
Στην πρόταση νόμου «Για τη λήψη μέτρων προστασίας
των ' Ελλήνων έργαζομένων στις χώρες τής Μ. ’Ανατολής
καί τής ’Αφρικής».

Προς τή Βουλή των .'"Ελλήνων

1. Πελώρια καί πολυσύνθετα είναι τά προβλήματα πού 
αντιμετωπίζουν οί Έλληνες εργαζόμενοι στο εξωτερικό. 
Πολλά άπό αυτά πηγάζουν άπό τήν άνεπάρκεια τής ΐσχύου- 
σας εργατικής νομοθεσίας, πού φάνηκε ιδιαίτερα με την άνά- 
πτυξη τοϋ ρεύματος μεταφοράς Ελλήνων εργαζομένων σέ 
χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής την τελευταία 
δεκαετία. Οί συνθήκες εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων 
στις χώρες αύτες είναι ιδιαίτερα σκληρές καί γίνονται σκλη
ρότερες άπό τήν έλλειψη επαρκούς προστασίας. Τά προβλή- 
ματά τους είναι άμεσα καί όξυμένα καί επιβάλλεται ή γρή
γορη νομοθετική τους ρύθμιση, όπως άλλωστε προβλέπει 
καί ή διάταξη τοϋ άρθρου 108 τοϋ Συντάγματος πού θεσπί
ζει σαν υποχρέωση τοϋ κράτους τη φροντίδα γιά τούς ’Έλ
ληνες εργαζομένους στό έζωτερικό.

Συγκεκριμένα, σέ πολλές άπό τις χώρες τής Μ. ’Ανατολής 
καί τής ’Αφρικής πού εργάζονται Έλληνες, ή εργατική νομο
θεσία καί οί δικαιοδοσίες επίλυσης τών έργατικών διαφορών 
είναι υποτυπώδεις. Ελληνική διπλωματική ή προξενική 
έκπροσώπηση συχνά δεν υπάρχει καθόλου καί, στις περιπτώ
σεις πού υπάρχει, στέκεται απρόθυμη ή άνεπαρκής νά βοη- 
'θήσεί τούς Έλληνες εργαζόμενους στά καθημερινά τους προ
βλήματα καί κύρια στά εργασιακά. ή-- ? •-•r·’4 - ;■ .·■■. ν·

, Οί κλιμσ τολογικές συνθήκες’στις χώρες αυτές δημιουργούν 
'πρόσθετες δυσκολίες’ γιά τούς έργαζόμενους’. Καί πάνω 
,'άπό όλα άύτά τά προβλήματα έχει αναπτυχθεί μία αχαλίνωτη 
·; κερδοσκοπία πού έχει μετατρέψει τούς εργαζόμενους σέ εμπο
ρεύματα. 'Υπάρχουν επιχειρήσεις μέ αποκλειστική άπασχό- 
ληση «νοίκιασμα» εργαζομένων σέ άλλες επιχειρήσεις πού 
‘έκτελοΰν ■■ εργασίες στις χώρες τής’ Μ. ’Ανατολής καί τής 
■’Αφρικής.. Τό δουλεμπόριο αυτό μέχρι σήμερα τό 'Ελληνικό 
^κράτος τό' θεωρεί νόμιμο καί ή νομική έπιστήμη τό όνομάζει 
Γύποκριτίκά «δανεισμό υπηρεσιών»,' συγκαλύτττόντας, έτσι, 
;τό στυγνό”έκμεταλλευτικό χαρακτήρα τού. '7.θν\
'ή 2. Συγκεκριμένες καταγγελίες γιά απαράδεκτη εκμετάλ
λευση τών Ελλήνων πού έργάζονται σέ χώρες τής Μ. ’Ανατο
λής καί τής ’Αφρικής, έγιναν πολλές φορές μέ αναφορές 
καί ερωτήσεις τοϋ ΚΚΕ, στή διάρκεια τών δύο προηγουμένων 
βουλευτικών περιόδων. Οί απαντήσεις τών κυβερνήσεων 
τής «ΝΔ» ήταν στερεότυπες. Άλλοτε ή Ελληνική νομο- 
,θεσία ήταν άνεπαρκής ή ή παρακολ,ούθηση τών Ελλήνων 
έργαζομένων άδύνατη, άλλ.οτε πάλι τό Υπουργείο Έργα- 

,σίας δέν γνώριζε τό περιεχόμενο τών συμβάσεων πού ΰπο- 
’γράφονται ή θά γίνονταν κάποιες συνεννοήσεις μέ τούςάρμό- 
διους τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών. Τελικά οί Έλληνες πού 
εργάζονται στις χώρες αύτές έξακολ.ουθοϋν νά μένουν τελ.είως 
άπροστάτευτοι. ’ *·*;,' η* >JV ή '*· ήή.'ί.

