
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στήν πρόταση νόμου «Γιά τη λήψή μέτρων προστασίας' τών

'Ελλήνων εργαζομένων στις χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί
τής Αφρικής».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Πελώρια και πολυσύνδετα είναι τά προβλήματα χου άντι- 
μεωχίζουν οί Έλληνες εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Πολλά 
άχ’ αύτά πηγάζουν άχ’ τήν άνεχάρκεια τής ίσχύουσας εργα
τικής νομοθεσίας, χού φάνηκε ιδιαίτερα μέ τήν πρόσφατη 
ανάπτυξη τοΰ ρεύματος μεταφοράς Ελλήνων έργαζμιένων σέ 
χώρες τής Μ. Ανατολής καί τής ’Αφρικής. Οι συνδήκες 
εργασίας των 'Ελλήνων εργαζομένων στις χώρες αύτές είναι 
ιδιαίτερα σκληρές καί γίνονται σκληρότερες άχό την έλλει
ψη έχαρκοΰς προστασίας. Τά προβλήματα τους είναι άμεσα 
καί όξυμένα καί επιβάλλεται ή γρήγορη νομοθετική τους ρύ
θμιση, όπως άλλωστε προβλέπει καί ή ΐιάταξη τοϋ άρδρου 
108 τοϋ Συντάγματος χού δεσχίζει σάν ΰχοχρέωση τοϋ κρά
τους τήν φροντίδα για τους Έλληνες εργαζόμενους στο εξω
τερικό.

Συγκεκριμένα σέ χθλλέ"ξ άχό τίς χώρες ’τής Μ. ’Ανατο
λής καί τής ’Αφρικής πού εργάζονται Έλληνες, ή εργατική 
νομο-ΐεσία καί οι διαδικασίες έχίλυσης τών εργατικών ΐιαφο- 
ρών είναι υποτυπώδεις. 'Ελληνική διπλωματική ή χροξενι^ 
κή έκχροσώχηση συχνά δέν υπάρχει καθόλου καί στις χερι- 
χτώσεις χου ύχάρχει στάδηκε άπρόδυμη ή άνεχαρκής νά βοη- 
δήσει τους Έλληνες εργαζόμενους στά καδημερινά τους προ
βλήματα καί κυρ ta στά εργασιακά. Οί κλιματολογικές συν- 
δήκες στήν ’Αραβική Χερσόνησο, ΐημιΟυργοΰν χρόσδετες ϊυ- 
σκολίες γιά τούς εργαζόμενους. Καί χάνω άχ’ όλα αύτά τά 
προβλήματα έχει άναχτυχδεί μιά αχαλίνωτη κερδοσκοπία χού 
έχει μετατρέψει τούς εργαζόμενους σέ εμπορεύματα. 'Τπάρχουν· 
έχιχειρήσεις μέ άχοκλειστική ά,.ασχόληση «νοίκιασμα» εργα
ζομένων, σέ άλλες έχιχειρήσεις, χού έκτελοΰν εργασίες στις 
χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής. Τό Ϊουλεμχό- 
ριο αυτό τό 'Ελληνικό κράτος τό δεωρεί νόμιμο καί ή νομι
κή έχιστήμη τό ονομάζει ύχΟκριτικά «δανεισμό υπηρεσιών», 
συγκαλύπτοντας έτσι τόν στυγνά εκμεταλλευτικό χαρακτήρα 
του.

