
PR\1004476EL.doc PE519.756v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2013/2115(INI)

26.9.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση
(2013/2115 (INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Norica Nicolai



PE519.756v01-00 2/11 PR\1004476EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................9



PR\1004476EL.doc 3/11 PE519.756v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση
(2013/2115 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως 
τα άρθρα 24 και 28,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων 
όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, 

– έχοντας υπόψη την ερμηνεία των άρθρων 13 και 17 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 79, 153 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 1, 14, 31, 35 και 47,

– έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για 
τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον 
αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 

                                               
1 ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.
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διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά µε τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε 
τις αρμόδιες αρχές3,

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Clandestino» και το έργο 
«Undocumented Worker Transitions», που έλαβαν αμφότερα χρηματοδότηση από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «4η 
ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο (2012)» (COM(2013)0422),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της 
κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο «μετανάστης που δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα» 
νοείται υπήκοος τρίτης χώρας, η παρουσία του οποίου στο έδαφος κράτους μέλους δεν 
πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του 
Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής 
στο εν λόγω κράτος μέλος6 και του οποίου ο εντοπισμός από τις αρμόδιες για θέματα 
μετανάστευσης αρχές θα οδηγούσε σε απόφαση επιστροφής ή απέλαση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το ίδιο για τις 
μεταναστευτικές πολιτικές του· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζονται σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, από τα οποία δεσμεύονται τα κράτη μέλη·

                                               
1 ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24.
2 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.
3 ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
4 ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 25.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.
6 Άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του νομικού τους καθεστώτος, οι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα συχνά στερούνται την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, 
βασικές και έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε 
σχολική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό τους καθεστώς τους εμποδίζει να 
τυγχάνουν προστασίας από εργασιακή εκμετάλλευση ή από σωματική και ψυχολογική 
κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό τους καθεστώς δεν τους επιτρέπει να 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και τα 
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους κινδύνους που 
απορρέουν από το νομικό τους καθεστώς, καθώς εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ό, τι οι άνδρες στην πιθανότητα να υποστούν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, να 
εκτεθούν σε κακές συνθήκες εργασίας, σε εργασιακή εκμετάλλευση από τους εργοδότες 
και σε διπλή διάκριση λόγω φυλής και φύλου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση και εξαρτώνται από την ιδιωτική 
στεγαστική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα κακοποίησης υπό τη μορφή 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας που ασκείται από ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να υποστούν βία και κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι για 
την πρόσβαση σε κρατικά κέντρα υποδοχής γυναικών απαιτείται η επίδειξη νόμιμης 
ταυτότητας ή άδειας παραμονής και ότι τα θύματα δεν έχουν, ως εκ τούτου, άλλη επιλογή 
παρά να συνεχίσουν να υφίστανται κακοποίηση ή να καταφύγουν στον δρόμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν με απέλαση εάν ενημερώσουν την αστυνομία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς το 
επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν στους 
παράνομους μετανάστες και ως προς τους όρους που επιβάλλουν στους παρόχους τέτοιου 
είδους υπηρεσιών σε σχέση με την αναφορά των μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις βασικότερες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, όπως η έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν όχι 
αδύνατη, για τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα λόγω της απαίτησης 
επίδειξης ταυτότητας, του υψηλού κόστους της περίθαλψης και του φόβου που 
αντιμετωπίζουν για πιθανό εντοπισμό και αναφορά τους στις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο, διότι δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το φύλο, όπως υπηρεσίες 
προγεννητικού ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά τον τοκετό και τη λοχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν 
έχουν καν επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον τομέα της υγείας στη χώρα υποδοχής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόβος για το ενδεχόμενο εντοπισμού και αναφοράς τους στις 
αρχές ουσιαστικά απαγορεύει στις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να 
ζητήσουν βοήθεια σε περιπτώσεις κακοποίησης, ακόμα και από ΜΚΟ που ειδικεύονται 
στην παροχή νομικών συμβουλών σε μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
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συνέπεια, οι εν λόγω μετανάστριες στερούνται ουσιαστικά ενημέρωσης για τα 
δικαιώματά τους και την εξασφάλιση αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους ίδιους 
λόγους, είναι δύσκολη η παροχή βοήθειας και στήριξης από τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά από οικογένειες μεταναστών που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα δεν λαμβάνουν σχολική εκπαίδευση εξαιτίας του φόβου των 
οικογενειών τους ότι θα εντοπιστούν και της αδυναμίας τους να προσκομίσουν επίσημα 
έγγραφα για την εγγραφή των παιδιών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ζήτηση για απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες 
και για παροχή κατ’ οίκον περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό μεταναστριών, πολλές 
εκ των οποίων δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και εργάζονται στον εν λόγω τομέα είναι πιθανότερο
λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους να μην πληρώνονται επαρκώς, να υποστούν 
ψυχολογική κακοποίηση, να τους παρακρατηθεί ο μισθός και το διαβατήριο και, 
ορισμένες φορές, ακόμα και να υποστούν σωματική κακοποίηση στα χέρια των 
εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
είναι απίθανο να καταφύγουν στα δικαστήρια·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα βρίσκονται σε 
ένα είδος νομικού κενού1 και, επομένως, δεν προστατεύονται από αυθαίρετες συλλήψεις 
ή/και κράτηση· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη σύλληψη και την 
παραμονή τους στα κέντρα κράτησης·