3. Τό νομοθέτημα πού προτείνουμε διαπνέεται άπό τήν 
άρχή, ότι όσοι στρατολ.ογοϋν Έλληνες έργαζόμενους γιά νά 

-τούς στείλουν σέ χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί .τής 'Αφρικής, 
-όπου ισχύουν άγνωστα καί συχνά άνεπαρκή δίκαια καί δια- 
,δικασίες καί όπου είναι πραχτικά αδύνατη ή προσφυγή στις 
.Κρατικές ’Αρχές καί Υπηρεσίες, θά πρέπει νά έξασφάλίζουν 
στούς έργαζόμενους ενα έλάχιστο όριο δικαιωμάτων καί νά 
εύθύνονται πάντα γιά τήν εκπλήρωση τών υποχρεώσεων πού 
άναλαμβάνονται άπέναντι στούς έργαζόμενους. ’Από άλλη 

.άποψη οί έργαζόμενοι έχουν έξασφαλίσει με τούς αγώνες 
-τους ορισμένα κεκτημένα δικαιώματα. Τά δικαιώματα αυτά 
που κατοχυρώνονται μέ τις διατάξεις πού άναφέρονται στό 
άρθρο 2 παρ. 1 τής πρότασης νόμου, πρέπει νά συνοδεύούν 
τόν "Ελληνα έργαζόμενο σέ όποια χώρα τοϋ κόσμου καί άν 
εργάζεται καί είναι καθήκον τοϋ Ελληνικού κράτους νά τά 
'εξασφαλίσει. _ ' *;
-α;4. 'Η νομοθετική αύτή πρότασή μας είχε συζητηθεί άπό 
•τή Βουλή τήν προηγούμενη βουλευτική περίοδρ σέ δύο συνε

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ δριάσεις (30 Μαρτίου καί 5 ’Απριλίου 1978), άλλά άπορ- 
ρίφτηκε άπό τήν κυβερνητική πλ.ειοψηφία παρά τήν ομόφωνη 
ύποστήριξη όλων τών κομμάτων τής δημοκρατικής άντι- 
πολίτευσης. ’Ενδεικτικά παραθέτουμε άπό τις άγορεύσεις 
τών βουλευτών τών άλλων κομμάτων :

Ί. Ζαφειρόπουλ.ος (εισηγητής τοϋ ΠΑΣΟΚ) : «'Η πρό
ταση νόμου τών συναδέλφων τοϋ ΚΚΕ γιά τήν λήψη μέτρων 
προστασίας τών Ελλήνων Εργαζομένων στις χώρες τής Μέ
ση: ’Ανατολής καί τής Αφρικής πιστεύουμε ότι θά έπρεπε 
νά έχει έλθει μπροστά στην ’ Εθνική ’Αντιπροσωπεία ποίν 
άπό πολύ καιρό, σάν σχέδιο νόμου, μέ τήν ευθύνη τής κυβέρνη
ση η τής Ν.Δ. Γιατί άντικειμενική υπήρξε ή άνάγκη τής λήψης 
μέτρων προστασίας γιά τούς Έλληνες έργαζόμενους στις 
χώρες τής Μέσης ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής, κάτω άπό 
άπαράδεκτες, προσβλητικές γιά τήν άνθρώπινη αξιοπρέπεια 
συνθήκες, άλλά καί συνακόλουθα τραγικές πολλές φορές.
Τό ΠΑΣΟΚ είνχι κατ’ άρχή σύμφωνο μ’ αύτή τήν πρόταση 
νόμου καί συνιστχ τήν έπιψήφισή της άπύ τήν ’Εθνική Άντι- 
ποοσωπεία».

