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Προτεινόµενη σύµβαση ILO που συµπληρώνεται από σύσταση σχετικά µε τους 

απασχολούµενους σε οικιακές εργασίες 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογ 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

διακινούµενοι εργαζόµενοι που 

αναλαµβάνουν προσωρινές ανειδίκευτες 

εργασίες στις παρυφές της αγοράς 

εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί 

µπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές 

διακρίσεις, καθόσον συχνά εργάζονται υπό 

πενιχρές, µη κανονικές συνθήκες· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από 
αυτούς τους εργαζοµένους είναι µη 
καταχωρισµένοι µετανάστες, το οποίο 
σηµαίνει ότι έχουν µεγαλύτερη 
πιθανότητα να υποστούν 
κακοµεταχείριση, να µην πληρωθούν 
κανονικά ή να καταστούν θύµατα βίας ή 
σεξουαλικής κακοµεταχείρισης· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά αγνοούν τα 

δικαιώµατά τους, έχουν περιορισµένη 

πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών, 

γνωρίζουν σε περιορισµένο βαθµό τη 

γλώσσα του τόπου και δεν έχουν 

κοινωνικό περίγυρο· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι οι χωρίς επίσηµα έγγραφα 
απασχολούµενοι δεν τολµούν να έλθουν 
σε επαφή µε τις αρχές για να ζητήσουν 
προστασία ή να αξιώσουν εφαρµογή των 
δικαιωµάτων τους ή να απευθυνθούν σε 
υπηρεσίες υγείας, διότι φοβούνται ότι θα 
οδηγηθούν πίσω στην πατρίδα τους και/ή 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

διακινούµενοι εργαζόµενοι που 

αναλαµβάνουν προσωρινές ανειδίκευτες 

εργασίες στις παρυφές της αγοράς 

εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί 

µπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές 

διακρίσεις, καθόσον συχνά εργάζονται υπό 

πενιχρές, µη κανονικές συνθήκες· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
ελαχιστοποιηθούν η κακοµεταχείριση, η 
µη κανονική πληρωµή και οι πράξεις βίας 
ή σεξουαλικής κακοµεταχείρισης εις 
βάρος των διακινουµένων εργαζοµένων· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά αγνοούν τα 

δικαιώµατά τους, έχουν περιορισµένη 

πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών, 

γνωρίζουν σε περιορισµένο βαθµό τη 

γλώσσα του τόπου και δεν έχουν 

κοινωνικό περίγυρο· λαµβάνοντας υπόψη 

ότι οι από τρίτη χώρα απασχολούµενοι σε 

οικιακές εργασίες οι οποίοι συνοδεύουν 

τους εργοδότες τους είναι ιδιαιτέρως 

ευάλωτη οµάδα· 
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την επιβολή τιµωρίας από τον εργοδότη 
τους· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι από τρίτη 

χώρα απασχολούµενοι σε οικιακές 

εργασίες οι οποίοι συνοδεύουν τους 

εργοδότες τους είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη 

οµάδα· 

Or. en 

 

 