Συστάσεις

1. υπενθυμίζει ότι η ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στο 
πλαίσιο των διεθνών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
του δικαίου της ΕΕ·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την υποβοήθηση κατά τρόπο 
που δεν θα περιορίζει τη δυνατότητα των μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα να ενοικιάζουν κατοικίες στην ελεύθερη αγορά, προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος εκμετάλλευσης ή κακοποίησής τους·

3. υπενθυμίζει το άρθρο 8 της ΕΣΑΔ που αφορά τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας 
του ανθρώπου και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να απαλλάξουν τους 
μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και αντιμετωπίζουν τις πλέον δυσχερείς 
καταστάσεις από την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων ταυτότητας προκειμένου να 

                                               
1 Νομικό κενό στο πλαίσιο του οποίου οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα συλλαμβάνονται και 
εξακριβώνεται η ταυτότητά τους από τις αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές, οι οποίες εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσής τους, η οποία στη συνέχεια αναβάλλεται. Ωστόσο, οι μετανάστες δεν διαθέτουν έγγραφα που να 
πιστοποιούν την αναβολή της εν λόγω απόφασης απομάκρυνσης.
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έχουν πρόσβαση σε κρατικά κέντρα υποδοχής·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία από τις 
μεταναστευτικές πολιτικές και να σταματήσουν, ως εκ τούτου, να επιβάλλουν στους 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας την υποχρέωση να αναφέρουν τους μετανάστες που 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ομοίως, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην απαιτούν από 
τα σχολεία να αναφέρουν τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών χωρίς επίσημα 
έγγραφα·

5. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα που ορίζονται στην οδηγία για τα θύματα δεν εξαρτώνται 
από το καθεστώς διαμονής του θύματος1· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν την άσκηση δίωξης για περιστατικά βίας σε βάρος μεταναστριών που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα από τον έλεγχο της μετανάστευσης, ούτως ώστε τα θύματα 
να μπορούν να αναφέρουν με ασφάλεια τυχόν εγκλήματα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής δικλείδας 
που περιέχεται στο άρθρο 6 της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες, η οποία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς που θα επιτρέπουν σε μετανάστες 
εργαζομένους που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος 
εργοδοτών για κάθε οφειλόμενη σε αυτούς αμοιβή· καλεί τα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και 
όλες τις άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με μετανάστες 
χωρίς επίσημα έγγραφα να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες που θα 
πληροφορούν τους μετανάστες αυτής της κατηγορίας για το εν λόγω δικαίωμα·

7. συνιστά ένθερμα στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας 
για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες, να εισαγάγει μηχανισμούς που θα επιτρέπουν σε 
παράνομους μετανάστες να υποβάλλουν ανώνυμες, επίσημες καταγγελίες σε βάρος 
εργοδοτών που τους κακομεταχειρίζονται·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία για την επιστροφή και να 
εκδίδουν βεβαίωση της αναβολής της απομάκρυνσης, όπως απαιτείται από την οδηγία, 
προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία νομικού κενού·

9. καλεί την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της οδηγίας για την επιστροφή, να την 
αναθεωρήσει ενισχύοντας την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των μεταναστών που 
τίθενται υπό κράτηση· 

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία για την επιστροφή, συνιστά υποχρέωση των 
κρατών μελών οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται σε κέντρα κράτησης να 
τυγχάνουν «ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης» με πλήρη σεβασμό των βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να ερευνήσουν τυχόν 
καταγγελίες σωματικής κακοποίησης σε βάρος κρατουμένων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα με σκοπό να 
βρεθούν εναλλακτικές αντί των κέντρων κράτησης·