Σ. Παπαθεμελής : «Ή πρόταση νόμου μπορεί νά έξα- 
σφαλ.ίσει σέ μεγάλο βαθμό τά δικαιώματα τών έργαζομένων 
όταν πρόκειται γιά σύμβαση έργχσίας μέ έπιχειρήσεις πού 
ή έχουν τήν έδρα τους στήν Ελλάδα ή έχουν περιουσία στήν 
Ελλάδα. 'Η πρόταση νόμου άκόμη δέν έρχεται σέ άντίθεση 
μέ τις διακρατικές συμβάσεις, άντίθετα τή συμπληρώνει ή 
συμπληρώνουν οί διακρατικές συμβάσεις'-τήν πρόταση νό
μου. ..... 'Η πρόταση νόμου είναι νομοτεχνικά άψογη.
Γι’ αύτό άκριβώς νομίζουμε ότι ή Βουλή πρέπει νά ,κάνει 
δεκτή τήν πρόταση». ·'··".:· *' ' É ν λ · τ>ί

Δ. Τσοβόλ.ας : «Θά πρέπει οπωσδήποτε τό κράτος'νά 
άντιμετόπίσει άμεσα αυτά τά μέτρα καί ή άμε’σότης αύτή επι
βάλλει νά ψηφιστεί ή πρόταση νόμου». ρο <λ..-τ ,-:~τ Γ;·;··ι. '

5. Τό άρθρο 1 τής πρότασης νόμου περιέχει καθαρά δικο- 
νομικές διατάξεις. Σκοπός τους είναι ίχι νά Ιδρύσουν αρμο
διότητα "τών Ελληνικών δικαστηρίων γιά κάθε διαφορά άνά- 
μεσα σέ "Ελληνα έργαζόμενο καί στόν έργόδότη του, άλλά 
νά έμποδίσουν'τόν άποκλεισμό τής'αρμοδιότητας τών Ελ
ληνικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις πού ή αρμοδιότητα 
αύτή υπάρχει σύμφωνα μέ τις γενικές διατάξεις.' Ά"'" ........

Είναι γνωστό ότι οί οικονομικά ισχυροί έργοδότες έπι- 
βάλλουν στούς μισθωτούς πού προσλαμβάνουν τήν υπογραφή 
(προσχώρηση) σέ συμβάσεις έτοιμες άπό πριν καί συνήθως 
έντυπες, στις όποιες περιέχεται δ όρος ότι, άποκλειστικά 
άρμόδια γιά κάθε διαφορά πού προκύπτει άπό τή σύμβαση 
έργασίας είναι τά δικαστήρια τής χώρας προορισμού τοϋ 
έργαζόμενου. Οί συμφωνίες αύτες, σύμφωνα μέ ορισμένες 
δικαστικές άποφάσεις, είναι έγκυρες (Έφετείου . ’Αθηνών 
1591/72 Δ.Ε.Ν. 28.509), αν καί έξασφαλίζούν στούς έργο
δότες άσυδοσία, άφοϋ γιά λόγους οικονομικούς καί άλλους 
είναι άδύνατο στήν πράξη νά διεξαγάγει ό μισθωτός δίκες 
στό έξωτερικό. Έτσι, ούσιαστικά, μέ τήν προτεινδμενη διά
ταξη έμποδίζεται μία άπό τις πιό συνηθισμένες μεθόδους 
καταστρατήγησης τών δικαιωμάτων τών Ελλήνων έργαζο-. 
μένων στό έξωτερικό. : ε··. (r.vl&i ά.μμμν: *i:: ■