2. Συγκεκριμένες καταγγελίες γιά άχαράϊεν.τη ένιετάλ- 
λευση τών 'Ελλήνων χού εργάζονται σέ χώρες τής Μ. ’Ανα
τολής καί τής ’Αφρικής έγιναν χολλές φορές με αναφορές 
καί ερωτήσεις τοϋ ΚΚΕ. Οϊ άχαντήσεις τοΰ κ. 'Τχουργοΰ 
’Εργασίας ήταν στερεότυχες. Άλλοτε ή 'Ελληνική νομοδεσίχ 
ήταν άνεχαρκής, ή ή χαρακολούδηση τών Ελλήνων εργα
ζομένων αδύνατη, άλλοτε χάλι τό 'ΤχΟυργείο δέν' έγνώριζε 
το χεριεχόμενο τών συμβάσεων χού ύχογράφονται ή δά γί
νονταν κάχοιες συνεννοήσεις μέ τούς αρμοδίους τοΰ 'Τχουρ- 
γείου ’Εξωτερικών. Τελικά, οί Έλληνες χού εργάζονται στις 
χώρες αύτές μένουν τελείως άχροστάτευτοι.

3. Άχό τίς περιπτώσεις χού κατάγγειλε τό. ΚΚΕ φαίνε
ται καδαρά, ότι άντίδετα μέ τίς διαβεβαιώσεις τοΰ κ. 'Τ
χουργοΰ ’Εργασίας, τή δυνατότητα ανέλεγκτης εκμετάλλευ
σης τών 'Ελλήνων εργαζομένων τή δημιουργεί ή ίδια ή Έλ- 
ληνική νομοδεσία. Τό ύχ’ άριδ. χρωτ. 3192/27.4.1977 έγ
γραφο τοΰ κ. 'Τχουργοΰ ’Εργασίας μέ τίς ύχεκφυγές, τίς μετα- 
τοχίσεις τών χραγμάτων καί τίς νομικά άβάσιμες απόψεις 
χού χεριέχει, δείχνει καδαρά, ότι αν καί οί κυριότερες μέ- 
δοδες καταστρατήγησης ύχοίειχδηκαν στόν κ. 'Τχουργό. δέν 
εκδηλώδηκε ή επιβαλλόμενη χροδυμάα έκ μέρους του γιά 
τήν κατασφάλιση τών δικαιωμάτων τών- 'Ελλήνων εργαζομέ
νων.

4. Τό νΟμοδετημα χού χροτείνουμε διαχνέεται άχό τήν ιδέα,
ότι οσοι στρατολογούν Έλληνες εργαζόμενους γιά νά-τους 
στείλουν σε χώρες Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής, όχου 
ισχύουν άγνωστα και συχνά άνεχαρκή ΐίκαια καί διαδικασίες 
καί όχου είναι χρακτικα αδύνατη ή χροσφυγή στις Κρατικές' 
’Αρχές και 'Τχηρεσιες, δά χρέχει νά έξασφαίλίζουν στούς
έργαζόμενοος ενα ελάχιστο όριο δικαιωμάτων καί νά εύδύνον-
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" tan πάντοτε γιά τήν έκχλήρωση τών ύχοχρεώσεων χού ανα

λαμβάνονται απέναντι, στούς εργαζόμενους. Άχό άλλη άχοψη. 
οϊ εργαζόμενοι έχουν εξασφαλίσει μέ τούς αγώνες τους ορι
σμένα κεκτημένα δικαιώματα. Τά δικαιώματα αύτά χού κατο
χυρώνοντας μέ τίςί διατάξεις πού άναφέρανται στό ’ άρδρο 
2 χαρ. 1 τής χρότασης νόμου, χρέχει νά συνοδεύουν τόν Έλ
ληνα εργαζόμενο σέ όχοια χώρα τοΰ κόσμου καί άν εργά
ζεται καί είναι καδήκον τοΰ ’Ελληνικού Κράτους νά τά εξα
σφαλίσει.

5. Τό άρδρο 1 τής χρότασης νόμου χεριέχει καδαρά δικο- 
νομικές διατάξεις χού εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τή 
δυνατότητα νά διεκδίκοΰν τά δικαιώμχτά τους στά 'Ελληνι
κά δικαστήρια. Γιατί στήν χράξη αύτό δεν μχορεϊ νά γίνει 
στά δικαστήρια τής χώρας χαροχής εργασίας όχου δεσμευτι
κά τους χαραχέμχουν κατά κανόνα οί συμβάσεις τους. Έτσι 
γίνεται αναγκαία ή νομοδετική χρόβλεψη χαράλληλης αρμο
διότητας τών 'Ελληνικών δικαστηρίων.