                                               
1 Αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας.
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12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβλέψουν τρόπους χρηματοδότησης για 
οργανώσεις που παρέχουν νομική, ανθρωπιστική και κοινωνικού χαρακτήρα βοήθεια σε 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον όρο «μετανάστης που δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα» νοείται υπήκοος τρίτης χώρας η 
παραμονή του οποίου στην ΕΕ είναι επί του παρόντος παράνομη και, επομένως, δεν διαθέτει 
άδεια παραμονής που να την επιτρέπει. Ο μετανάστης είτε εισήλθε παράνομα στην ΕΕ, είτε 
παρέμεινε μετά τη λήξη της θεώρησής του, είτε υπέβαλε αίτημα χορήγησης ασύλου το οποίο 
απορρίφθηκε. Συχνά, οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα βρίσκονται 
αντιμέτωποι με «νομικό κενό», στο πλαίσιο του οποίου συνελήφθησαν και ταυτοποιήθηκαν 
από τις αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές, οι οποίες εξέδωσαν απόφαση επιστροφής τους. 
Ωστόσο η απόφαση δεν εκτελέστηκε ή η εκτέλεσή της αναβλήθηκε και οι αρχές δεν έχουν 
εκδώσει επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την αναβολή της απόφασης που αφορά τον 
μετανάστη. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ο μετανάστης κινδυνεύει να συλληφθεί και να 
τεθεί και πάλι υπό κράτηση και στερείται των δικαιωμάτων του. Ως συνέπεια του νομικού 
τους καθεστώτος, οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουν ελάχιστη έως 
καθόλου πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της χώρας υποδοχής. Η πρόσβαση σε έκτακτη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή η υπογραφή σύμβασης για παροχή στέγασης ή η εγγραφή 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτεί την επίδειξη έγκυρης ταυτότητας ή/και άδειας παραμονής, 
την οποία οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσουν. Ένα επιπρόσθετο ζήτημα είναι ο φόβος τους ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών θα 
τους αναφέρουν στις αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές. Οι απαιτήσεις υποβολής 
αναφοράς διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία και, 
μολονότι οι καθηγητές ή οι ιατροί δεν είναι κατ’ ανάγκη υποχρεωμένοι εκ του νόμου να 
αναφέρουν τους παράνομους μετανάστες, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα το πράξουν. Είναι 
αυτονόητο ότι η αναφορά στην αστυνομία ενδεχόμενων εγκλημάτων ή περιπτώσεων
εκμετάλλευσης από τον εργοδότη αποκλείεται.

Ως συνήθως, η κατάσταση είναι χειρότερη για τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα σε σχέση με τους άνδρες μετανάστες, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση 
εξαιτίας του φύλου και του νομικού τους καθεστώτος (ή ακόμα και τριπλή διάκριση, αν λάβει 
κανείς υπόψη τον παράγοντα της φυλής). Οι μετανάστριες είναι περισσότερο ευάλωτες στη 
σωματική κακοποίηση εν γένει, αλλά εκείνες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα πολύ 
περισσότερο, καθώς, εξαιτίας του νομικού τους καθεστώτος, δεν είναι σε θέση να 
απευθυνθούν στην αστυνομία ή σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υποδοχής για να ζητήσουν 
βοήθεια, γεγονός που οι άνθρωποι που τις κακοποιούν γνωρίζουν και εκμεταλλεύονται. Για 
παράδειγμα, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου αδίστακτοι ιδιοκτήτες κατοικιών 
εκμεταλλεύθηκαν την ευάλωτη αυτή φύση των μεταναστριών χωρίς επίσημα έγγραφα 
κακοποιώντας τις σωματικά και σεξουαλικά με αντάλλαγμα την παροχή στέγης. Οι 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και πέφτουν θύματα κακοποίησης δεν 
μπορούν καν να καταφύγουν άμεσα σε κέντρα υποδοχής γυναικών. Τα περισσότερα κρατικά 
κέντρα υποδοχής γυναικών απαιτούν κάποια μορφή πιστοποίησης της ταυτότητας 
προκειμένου να κάνουν δεκτή μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τα θύματα να έρχονται 
αντιμέτωπα με τη φριχτή επιλογή να συνεχίσουν να κακοποιούνται ή να μείνουν άστεγες. 