6.. Ή 1η καί 2η παράγραφοι'τοϋ άρθρου 2 προβλάπουν 
τό έλάχιστο όριο δικαιωμάτων πού πρέπει . νά εξασφαλίζον
ται σέ κάθε Έλληνα πού έργάζεται στό εξωτερικό.‘‘Η έφαρ- 
μογή τής Ελληνικής νομοθεσίας προβλέπεται άπό τήνπρό- 
ταση νόμου, μόνο όταν τό άλλοδαπδ δίκαιο ή ή άτομική σύμ
βαση δέν περιέχουν όρους πού νά εξασφαλίζουν ίση τουλάχι
στον προστασία. "Ετσι, θέμα έφαρμογής τής διάταξης αύτής 
δέν θά ύπάρξει γιά τις εύρωπαΐκές καί γιά πολλές άλλες χώ
ρες. Ή διάταξη πού προτείνουμε, ούτε άνορθόδοξη νομικά 
είναι, οΰτε περιέχει καινοφανείς άπόψεις. Τό άρθρο 33 A. Κ. 
απαγορεύει τήν έφαρμογή δικαίου π.ού άντίκειται στή δήμο
ι σια τάξη τής χώρας μας—καί βέβαιά σέ’μία χώρα πού ’μέ.τό 
Σύνταγμά της άναγορεύει- σέ πρωταρχική ,ύποχρεώσή τής 
Πολιτείας τήν προστασία τής αξίας τοϋ άνθρώπου (άρθρο. 2 
παρ. 1 Συντ. 1975), δέν μπορεί νά συμβιβαστεί μέ τή δημό
σια τάξη δίκαιο πού θά περιείχε λιγώτέρη προστασία άπ’
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δση παρέχουν οί ‘Ελληνικοί νόμοι για τά έργατικά ατυχή
ματα, τήν εβδομαδιαία άνάπαυση καί τά άλλα θέματα που 
άπαριθμοϋνται στην προτεινόμενη διάταξη. Έξ άλλου,, 
ή αρχή της «έλχυθερίας των συμβάσεων» υποχωρεί μπροστά 
στην άνάγκη προστασίας των εργαζομένων καί μέχρι να επι
βληθούν με συλλογικές συμβάσεις οί δροι εργασίας των 'Ελ
λήνων στο εξωτερικό είναι άναγκαία ή νομοθετική ρύθμιση 
^πρβλ. άρθρο 22 παρ. 3 Συντ. 1975). :

'*'■ 7. Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 2 προβλέπει δ τι σέ δσες 
έργασιακές σχέσεις διέπονται από τό Ελληνικό δίκαιο, σύμ
φωνά με τή γενική διάταξη τοϋ άρθρου 25 ΑΚ, θά έφαρμό- 
ζόνται καί δλές οί διατάξεις πού ρυθμίζουν τίς άποδοχές 
κ.λπ.’ για τήν παροχή εργασίας. Ή διάταξη αυτή δέν περιέχει 
κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αλλά διευκρινίζει τά το
πικά δρια Ισχύος των διατάξεων πού άναφέρει. * Η θέσπισή 
’της είναι άναγκαία γιατί μέ δικαστικές άποφάσεις έχει γί
νει δεκτό δτι δέν εφαρμόζονται στίς σχέσεις πού έκτελοϋνται 
στήν άλλοδαπή οί διατάξεις για τά δώρα εορτών κ.λ.π. (Α.Π. 
202/59—ΕΕΔ 18.535, ρωτ. Άθ. 16267/63—ΕΕΔ 22.1317).

’Από τήν άλλη'πλευρά οί "Ελληνες έργαζόμενοι συνήθως 
υπολογίζουν δτι ή σχέση τους, δταν ύπάγεται στό ‘Ελληνικό 
δίκαιο, θά ρυθμίζεται άπό τούς ίδιους κανόνες πού διέπουν 
καί τίς έργασιακές σχέσεις στήν ‘Ελλάδα. ' ' t'.

Ή διάταξη, τέλ.ος δέν μεταβάλλει τίς διατάξεις ένδοτικοϋ 
δικαίου σέ διατάξεις άναγκαστικοϋ δικαίου. "Ο,τι ισχύει για 
τίς έργασιακές σχέσεις πού έξελίσσονται στήν Ελλάδα θά 
Ισχύει καί για τίς έργασιακές σχέσεις πού έξελ,ίσσονται στό 
έξωτερικό. Τ ïs', ,λ ·■ . ν· »... . ί. - .· . I - ί- , ·.·. λ· . . ■ .· ' - : - «

8.· ' Η παρ'. 4 τοϋ άρθρου 2 άναφέρεται ειδικά στήν έφαρ
μογή τών συλλογικών συμβάσεων έργασίας καί διαιτητικών 
αποφάσεων στίς συμβάσεις πού είναι έκτελχστέες στό έξωτε- 
ρίκό καί πού τίς διέπεί Έλλήνικό δίκαιο. ‘Ορίζει δ,τί. καί ή 
παράγραφος 3, μέ τή διευκρίνιση δτι γιά .τήν εφαρμογή τών 
συλλογικών συμβάσεων έργασίας κ.λ,.π. άπαιτεΐται' νά συν- 
’τρέχούν. οί δροι εφαρμογής ' τους στήν Ελλάδα. Πρόκειται 
γιά._τούς δρους δέσμςύτικότητάς τών συλ, συμβάσεων έργα- 
'σίας/‘κύρια κ*τά,ύπόκείμ’εναλν_ ' ‘.-’V λ:.·.'.’·'*

