
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στήν πρότχση νόμου «Γιά τη ληφη μέτρων προστασία; 

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

- ·. Προς νην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Γι Πελώρια και πολυσύνθετα είναι τα τροβλήμα.α 
ποί άντιμέτωττίζουν οι Ελληνες-ερ.]

αναπτυςη 4 του ρευμ 
σέ

μεταφοράς Ελλήνων εργαζομένων, 
σέ χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής.’Αφρ&ής. Οί συνθήκες 
εργασίας τών 'Ελλήνων εργαζομένων στις χώρες αυτές 
είναι ιδιαίτερα σκληρές καί γίνονται σκληρότερες άπό την 
έλλειψη''ε-αρκοϋς προστασίας.'"Τα'^ϋβλήματά τους είναι 
άμεσα καί άφυμένα καί επιβάλλεται ή γρήγορη νομοθετική 
τους ρύθμιση, όττως άλλωστε προβλέπει καί ή διάταξη τοϋ 
άρθρου 108 τοϋ Συντάγματος πού θεσπίζει- σαν ύποχρέωση 
τοϋ κράτους τη φροντίδα γιά τούς Έλληνες έργαζόμενους 
στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα σέ ττολλές άπό τις χώρες τής Μ. ’Ανατολής 
καί τής ’Αφρικής πού εργάζονται Έλληνες, ή έργατική νο
μοθεσία καί οί δικαιοδοσίες επίλυσης. τα% εργατικών δια
φορών είναι υποτυπώδεις. Ελληνική διπλωματική ή προ
ξενική εκπροσώπηση συχνά δεν υπάρχει καθόλου καί, στις 
περιπτώσεις πού υπάρχει, σ-άθηκε άπρόθυμη ή άνεπαρκής 
νά βοηθήσει τούς "Ελληνες Εργαζόμενους στά καθημερινά 
τους προβλήματα καί κύρια στά εργασιακά, ι

Οί κλιματολογικές συνθήκες στην ’Αραβική Χερσόνησο, 
δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες γεά τούς έργαζόμενους. 
Καί πάνω άπό όλα αυτά τά προβλήματα έχει άναπτυχθεϊ 
μία αχαλίνωτη κερδοσκοπία πού έχει μετατρέψει τούς 
έργαζόμενους σέ έμπορεύματα. 'Υπάρχουν ' έπιχειρήσεις 
μέ άποκλ,ειστική άπασχόληση «νοίκιασμα» έργαζομένων 
σέ άλλες έπιχειρήσεις πού έκτελ.οϋν έργασίες στις χώρες 
τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής. Τό δουλεμπόριο αύτό 
τό Ελληνικό κράτος τό θεωρεί νόμιμο καί ή νομική έπιστήμη 
τό ονομάζει ύποκριτικά «δανεισμό υπηρεσιών» συγκαλύ
πτοντας έτσι τον στυγνό έκμεταλλ.ευτικό χαρακτήρα του.

2. Συγκεκριμένες καταγγελίες γιά απαράδεκτη έκμετάλ.- 
λευση τών Ελλήνων πού έργάζονται σέ χώρες τής Μ. ’Ανα
τολής καί τής ’Αφρικής, έγιναν πολλ.έ; φορές μέ άναφορές 
καί έρωτήσεις τοϋ ΚΚΕ, στή διάρκεια τής προηγούμενης 
βουλ.ευτικής περιόδου. Οί απαντήσεις τοϋ κ. Υπουργού 
’Εργασίας, πού καί στή σημερινή κυβέρνηση κατέχει τό 
ίδιο χαρτοφυλάκιο, ήταν στερεότυπες. Άλλοτε ή 'Ελληνική 
νομοθεσία ήταν άνεπαρκής ή ή παρακολούθηση τών Ελλήνων 
έργαζομένων άδύνατη, άλλοτε πάλι τό 'Υπουργείο δέν έγνώ- 
ριζε τό περιεχόμενο τών συμβάσεων πού υπογράφονται 
ή θά γίνονταν κάποιες συνεννοήσεις μέ τούς αρμόδιους τοϋ 
'Υπουργείου ’Εξωτερικών. Τελικά οί "Ελληνες πού έργά- 
ζονται στις χώρες αύτές μένουν τελείως άπροστάτευτοι.

