ροτείνει την άµεση κύρωση
α8ό την Ελλάδα των Συµβάσεων 97 και 143 ∆ΟΕ, ό8ως ε8ίσης της ∆ιεθνούς
Σύµβασης

για

τους

Μετανάστες

Εργαζοµένους

και

τα

Μέλη

των

Οικογενειών τους (ΟΗΕ, 1990).

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002
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