- 9. Οί διατάξε'ις τοϋ άρθρου 3 θεσπίζουν ευθύνη έναντι τών 
.εργαζομένων, δλων' τών. προσώπων πού. προσλ,αμβάνουν 
; (παρ. 1) ή στρατολογούν (παρ. 2) "Ελληνες έργαζόμενους 
γιά τό έξωτερικό. Καί τοΰτο. γιατί στήν πράξη έχουν παρου- 
σιασθεΐ περιπτώσεις έπιχειρήσεων πού δέν έμφανίζονται 
καθόλου στήν έργασιακή σύμβαση, πού οί ίδιες καταρτί
ζουν γιά λ.ογαριασμό άλλων. ‘Ο έργαζόμενος, δμως, πρέπει 
νά ξέρει, δτι αυτός' πού τόν προσλ.αμβάνει θά είναι ύπεύθυνος 
γιά δλες τίς άξιώσεις πού θά προκόψουν άπό τή σύμβαση καί 
δτι δέν θά παραπεμφθεϊ γιά τήν ικανοποίησή του σέ κάποια 
άγνωστη επιχείρηση μιας .’Αραβικής χώρας. Εξάλλου ή ρύ
θμιση πού προτείνεται είναι άναγκαία, έπειδή υποστηρίζεται 
στή θεωρία καί στή νομολογία ή έκδοχή, δτι στίς περιπτώ
σεις τοϋ λ.εγόμενου «δανεισμού υπηρεσιών» ό έργοδότης 
δέν έχει καμμιά εύθύνη γιά μία κατηγορία άξιώσεων τοϋ 
μισθωτού, δπως π.χ. οί άξιώσεις γιά τήν παράνομη ύπερ- 
ωριακή εργασία (I. Καποδίστριας ΕΕΔ 23.2,1. Δεληγιάν- 
νης ΕΕΔ 31.132, Έφ. Άθ. 3202/76—ΕΕΔ 36.210).

10. Κρούσματα σύναψης συμβάσεων στήν ’Αγγλική ή 
στήν ’Αραβική γλώσσα, πού οί εργαζόμενοι δέν τίς γνωρί
ζουν, έχουν σημειωθεί έπανελημμένα καί γι’ αύτό είναι 
άναγκαία ή διάταξη τοϋ άρθρου 4 πού έξοπλ.ίζεται καί μέ 
-ποινικές κυρώσεις (άρθρο 6 παρ. 2).
λ 11. Τό άρθρο 5 θεσπίζει στήν παρ. 1 ύποχρέωση τών προ
σώπων πού προσλαμβάνουν ή στρατολογούν "Ελληνες γιά 
τό έξωτερικό νά τούς εξασφαλίζουν ύγιεινή καί κατάλληλη 
κατοικία. ‘Η παρ. 2 θεσπίζει άστική κύρωση, ενώ ποινικές 
κυρώσεις προβλέπονται μέ τό άρθρο 3 παρ. 2 . Πρέπει νά 
σημειωθεί δτι ή έφαρμογή τών διατάξεων αυτών δέν προ
ϋποθέτει κανενός είδους συμφωνίες ή συνθήκες μέ τις χώρες 
άπασχόλησης τών ‘Ελλήνων έργαζομένων, άφοϋ οί διατάξεις 
αυτές θεσπίζουν μόνον ύποχρεώσεις τοϋ έργοδότη καί τών

άλλ.ων προσώπων πού εύθύνονται άπ’ τίς σχέσεις έργασίας 
πού ρυθμίζει ή πρόταση νόμου.

12. Οί ποινικές κυρώσεις τοϋ άρθρου 6 παρ. 1 είναι άναγ- 
καϊες, κυρίως γιά νά κατοχυρωθούν οί έργαζόμενοι άπό τόν 
κίνδυνο τής άφερεγγυότητας τών «έργοδοτών» καί τών κάθε 
είδους «στρατολ,όγων». _. Ή παρ. 2 έξοπλίζει μέ ποινικές 
κυρώσεις τίς διατάξεις τών άρθρων 4 καί 5 πού άποτελοΰν 
έφαρμογή τής συνταγματικής έπιταγής γιά τήν προστασία 
τής άνθρώπινης άξίας (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ. ) καί πού γιά 
τό λόγο αύτό ή αυστηρή τήρησή τους ένδιαφέρει έντονα τή 
δημόσια τάξη.