3. Άπό τις περιπτώσεις πού κατάγγειλ,ε τό' ΚΚΕ φαί
νεται καθαρά ότι άντίθετα μέ τις διαβεβαιώσεις τοϋ κ. 
'Υπουργού ’Εργασίας, τή δυνατότητα ανέλεγκτης εκμετάλ
λευσης τών Ελλήνων έργαζομένων τη δημιουργεί ή ίδια 
ή 'Ελληνική νομοθεσία. Τό ύπ' άριθμ. 3192/27.4.77 έγγραφο 
τοϋ κ. Υπουργού ’Εργασίας μέ τις υπεκφυγές τις μετατοπί
σεις τών πραγμάτων καί τις νομικά άβάσιμες άπόψεις πού 
περιέχει, δείχνει καθαρά ότι άν καί οί κυριότερες μέθοδες 
καταστρατήγησης υποδείχθηκαν στον κ. 'Υπουργό, δέν 
εκδηλώθηκε ή έπιβαλλόμενη προθυμία έκ μέρους του γιά 
τή κατασφάλιση τών δικαιωμάτων τών Ελλήνων έργα
ζομένων.

4. Τό νομο.θέτημα πού προτείνουμε διαπνέεται άπό την 
“Φλί7» οτι όσοι στρατολογούν Έλληνες έργαζόμενους γιά νά 
τούς στείλουν σέ χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής, 
όπου ισχυουν άγνωστα καί συχνά ανεπαρκή δίκαια καί δια
δικασίες καί όπου είναι πραχτικά άδύνατη ή' προσφυγή στις

Κρατικές ’Αρχές καί 'Υπηρεσίες, θά πρέπει νά έξασφαλίζουν 
στούς έργαζόμενόυς ένα έλάχιστο όριο δικαιωμάτων καί νά 
εύθύνονται πάντα γιά την εκπλήρωση τών υποχρεώσεων 
πού άναλαμβάνονται άπέναντι στούς έργαζόμενους. Άπό 
άλλη άποψη οί έργαζόμενοι έχουν έξασφαλίσει μέ τούς άγώνες 
τους ορισμένα κεκτημένα δικαιώματα. Τά δικαιώματα αύτά 
πού κατοχυρώνονται μέ τις διατάξεις πού άναφέρονται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 τής πρότασης νόμου, πρέπει νά συνο
δεύουν τον "Ελληνα έργαζόμενο σέ όποια χώρα τοϋ κόσμου 
καί άν έργάζεται καί είναι καθήκον τοϋ-'Ελληνικού κράτους 
νά τά έξασφαλίσει.

5. Τό άρθρο 1 τής πρότασης νόμου περιέχει καθαρά δι- 
κονομικές διατάξεις. Σκοπός τους είναι όχι νά ιδρύσουν 
άρμοδιότητα τών Ελληνικών δικαστηρίων νιά κάθε δια
φορά' άνάμεσα .σέ "Ελληνα έργαζόμενο καί στόύ έργοδότη 
του, αλλα να εμποόισουν τον αποκλεισμό τής άρμοδιότητας 
τών έλληνικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις πού ή άρμο
διότητα αύτή ύπάρχει σύμφωνα μέ τις γενικές διατά- 
ξεις.