Επιπλέον, οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν μπορούν να έχουν άμεση 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με γνώμονα το φύλο, όπως ο προγεννητικός 
έλεγχος και η περίθαλψη κατά την περίοδο της λοχείας. Εκείνο που είναι ακόμα χειρότερο 
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είναι ότι οι γυναίκες αυτές φοβούνται ακόμα και να έρθουν σε επαφή με τις ΜΚΟ και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν πράγματι να τις βοηθήσουν και ότι είναι 
επίσης δύσκολο για τις ΜΚΟ να έρθουν από τη μεριά τους σε επαφή με τις γυναίκες αυτές.

Οι συστάσεις που προτείνονται στην έκθεση εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο 
σημείο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποσυνδέσουν τις μεταναστευτικές πολιτικές από την 
υγεία, την παιδεία και την άσκηση δίωξης για εγκλήματα σε βάρος μεταναστών που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα. Η πρόσβαση στη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η 
εκπαίδευση και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
των οποίων οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δικαιούνται να απολαύουν 
παρά το καθεστώς διαμονής ή το νομικό καθεστώς τους. Συνεπώς, οι μετανάστες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις βασικές υπηρεσίες και να μπορούν επίσης 
να αναφέρουν τους δράστες της κακοποίησής τους στην αστυνομία χωρίς τον φόβο της 
σύλληψης και της απέλασης. 

Το δεύτερο σημείο αποτελεί σύσταση προς την Επιτροπή να ενισχύσει, κατά τις μελλοντικές 
αναθεωρήσεις της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες και της οδηγίας για την 
επιστροφή, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα και ιδίως των μεταναστριών της κατηγορίας αυτής. Η οδηγία για την 
επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες περιλαμβάνει στο άρθρο 6 αυτής ασφαλιστική δικλείδα που 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι 
μετανάστες εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα μπορούν είτε να υποβάλουν 
καταγγελία σε βάρος εργοδότη για τυχόν οφειλόμενες προς αυτούς αμοιβές ή να ζητήσουν 
από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους να εκκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης των 
οφειλών. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, η εν λόγω ασφαλιστική δικλείδα δεν εφαρμόζεται 
ορθώς στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν 
γνωρίζουν ότι έχουν το συγκεκριμένο δικαίωμα. Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα να 
διεξαγάγουν ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό να ενημερωθούν οι μετανάστες που δεν 
διαθέτουν επίσημα έγγραφα ότι έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε 
περίπτωση που ο εργοδότης τους δεν τους καταβάλλει την αμοιβή τους. Στην έκθεση 
διατυπώνεται επίσης σύσταση για την καθιέρωση νέου μηχανισμού μέσω του οποίου οι 
μετανάστες θα μπορούν να υποβάλλουν επίσημες αλλά ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος των 
εργοδοτών που τους κακομεταχειρίζονται μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή 
συνδικαλιστικών ενώσεων, ανάλογα με τη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους. Το δεύτερο 
σημείο ενισχύει επίσης το αίτημα για πλήρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της απαίτησης 
έκδοσης επίσημης αναβολής της απομάκρυνσης προκειμένου να αποφευχθεί το νομικό κενό 
που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα. Αυτό είναι 
σημαντικό διότι, πέραν της αποφυγής των μελλοντικών συλλήψεων ή/και κρατήσεων, οι 
βασικές μορφές προστασίας στις οποίες έχει δικαίωμα ένας μετανάστης που δεν διαθέτει 
επίσημα έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με το καθεστώς του, ιδίως η προστασία από αυθαίρετη 
κράτηση.

Το τρίτο σημείο που καλύπτεται από τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι η 
κατάσταση στα κέντρα κράτησης. Συχνά, οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών δεν είναι 
αξιοπρεπείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο οι μετανάστες να υποστούν ψυχικά 
τραύματα. Οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα πέφτουν συχνά θύματα 
σωματικής κακοποίησης κατά τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Η 
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έκθεση ζητεί από τα κράτη μέλη να διερευνήσουν εις βάθος κάθε καταγγελία σωματικής 
κακοποίησης που υποβάλλεται από τους κρατουμένους και να αναζητήσουν, σε συνεργασία 
με ΜΚΟ, περισσότερο ανθρώπινες εναλλακτικές λύσεις αντί των κέντρων κράτησης τα οποία 
δεν διαφέρουν από φυλακές. Η έκθεση κλείνει απευθύνοντας έκκληση προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τις ΜΚΟ και 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με μετανάστες χωρίς επίσημα 
έγγραφα.