·*- -■ ή ’Αθήνα, 5 ’Ιανουάριου 1982 
Οί προτείνοντες βουλχυτές

Ν. Καλούδης, Κ. Βασάλ.ος, Κ. Κάππος, Μ. Δαμανάκη,
Δ. Μαυροδόγλου, Α. Άμπατιέλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Γιά τή λήψη μέτρων προστασίας τών Ελλήνων έργαζομένων 

στίς χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής.

■ Άρθρο 1,
1. Συμφωνία μέ τήν όποια άποκλχίεται ή άρμοδιότητα 

τών ‘Ελληνικών δικαστηρίων σέ διαφορές πού πηγάζουν άπό 
σχέση έργασίας ή άπό όποιαδήποτε άλλη αιτία μέ άφορμή 
τή σχέση έργασίας, είναι άκυρη. ·

2. ‘Η συμφωνία μέ τήν οποία οί σχέσεις τής προηγουμέ-
νης παραγράφου υπάγονται σέ άλλοδαπά δικαστήρια δημιουρ
γεί συντρέχουσα άρμοδιότητα. ... . _ ....

‘ ί _ . -.Άρθρο 2.
1. Οί,διατάξεις τής Ελληνικής νομοθεσίας γιά τά έργα

τικά άτυχήματα, γιά τήν εβδομαδιαία άνάπαυση, γιά τά χρο- 
.νικά δρια τής έργασίας, γιά τήν καταγγελία τής έργασιακής 
σχέσης, γιά τά δικαιώματα τοϋ έργαζόμενου στήν περίπτωση 
άσθένειας καί γιά τήν προστασία τής συνδικαλιστικής δρά
σης, εφαρμόζεται καί στούς "Ελληνες πού έργάζονται στό 
έξωτερικό, έκτος άν τό εφαρμοστέο άλλοδαπό δίκαιο ή ή άτο- 
μική σύμβαση έργασίας προβλέπουν τουλάχιστο ίση προστα- 
'σίά. . . ... .’ . ’ - ·„/ ν .- . ' . ’

2. Κάθε άντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.
3. Οί . διατάξεις τής Ελληνικής νομοθεσίας πού ρυθμί

ζουν τίς άποδοχές ή τίς άμοιβές γιά τήν παροχή έργασίας, 
έφαρμόζονται καί στίς σχέσεις πού είναι έκτελεστέες στό 
έξωτερικό, έάν τίς διέπει τό Ελληνικό δίκαιο.

4. Οί συλλογικές συμβάσεις έργασίας καί οί διατάξεις 
πού έξομοιώνονται μ’ αυτές, δταν συντρέχουν οί δροι πού 
άπαιτοϋνται γιά νά έφαρμοσθοϋν καί στήν 'Ελλάδα, έφαρμό- 
ζονται καί στίς σχέσεις πού έκτελοϋνται στό έξωτερικό 
καί διέπονται άπό τό Ελληνικό δίκαιο.

χ . Γ. · ·. .. Άρθρο 3.
1. "Οποιος προσλ.αμβάνει στήν Ελλάδα έργαζόμενους 

γιά νά άπασχοληθοϋν στό έξωτερικό εύθύνεται γιά δλχς τίς 
άξιώσεις τών έργαζομένων πού πηγάζουν άπό τήν έργασιακή 
σχέση ή άπό όποιαδήποτε άλλη αιτία μέ άφορμή τήν έργα- 
σιακή σχέση, άνεξάρτητα άν έργοδότης είναι αυτός ή άλλος. 
Έάν σύμφωνα μέ τό νόμο υπάρχει καί άλλ.ος ύπεύθυνος, 
εύθύνονται δλοι εις όλ.όκληρον.

2. Οί διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου έφαρμό- 
ζονται καί στα πρόσωπα πού στρατολογούν μέ όποιοδήποτε 
τρόπο έργαζόμενους γιά νά άπασχοληθοϋν στό έξωτερικό.

Άρθρο 4.
Οί προσλήψεις έργαζομένων άπό τήν Έλλυάδα μέ σκοπό 

νά έργασθοϋν στό έξωτερικό πρέπει νά γίνονται μέ έγγραφο 
στήν Ελληνική γλώσσα. Γιά τήν τήρηση αυτής τής διάτα
ξης εύθύνονται τά πρόσωπα πού άναφέρονται στό προηγού- 

_μενο άρθρο.


