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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης αλλοδαπών εργαζοµένων: η ευθύνη της Πολιτείας για τη 

βάναυση εκµετάλλευση συνανθρώπων µας  

 
Η ΕΕ∆Α, ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, εκφράζει τον αποτροπιασµό της για την άνανδρη επίθεση µπράβων της εργοδοσίας κατά 

αλλοδαπών εργαζοµένων, στη Μανωλάδα, και ελπίζει ότι η τιµωρία των εµπλεκόµενων θα είναι 

έγκαιρη, παραδειγµατική και αποτελεσµατική.  

Ωστόσο, οι πρόσφατες εγκληµατικές ενέργειες δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν το 

αποκορύφωµα συστηµατικής εγκληµατικής συµπεριφοράς εργοδοτών. Συνάνθρωποί µας – που συχνά 

είναι και θύµατα σωµατεµπορίας – εργάζονται και διαβιούν, και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε 
συνθήκες δουλείας και εξαθλίωσης, µε την ανοχή της Πολιτείας.  

Έχουν έτσι δηµιουργηθεί καταστάσεις βαριάς προσβολής της αρχής του Κράτους ∆ικαίου και 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που εκµηδενίζουν την ανθρώπινη αξία, κλονίζουν την κοινωνική 

συνοχή και υποβαθµίζουν τον πολιτισµό µας. 
Οι καταστάσεις αυτές έχουν επανειληµµένα και από καιρό καταγγελθεί από τα µέσα ενηµέρωσης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε το 2008 παρέµβαση των αρµόδιων αρχών, το ΣΕΠΕ ανταποκρίθηκε 

τότε αµέσως, αλλά κατόπιν οι έλεγχοι ατόνησαν.  

Η βάναυση και εξευτελιστική αυτή µεταχείριση παραβιάζει κατάφωρα κανόνες του 
Συντάγµατος και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, που δεσµεύουν όλα τα κρατικά όργανα και 
κατοχυρώνουν θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία ανήκουν σε κάθε άνθρωπο, χωρίς καµιά διάκριση. 

Οι κανόνες αυτοί απαιτούν σεβασµό και προστασία της αξίας κάθε ανθρώπου, της ζωής και της 

σωµατικής ακεραιότητάς του, απαγορεύουν τη δουλεία και κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική 

µεταχείριση καθώς και τη σωµατεµπορία, επιβάλλουν δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης, ισότητα αµοιβών, κοινωνική ασφάλιση και αρωγή και προστασία της υγείας.  

Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 

άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Όχι µόνο να µην τα θίγουν µε δικές τους ενέργειες ή 

παραλείψεις, αλλά και να λαµβάνουν έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη και 

καταστολή κάθε παραβίασής τους από ιδιώτες. ∆υστυχώς, δεν ανταποκρίνονται πάντα σε αυτή την 

υποχρέωσή τους. Ετσι, έχουµε επί σειρά ετών θύµατα στυγνής εργοδοτικής εκµετάλλευσης, αλλά και 
παραβάσεων καθηκόντων από τις αρµόδιες αρχές.   

Η ΕΕ∆Α έχει επανειληµµένα υποβάλει προτάσεις για την προστασία των πιο πάνω δικαιωµάτων.
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Τώρα, τονίζει ότι η ύφεση και η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσουν στην αποδιοργάνωση και αδράνεια 

των ελεγκτικών µηχανισµών και καλεί όλα τα κρατικά όργανα να εκπληρώσουν, χωρίς αναβολή, τις 

υποχρεώσεις τους, και ιδίως: 

� τα ελεγκτικά όργανα, όπως το ΣΕΠΕ (που αποδέχτηκε την ευθύνη του από το 2008 και τώρα 

επισκέφτηκε την περιοχή), την Υπηρεσία Ελέγχου Ανασφάλιστης Εργασίας του ΙΚΑ και τα όργανα του 

ΟΓΑ, να προβαίνουν σε τακτικούς και απροειδοποίητους ελέγχους, 

� την Κυβέρνηση και τη Βουλή να ενισχύσουν τη στελέχωση, την υλικοτεχνική υποδοµή και τη 

διαρκή επιµόρφωση του ΣΕΠΕ, χωρίς περιορισµούς, 

� τις υπηρεσίες δίωξης σωµατεµπορίας της ΕΛ.ΑΣ να εµπλακούν ενεργά, 

� κάθε αρµόδιο όργανο, να εξασφαλίσει στα θύµατα, όπως απαιτούν το Σύνταγµα, οι διεθνείς 

συµβάσεις και το δίκαιο της ΕΕ (ιδίως ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, η Οδηγία 2009/52 την 

οποία µετέφερε ο Ν. 4052/2012, καθώς και άλλες συναφείς Οδηγίες), ιδίως:  

• νόµιµη διαµονή και δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και 

αποζηµίωση για κάθε υλική και ηθική ζηµία που υπέστησαν,  

• πλήρη, και αναδροµική, ικανοποίηση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και λοιπών 

δικαιωµάτων τους, και κατοχύρωσή τους για το µέλλον, χωρίς διάκριση σε σχέση µε τους ΄Ελληνες 

εργαζόµενους.                                                                               

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013. 
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