6. Ή 1η καί 2η χαράγραφος τοϋ άρδρου 2 προβλέπουν τό 
ιέλάχιστο όριο δικαιωμάτων χού χρέχει νά ιέξασφαλίζονται σέ 
κάδε Έλληνα χού έργάζεται στό εξωτερικό. Ή εφαρμογή 
τής Ελληνικής νομοδεσίας χροβλέχεται άχό τήν πρόταση νό
μου μόνον όταν τό άλλοδαχό δίκαιο ή ή άτομική σύμβαση δέν 
χεριέχουν όρους χού νά εξασφαλίζουν ίση τουλάχιστον προστα
σία. “'Ετσι δέμα εφαρμογής τής διάταξης αύτής δέν δά ύπάρ- 
ξει γιά τίς ευρωπαϊκές χώρες, ούτε γιά πολλές άλλες χώρες.

• Ή διάταξη πού προτείνουμε, ούτε άνορδόδοξη γενικά είναι, 
ούτε περιέχει καινοφανείς άπόψεις. Τό άρδρο 33 Α.Κ. άχα- 
γορεύει τήν εφαρμογή δικαίου χου άντίκειται στή δημόσια τά- 
ξη τής χώρας μας—καί βέβαια σέ μια χώρα πού μέ το Σύν
ταγμά της άνσ ορεύει σέ πρωταρχική υποχρέωση τής Πολι- 
τείσς τήν προστασία τής αξίας τοΰ άνδρώπου (άρδρο 2 χαρ. 
1 Συντ. 1975)—δέ μπορεί νά συμβιβαστεί μέ τή δημόσια τά
ξη δίκαιο χου δά περιείχε λιγώτερη προστασία άχ όση πα
ρέχουν οί Ελληνικοί νόμοι, γιά τά εργατικά άτυχήματα, τήν 
εβδομαδιαία ανάπαυση καί τά άλλα δέκατα, χού άχαριδμοΰν- 
ται στήν χροτεινόμενη διάταξη. ’Εξάλλου, ή άρχή τής «έλευ- 
δερίας τών συμβάσεων», υποχωρεί μπροστά στήν ανάγκη προ
στασίας τών εργαζομένων καί μέχρι νά έπιβληδοϋν μέ συλλο
γικές συμβάσεις οί όροι εργασίας τών Ελλήνων στό εξωτερι
κό. είναι αναγκαία ή νομοδετική ρύδμιση (χρβλ. άρδρο 22
χαρ. 3 Συντ. 1975).

7. Ή παράγραφος 3 τοΰ άρδρου 2 προβλέπει, ότι σέ όσες 
εργασιακές σχέσεις διέχΟντα·. άχό τό 'Ελληνικό δίκαίΟ, σύμ- 
οωνα μέ τή γενική διάταξη τοΰ άρδρου 25 δά εφαρμόζονται καί 
όλες οί διατάξεις χού ρυδμίζουν τίς αποδοχές κλχ., γιά τήν 
παροχή εργασίας. Ή διάταξη αύτή δέν περιέχει κανόνα ίδιω-

