
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΔΔΑ, Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας.  

σζηάζεις για ηην οσζιαζηική ζσμμόρθωζη ηης ελληνικής Πολιηείας 

(27.8.2018)  

 

Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνύ ηεο 

ξόινπ σο ηνπ αλεμάξηεηνπ Δζληθνύ Θεζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, δίλεη ζηε δεκνζηόηεηα ηηο 

Σπζηάζεηο ηεο γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε 

ηελ απόθαζε νξόζεκν ηνπ ΔΓΓΑ, Chowdury θαη ινηπνί θαηά Ειιάδαο (γλσζηή σο «ππόζεζε ηεο 

Μαλσιάδαο») θαη, θπξίσο, κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Φώξαο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηεζλείο θαη 

επξσπατθέο δεζκεύζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ηόζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε, όζν θαη 

γηα ηελ πξόιεςε ζπλζεθώλ εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.  

Η ΔΔΓΑ εζηηάδεη ζηνλ εκβιεκαηηθό ραξαθηήξα (leading case) ηεο απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ 

«ππόζεζε ηεο Μαλσιάδαο», θαζώο εμεηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ε πεξίπησζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη επαλέξρεηαη 

νπζηαζηηθά ζε παιαηόηεξεο θαη πάγηα – δπζηπρώο – επαλαιακβαλόκελεο Σπζηάζεηο ηεο, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ επίθαηξεο ιόγσ ηεο επηθξαηνύζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ηα 

γεγνλόηα ηεο ππόζεζεο απηήο δελ απνηεινύλ «κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά». Καηά ηελ επηθείκελε 

1324
ε
 ζπλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ζην Σηξαζβνύξγν, 

ζηηο 18-20 Σεπηεκβξίνπ, ζα μεθηλήζεη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνύ ζπκκόξθσζεο ηεο ειιεληθήο 

Πνιηηείαο κε ηελ απόθαζε.  

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηεο ΔΔΓΑ ιήθζεθαλ ππόςε, αλάκεζα ζε άιια, θξίζηκα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ από δύν αθξνάζεηο πξνζώπσλ θαη θνξέσλ επξείαο ζπκκεηνρήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο (23.11.2017 θαη 20.2.2018), δπλαηόηεηα πνπ ηεο παξέρεηαη 

από ην λνκνζέηε ν νπνίνο ηελ αλαγλσξίδεη σο ζεζκό-γέθπξα (bridge builder) κεηαμύ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Καηά ηηο αθξνάζεηο απηέο, δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ απνδεδεηγκέλε αλάγθε δηακόξθσζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ από ηελ ειιεληθή Πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ, ηόζν ζε επίπεδν πξόιεςεο όζν θαη ζε επίπεδν θαηαζηνιήο.  
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Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό 

όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί 

κε ην Ν 2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ηηο «Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε 

απηήλ κεηέρνπλ πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο 

ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα 

θαη ππνπξγεία). 

Με ηηο Σπζηάζεηο ηεο ε ΔΔΓΑ: 

  επηρεηξεί, ζε έλα πξώην επίπεδν, κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, αλαδεηθλύνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζύλδεζε 

κεηαμύ εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαο ην πθηζηάκελν 

θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο,  

  πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνύ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ 

πξάμε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα πξόιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο, πξνώζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, θαζώο επίζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηεξεύλεζεο θαη δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ησλ 

πεξηπηώζεσλ ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο,  

  αλαδεηθλύεη, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη θαηαγξάθεη κε κεγάιε αλεζπρία ηε δηαζύλδεζε ηεο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κε ηελ εθδήισζε – πνιιέο θνξέο κάιηζηα αθξαίαο – 

ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη  

   ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο επείγνπζαο αλάγθεο γηα άκεζε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηόζν 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ γηα ζθνπνύο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο, όζν θαη ηεο 

αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο γεληθόηεξα, θαηαιήγεη ζηε δηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ή/θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε κε ηελ απόθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππόζεζε Chowdury θαη ινηπνί θαηά 

Ειιάδαο.  

 

 

 

Σο πλήρες κείμενο ηων σζηάζεων ηης ΕΕΔΑ βρίζκεηαι εδώ και 

Η ύνοψη ηων σζηάζεων εδώ 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/EEDA_Systaseis%20Manolada%20case_2018.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/EEDA_Synopsi%20Systasewn_Chowdury_2018.pdf

