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ΚΟΙΝ:
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αµαλιάδας
Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,
Μετά τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα µερίδας του αθηναϊκού τύπου, αλλά και την
ειδησεογραφία των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία καταγγέλλουν
φαινόµενα εκτεταµένης εκµετάλλευσης αλλοδαπών στην περιοχή της Ηλείας, η
δηµοσιοποίηση των οποίων προκάλεσε, ήδη, την παρέµβαση κάποιων αρµοδίων υπουργείων,
ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαίο να επισηµάνει τα ακόλουθα:
Από τα εν λόγω δηµοσιεύµατα προκύπτει ότι εκατοντάδες οικονοµικοί µετανάστες
από διάφορες χώρες, µεταξύ των οποίων και από χώρες µέλη της Ε.Ε., διαβιούν σε συνθήκες
εξαθλίωσης, σε µεγάλο αριθµό πρόχειρων αυτοσχέδιων καταυλισµών στην περιοχή του
νοµού Ηλείας. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται
αποκλειστικά στον νοµό ή την περιφέρειά σας. Πέραν των απαράδεκτων σχέσεων εργασίας
κάτω από τις οποίες φέρονται να απασχολούνται, οι ίδιοι µετανάστες φέρονται, επίσης, να
ζουν υπό καθεστώς κατ΄ ουσίαν περιορισµού της ελευθερίας τους, καθώς οι εργοδότες τους ιδιοκτήτες τοπικών θερµοκηπίων παραγωγής φράουλας, τα οποία αναφέρονται και ως
θερµοκήπια της «ντροπής»- έχουν σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα πάντοτε, δηµιουργήσει ένα
πλαίσιο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους, ακόµη και στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι
αναφερόµενες από τον τύπο συνθήκες εισόδου, διαµονής και εργασίας των προσώπων αυτών
δηµιουργούν έντονους προβληµατισµούς για το εάν στις περιπτώσεις αυτές αναπτύσσονται

κυκλώµατα και πρακτικές παράνοµης εµπορίας και διακίνησης ανθρώπων (trafficking), µε
συµµετοχή τόσο αλλοδαπών όσο και ηµεδαπών διακινητών.
Κατά παράβαση των οικείων νοµοθετικών διατάξεων, όπως παρουσιάζεται από τα
δηµοσιεύµατα, οι αλλοδαποί αµείβονται εξαιρετικά χαµηλά, απασχολούνται υπό συνθήκες
που δεν πληρούν, έστω υποτυπωδώς, τους αποδεκτούς όρους εργασίας, ενώ επιπρόσθετα
υποχρεώνονται να καταβάλλουν σηµαντικό µέρος της ισχνής αµοιβής τους στους εργοδότες
τους για την κατανάλωση βασικών αγαθών και υπηρεσιών που αυτοί αποκλειστικά τους
παρέχουν (ενοίκιο για άθλια στέγη, υποτυπώδη παροχή ύδρευσης, ενίοτε και ηλεκτρισµού,
αγορά βασικών τροφίµων, αλλά και παροχή «προστασίας»).
Οι αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις των καταυλισµών αυτών, παρεµφερείς σε
αξιοσηµείωτο βαθµό µε αυτές πολλών καταυλισµών Ροµά, είναι παρεπόµενο ότι δεν
παρέχουν τις υποτυπώδεις συνθήκες δηµόσιας υγιεινής, ούτε πληρούν κανένα στοιχειώδη όρο
περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής προστασίας. Μάλιστα, σύµφωνα πάντοτε µε τα
δηµοσιεύµατα, τα λύµατα από τους καταυλισµούς ρυπαίνουν τη λιµνοθάλασσα του
Κοτυχίου, που είναι υδροβιότοπος ειδικής προστασίας από τη Σύµβαση Ramsar και
εντεταγµένη στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000.
Συνακόλουθα, η πλήρης απουσία ελέγχων και φροντίδας δηµόσιας υγείας, σε
συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα άσχηµες συνθήκες υγιεινής των παρερόµενων στους αλλοδαπούς
καταλυµάτων δηµιουργούν σοβαρούς και ενδεχοµένως εύλογους φόβους για την κατάσταση
υγείας του τοπικού αλλοδαπού αλλά και του ηµεδαπού πληθυσµού.
Περαιτέρω, στους καταυλισµούς αυτούς παρουσιάζεται να διαβιoί σηµαντικός
αριθµός παιδιών, τα οποία απασχολούνται υπό τους ίδιους ιδιαίτερα σκληρούς όρους
εργασίας, αµειβόµενα, ωστόσο, µε σηµαντικά χαµηλότερο ηµεροµίσθιο από αυτό των
ενηλίκων.