' τικοΰ διεδνοΰς δικαίου, άλλα διευκρινίζει τά τοπικά όρια 
ισχύος τών διατάσεων πού αναφέρει. Ή δέσχισή της είναι 
αναγκαία γιατί μέ δικαστικές αποφάσεις εχει γίνει δεκτό .ότι 
δέν εφαρμόζονται στις σ/έσεις πού έκτελοΰντστ ·ττήν αλλοδαπή 
ο! διατάξεις γιά τά δώσ·α εορτών κλχ. (Α.Π. 202/59— 
ΕΕΔ 18.535, χρωτ. Άδ. 16267/63—ΕΕΑ 22.1317). 
Άχό τήν άλλη πλευρά οί Έλληνες έργαζόμενοι συνήδως 
ύχολογίζουν. ότι ή σχέση τους όταν υπάγεται στό 'Ελληνικό 
δίκαιο, δά ρυδμίζεται άχό τούς ίδιους κανόνες χού διέχουν 
καί τις εργασιακές σχέσεις στήν Ελλάδα. Ή διάταξη τέλος 
δέ μεταβάλλει τις διατάξεις ένδοτικοΰ δικαίου σέ διατάξεις 
άναγκαστικού δικαίου. "Ο,τι ισχύει γιά τίς εργασιακές σχέ
σεις πού εξελίσσονται στή·/· 'Ελλάδα δά ισχύει καί γιά τίς 
εργασιακές σχέσεις πού εξελίσσονται στή εξωτερικό.

8. Ή χαρ. 4 τοΰ άρδρου 2 άναφέρεται ειδικά στήν εφαρ
μογή τών συλλογικών συμβάσεων εργασίας καί διαιτητικών 
αποφάσεων στις συμβάσεις χού είναι εκτελεστέες στό εξω
τερικό και χοό τις διέχει Ελληνικό δίκαιο. 'Ορίζει δ,τι καί 
ή παράγραφος 3, μέ τή διευκρίνιση, ότι γιά τήν εφαρμογή 
τών συλλογικών συμβάσεων εργασίας κλχ, απαιτείται νά συν
τρέχουν ο! όροι εφαρμογής τους στήν Ελλάδα. Πρόκειται γιά 
τους όρους δεσμευτικότητας τών συλ. συμβ. εργασίας, κυρία 
κατά υποκείμενα.



9. Ot διατάξεις τού άρθρου 3 θεσπίζουν ευθύνη έναντι τών 
εργαζομένων, όλων των προσώπων πού προσλαμβάνουν (παρ. 
1)'ή στρατολογούν (παρ. 2) 'Ελληνες εργαζόμενους γιά το 
έξωτεριχό. Καί τούτο γιατί στήν πράξη έχουν παρουσιασθεί 
Περιπτώσεις επιχειρήσεων πού δέν ίμφσνίζοντι» καθόύυου 
στήν εργασιακή σύμβαση πού οί Ιδιες καταρτίζουν για λογα
ριασμό άλλων. Ό εργαζόμενος όμως πρέπει να ξέρει, ότι χυ
τός πού τον προσλαμβάνει θά είναι υπεύθυνος για όλες τις- 
αξιώσεις πού θά προχύψουν άπότή σίμβαση και^ότι δέν θά 
παραπεμφθεί γιά την ΐχανοποιηση ταυ σε χαπο'α άγνωστη επι
χείρηση μιας άραόιχής χωράς. ΕςαλλΟυ η ρύθμιση που προ- 
τοίνεται είναι άναγχαία, επειδή υποστηρίζεται στή θεωρία 
χαϊ στη νομολογία ή εκδοχή, ότι στις περιπτώσεις τού λεγό
μενον «δανεισμού υπηρεσιών» ο έργοϊοτης για μια χα>ηγθρια 
αξιώσεων του μισθωτού, όπως π.χ. οί αξιώσεις για τήν παρά
νομη ύπερωριακ.ή εργασία (I. Καποϊιστριας ΕΕΔ 23.2. I. Δε- 
ληγιάννης ΕΕ^ 31.132, ’Εφ. Άθ. 32Ô2/76—ΕΕΔ 36.210)
δέν έχει χχμμιά ευθύνη.
- 10. Κρούσματα σύναψης συμβάσεων στήν άγγλιχή ή στήν 
άραβιχη γλώσσα, πού ο! εργαζόμενοι δεν τις γνωρίζουν, έχουν 

-σημειωθεί επανειλημμένα χαί γι’ οΰτό είναι άναγχαία ή διά- 
ταξη τοίί άρθρου 4 πού έξοπλίζετάΓ καί~μέ ποινιχές χυρώ-_ 
σεις (άρθρο 6 παρ. 2).