Επιπλέον αναφέρεται, ότι στους καταυλισµούς αυτούς λειτουργούν παράνοµα
εµπορικά καταστήµατα, από τα οποία οι αλλοδαποί αναγκάζονται να προµηθεύονται,
πιθανώς κατ΄αποκλειστικότητα, καθηµερινά, τα διάφορα αγαθά πρώτης ανάγκης τους.
Εφόσον αυτό αληθεύει, είναι προφανές ότι τα εν λόγω καταστήµατα δεν υπόκεινται σε
κανένα φορολογικό, αγορανοµικό ή υγειονοµικό έλεγχο.
Τέλος, οι καταυλισµοί αυτοί τελούν, κατά τα δηµοσιεύµατα,
υπό την
αυτοαποκαλούµενη «προστασία» των εργοδοτών, η οποία υποτίθεται ότι φροντίζει για την
ασφάλεια των διαβιούντων αλλοδαπών, στην πραγµατικότητα όµως, ενδεχοµένως, να
αποσκοπεί στο να ελέγχονται οι κινήσεις τους, οι επαφές και η επικοινωνία τους µε τον
«έξω» κόσµο.
Αναφέρεται δε ότι ορισµένοι εργοδότες, στο τέλος των εργασιών
καταγγέλλουν τους παράνοµα διαµένοντες µετανάστες στην Αστυνοµία, προκειµένου να
αποφύγουν την καταβολή των δεδουλευµένων.
Η παρουσιαζόµενη συνολική εικόνα των επίµαχων εργασιακών και κοινωνικών
σχέσεων παραπέµπει στις συνθήκες ανέλεγκτης εκµετάλλευσης των απαρχών των
βιοµηχανικών χρόνων. Οι σχέσεις αυτές καθορίζονται αποκλειστικά και µόνον από τη
δύναµη πραγµατικής, οικονοµικής και άλλης επιβολής των εργοδοτών, το δε κράτος
απουσιάζει παντελώς, όχι µόνο µε τη µορφή του σύγχρονου παρεµβατικού κοινωνικού
κράτους, αλλά ακόµη και µε τη µορφή του στοιχειώδους δηµόσιου ελέγχου των ιδιωτικών
σχέσεων. Η απουσία της δηµόσιας ρύθµισης από την ιδιωτική σφαίρα των κοινωνικών
σχέσεων αλληλεπιδρά, σε µεγάλο βαθµό, µε την εκ των πραγµάτων συνήθη, επιδίωξη των
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εργοδοτών να απασχολήσουν αλλοδαπούς που το καθεστώς διαµονής τους δεν πληροί τον
τύπο της νοµιµότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και ο µετανάστης να επιδιώκει, ως
µη τυπικά νόµιµος, τη ρύθµιση των εργασιακών και κοινωνικών του σχέσεων στο πλαίσιο
της ιδιωτικής σφαίρας και την αποφυγή της δηµόσιας ρύθµισης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Αρχή προάσπισης της νοµιµότητας, προβληµατίζεται
σοβαρά για ενδεχόµενη απουσία ή και αποχή της δηµόσιας ρύθµισης από τοµείς της
κοινωνικής ζωής, ιδίως όταν πλήττονται ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Κατόπιν αυτών, η
Αρχή µας καλεί όλους τους αρµόδιους φορείς, κατά λόγο αρµοδιότητας, να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα και να προβούν στις απαραίτητες συντονισµένες ενέργειες ή ελέγχους,
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι:
− ο έλεγχος νοµιµότητας των σχέσεων εργασίας δεν εξαντλείται στον έλεγχο νοµιµότητας
διαµονής των αλλοδαπών εργαζοµένων, αλλά περιλαµβάνει και τους εργοδότες που
απασχολούν παράνοµα αλλοδαπό εργατικό δυναµικό,
− ειδικότερα, οι όροι εργασίας των απασχολούµενων αλλοδαπών πληρούν τις
προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο· σε αντίθετη περίπτωση, οι
αρµόδιοι ελεγκτικοί µηχανισµοί υποχρεούνται να επιβάλουν τις προβλεπόµενες
κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών,
− η υπαγωγή των αλλοδαπών εργαζοµένων στον κατάλληλο ασφαλιστικό φορέα,
(ασφαλώς και των παρανόµων, όπου αυτό προβλέπεται από τις οικείες ασφαλιστικές
διατάξεις), µε συνεπακόλουθη την ιατροφαρµακευτική τους κάλυψη,
− ο αλλοδαπός πληθυσµός θα τύχει των προβλεπόµενων ελέγχων και φροντίδας βάσει των
κανόνων προστασίας της δηµόσιας υγείας,
− οι αλλοδαποί εργαζόµενοι ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους, προκειµένου κανείς,
νόµιµος ή παράνοµος, ακόµη και υπό απέλαση, να µην απολέσει τα δεδουλευµένα και
την ασφάλιση του για τις ηµέρες εργασίας του,
− στα ενοικιαζόµενα στους αλλοδαπούς καταλύµατα τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης, µε παροχή επαρκούς και κατάλληλου χώρου και
υποδοµές ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύµατος,
− οι επίµαχοι καταυλισµοί δεν δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα από πλευράς
δηµόσιας υγείας και ρύπανσης του περιβάλλοντος
− οι αλλοδαποί αναπτύσσουν ελεύθερες οικονοµικές συναλλαγές στο πλαίσιο της
νοµιµότητας και η διάθεση σε αυτούς των αγαθών που καταναλώνουν υπόκειται στους
προβλεπόµενους φορολογικούς, αγορανοµικούς και υγειονοµικούς ελέγχους,
− αποτρέπεται οποιαδήποτε µορφή παράνοµου εργοδοτικού ελέγχου επί των αλλοδαπών,
µέσω παρεχόµενης ιδιωτικής «προστασίας».
Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία την καταγραφή των
διαβιούντων στην ευρύτερη περιοχή αλλοδαπών, ιδίως µε βάση την ηλικία τους, προκειµένου
να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα των ανηλίκων στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τη
ψυχαγωγία και ιδιαίτερα την αποχή τους από παράνοµη εργασία.
Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί
ότι ενδεχόµενη αξιοποίηση των
υφισταµένων διατάξεων σχετικά µε τη µετάκληση υπηκόων τρίτης χώρας για εποχιακή
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εργασία (άρθρο 16 του ν.3386/2005) θα µπορούσε ενδεχοµένως να συµβάλει στην κάλυψη
των εποχιακών αναγκών σε εργατικό δυναµικό, κάτω από συνθήκες πλήρους νοµιµότητας.
Τα αρµόδια για θέµατα διαµονής, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας
υπουργεία, τα οποία αποτελούν αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούµε να µας ενηµερώσουν
για τις σχετικές τους ενέργειες, καθώς και για τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων.
Ειδικότερα, ως προς τις οφειλόµενες ενέργειες ανά αρµόδια τοπική υπηρεσία κι
εφόσον τα δηµοσιεύµατα του τύπου αποδειχθούν βάσιµα, τίθενται εύλογα ερωτηµατικά για
την εύρυθµη λειτουργία :
α) του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) στα θέµατα συνθηκών εργασίας,
β) του ΙΚΑ και του ΟΓΑ στα θέµατα κοινωνικής ασφάλισης,
γ) των οργανισµών τοπικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης στα θέµατα
κοινωνικής πρόνοιας, κοινής ωφέλειας, στέγασης και περιβαλλοντικού ελέγχου,
δ) των αστυνοµικών υπηρεσιών στα θέµατα λειτουργίας κυκλωµάτων παροχής υπηρεσιών
παράνοµης ιδιωτικής “προστασίας” και παράνοµης εµπορίας και διακίνησης, ανθρώπων.
Ιδίως δε για το εάν και πότε :
- έλαβαν γνώση της διαµορφωθείσας (κατά τα δηµοσιεύµατα, χρόνιας) προβληµατικής
κατάστασης,
- διενήργησαν τους απαιτούµενους σχετικούς ελέγχους και επέβαλαν τις προβλεπόµενες
κυρώσεις,
- καθώς και εάν ανέλαβαν ή προγραµµατίζουν να αναλάβουν δράσεις (και ποιες) για τη
ρύθµιση του προβλήµατος.
Ασφαλώς, η εξαιρετικά προβληµατική κατάσταση, ως προς το επίπεδο επαρκούς
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αλλοδαπών εργαζοµένων, που έχει δει το φως
της δηµοσιότητας για τις περιοχές του νοµού Ηλείας, δεν χαρακτηρίζει ούτε αφορά
αποκλειστικά τον εν λόγω νοµό. Πιθανολογείται σφόδρα ότι αφορά και αρκετές άλλες
αγροτικές περιοχές της Χώρας που αναπτύσσουν στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής
δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν υψηλή ένταση ανειδίκευτης εργασίας. Άλλωστε, οι
προαναφερόµενες εργασιακές σχέσεις και τα συνεπαγόµενα προβλήµατα ήταν κοινά, σχεδόν
αποτελούσαν παγιωµένη µορφή απασχόλησης αλλοδαπών εργαζοµένων στις γεωργικές
καλλιέργειες της Χώρας, στις αρχές και τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, οι σχέσεις
αυτές δεν µπορούν να γίνονται πλέον αποδεκτές από το Ελληνικό Κράτος, όχι µόνο γιατί
αυτό σταθερά πρέπει να επιδιώκει τη θεµελίωση των αρχών ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους δικαίου, αλλά και γιατί ο βασικός σκοπός της µεταναστευτικής µας πολιτικής είναι
πλέον η κανονική ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Γιώργος Β. Καµίνης
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