■■ 11. Τό άρθρο 5 θεσπίζει στην παρ. 1 υποχρέωση τών
προσώπων πού προσλαμβάνουν η στρατολογούν "Ελληνες για 
τό έξωτεριχό, να τούς εξασφαλίζουν ύγεινή χαί χατάλληλη 
χατοιχία. Ή παρ. 2 θεσπίζει άστιχή χύρωση, ένφ ποινιχές 
κυρώσεις προβλέπονται με τό άρθρο 6 παρ. 2. Πρέπει να ση
μειωθεί, ότι ή θέσπιση των διατάξεων αύτών δέν προύποθέ- 
τει χανενός είδους συμφωνίες ή συνθήκες με τίς χώρες απα
σχόλησης τών 'Ελλήνων εργαζομένων, άφοϋ θεσπίζουν μόνον 
υποχρεώσεις τού εργοδότη xaà τών άλλων προσώπων πού εύ- 
θύνοντοα άπ τις σχέσεις εργασίας πού ρυθμίζει ή πρόταση 
νόμου.

12. Οί ποινιχές χυρώσεις τού άρθρου 6 παρ. 1 είναι άναγ- 
χαίες κυρίως για να κατοχυρωθούν οί εργαζόμενοι άπό τόν 
κίνδυνο τής άφερεγγυότητας τών «Ιέργοδοτών» καί τών κάθε 
είδους «στρατολόγων». Ή παρ. 2 έσοπλίίει μέ ποινικές κυ
ρώσεις τις διατάξεις τών άρθρων 4 καί 5 πού αποτελούν 
εφαρμογή τής συνταγματικής επιταγής για τήν προστασία τής 
ανθρώπινης αξίας (άρθρ. 2 παρ. 1 Συντ.) χαί πού για τό 
λόγο χύτό .ή χύστηρή τήρηση τους ενδιαφέρει έντονα τή δη
μόσια τάξη.

’Αθήνα 14 ’Ιουλίου 1977 
Οί προτείνοντες βουλευτές

X. Φλωράχης, Γ. Φαράχος, Μ. Γιάννου,
Κ. Κάππος. Δ. Γόντιχας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ
Για τή λήψη μέτρων προστασίας τών 'Ελλήνων εργαζομένων, 

στις χώρες τής Μ. ’Ανατολής χαί τής ’Αφρικής.

Άρθρ ον 1.
1. Συμφωνία μέ τήν όποια αποκλείεται ή αρμοδιότητα τών 

'Ελληνικών δικαστηρίων σέ διαφορές πού πηγάζουν άπό σχέ
ση εργασίας είναι άκυρη.

2. Ή συμφωνία μέ τήν όποια οί σχέσεις τής προηγούμενης 
παραγράφου υπάγονται σέ αλλοδαπά δικαστήρια δημιουργεί 
συντρέχουσα αρμοδιότητα.

Άρθρο 2.
1. Οί διατάξεις τής Ελληνικής νομοθεσίας για τα εργα

τικά ατυχήματα, γιά τήν εβδομαδιαία ανάπαυση, για τά χρο
νικά όρια τής εργασίας, γιά τήν καταγγελία τής εργασια
κής σχέσης, γιά τά δικατιώματχ τού εργαζομένου στήν περί
πτωση άσθενείας χαί γιά τήν προστασία τής συνδικαλιστικής 
δράσης, εφαρμόζεται χαί στους "Ελληνες πού έργάζονταί 
στο εξωτερικό, εκτός αν τό εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο ή 
ή άτομιχή σύμβαση εργασίας προβλέπουν τουλάχιστον ίση προ
στασία.

2. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.
3. Οί διατάξεις τής ελληνικής νομοθεσίας πού ρυθμίζουν 

τίς άποδοχές ή τίς αμοιβές γιά τήν παροχή εργασίας, εφαρ
μόζονται καί στις σχέσεις πού είναι έκ.τελεστέες στό εξωτε
ρικό καί πού τ)ς διέπει τό 'Ελληνικό δίκ.αιο.

4. Ο! συλλογικές συμβάσεις εργασίας καί οί διατάξεις πού 
εξομοιώνονται μρ αύτές εφαρμόζονται καί στις (σχέσεις πού 
είναι εκτελεστέες στό εξωτερικό καί πού τίς διέπει τό Ελλη
νικό δίκαιο, έάν συντρέχουν οί όροι πού απαιτούνται γιά νά 
έφαρμοσθούν καί στήν 'Ελλάδα.-

* Άρθρο 3.
1. Όποιος προσλαμβάνει στήν 'Ελλάδα εργαζόμενους γιά,νά 

απασχοληθούν στό εξωτερικό εύθύνεται γιά όλες τίς αξιώσεις 
τών εργαζομένων πού πηγάζουν άπό τήν εργασιακή τους σχέ
ση, ανεξάρτητα άν έργοδότης είναι αύτός ή άλλος.Έάν σύμ
φωνα μέ τό νόμο υπάρχει καί άλλος υπεύθυνος, εύθύνοντχι όλοι 
εις όλόκληρον.

2. Οί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζον
ται χαί στά πρόσωπα πού στρατολογούν μέ όποιοδήποτε τρόπο
εργαζομένους γιά νά απασχοληθούν στό έξωτεριχό.

... . . _-· Άρθρ ον 4.
Οί προσλήψεις εργαζομένων άπό τήν. ’Ελλάδα μέ σκοπό 

νά έργασθούν στό εξωτερικό πρέπει νά γίνονται μέ έγγραφο 
στήν 'Ελληνική γλώσσα. Γιά τήν τήρηση αύτής τής διάτα
ξης εϋθύνονται τά πρόσωπα πού άναφέρονται στό προηγούμε
νο άρθρο.

Άρθρον 5.
1. Στούς εργαζόμενους πού στέλνονται άπό τήν 'Ελλάδα 

γιά νά έργασθούν στό εξωτερικό πρέπει νά εξασφαλίζεται 
ύγιεινή χαί πολιτισμένη κατοικία. ’Επίσης πρέπει νά εξασφα
λίζεται τροφή υγιεινή καί κ.ατάλληλη.

2. Ή παράβαση τών υποχρεώσεων τής προηγουμένης πα
ραγράφου ισοδύναμε! μέ καταγγελία τής εργασιακής σχέσης 
άπό τόν εργοδότη. Δεν άποκλείεται καί ή άξίωση τού εργα
ζομένου γιά άποζημίωση σύμφωνα μέ άλλες γενικές ή ειδικές 
διατάξεις.

Άρθρο 6.
1. Οί διατάξεις τού Α.Ν. 690/45 έφαρμόζονται γιά τήν 

καθυστέρηση μισθών καί κάθε είδους άποδοχών ή αποζημιώ
σεων τών έργαζομένων πού υπάγονται στις διατάξεις τού νόμου 
τούτου. Ποινική ευθύνη γιά τήν καθυστέρηση τών παροχών 
τής προηγουμένης παραγράφου έχουν όλα τά πρόσωπα πού χύ- 
θύνονται γιά τήν πληρωμή.

2. Ή παράβαση τών διατάξεων τών άρθρων 4 καί 5 παρ.
1 τιμωρείται έάν έγινε μέ δόλο μέ φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο 
καί άν έγινε άπό αμέλεια μέ φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.

3. Τά άδικ.ήαατα τών προηγουμένων παραγράφων είναι 
πάντα αυτόφωρα.

Αθήνα 14 ’Ιουλίου 1977 
Οί προτείνοντες βουλευτές

X. Φλωράκ.ης. Γ. Φαράκ.ος,
Μ. Γιάννου, Κ. Κάππος. Δ. Γόντικας