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 ό όρος ότι, άποκλεκττικά 
άρμόδια γιά κάθφ διαφορά πού προκύπτει άπό τή σύμβαση 
έργασίας είναι τά δικαστήρια τής χώρας προορισμού τοϋ 
έργαζομένου. Οί συμφωνίες αύτές, σύμφωνα μέ όρισμένες 
δικαστικές άποφάσεις, είναι έγκυρες (Έφετείου ’Αθηνών 
1591/72 Δ.Ε.Ν. 2S.509) άν καί έξασφαλίζουν στούς έργο
δότες άσυδοσία, άφοϋ γιά λόγους οικονομικούς καί άλλους 
είναι άδύνατο στήν πράξη νά διεξαγάγει δ μισθωτός δίκες 
στο έξωτερικό. "Ετσι, ούσιαστικά μέ τήν προτεινόμενη διά
ταξη έμποδίζεται μιά άπό τις πιο συνηθισμένες μεθόδους 
καταστρατήγησης τών δικαιωμάτων τής Ελλήνων έργαζο
μένων στό έξωτερικό.

6. 'Η 1η καί 2η παράγραφος τοϋ άρθρου 2 προβλέπουν 
τό έλάχιστο όριο δικαιωμάτων πού πρέπει νά έξασφαλίζονται 
σέ κάθε "Ελληνα πού έργάζεται στό έξωτερικό. 'Η έφαρμογή 
τής Ελληνικής νομοθεσίας προβλ.έπεται άπό τήν πρόταση 
νόμου μόνο όταν τό άλλοδαπό δίκαιο ή ή άτομική σύμβαση 
δέν περιέχουν όρους πού νά έξασφαλίζουν ίση τούλάχιστον 
προστασία. Έτσι θέμα έφαρμογής τής διάταξης αύτής δέν 
θά υπάρξει γιά τις εύρωπαίκές καί γιά πολλές άλλες χώρες. 
Ή διάταξη πού προτείνουμε, ούτε άνορθόδοξη γενικά είναι, 
ούτε περιέχει καινοφανείς άπόψεις. Τό άρθρο 33 Α.Κ. άπα- 
γορεύει την έφαρμογή δικαίου πού άντίκειται στή δημόσια 
τάξή τής χώρας μας-καί βέβαια σέ μιά χώρα πού μέ τό Σύν
ταγμά της άναγορεύει σέ πρωταρχική ύποχρέωση τής Πο- 
λ.ιτείας τήν προστασία τής άξίας τοϋ άνθρώπου (άρθρο 2 
παρ. 1 Συντ. 1975)-δέν μπορεί νά συμβιβαστεί μέ τή δημό
σια' τάξη δίκαιο πού θά περιείχε λ.ιγώτερη προστασία άπ’ 
όση παρέχουν οι Ελληνικοί νόμοι γά τά έργατικά άτυχή- 
ματα τήν εβδομαδιαία άνάπαυση καί τά άλλα θέματα πού 
άπαριθμοϋνται στήν προτεινόμενη διάταξη. Έξ’ άλλου ή 
άρχή τής «έλευθερίας τών συμβάσεων» ύποχωρεΐ μπροστά 
στήν άνάγκη προστασίας τών έργαζομένων καί μέχρι νά 
επιβληθούν μέ συλλογκές συμβάσεις οί όροι έργασίας τών 
'Ελλήνων στό έξωτερικό, είναι άναγκαία ή νομοθετική ρύ
θμιση (πρβλ. άρθρο 22 παρ. 3 Συντ. 1975).

7. Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 2 προβλ.έπει οτι σέ όσες 
έργασιακές σχέσεις διέπονται άπό τό Ελληνικό δίκαιο, 
σύμφωνα μέ τή γενική διάταξη τοϋ άρθρου 25 θά έφαρμό- 
ζονται καί όλ.ες οί διατάξεις πού ρυθμίζουν τις άποδοχές 
κλ,π. γιά τήν παροχή έργασίας. 'Η διάταξη αύτή δέν περιέχει 
κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου άλλά διευκρινίζει τά τοπικά 
όρια ισχύος τών διατάξεων πού άναφέρει. 'Η θέσπισή της 
είναι άναγκαία γιατί μέ δικαστικές άποφάσεις έχει γίνει 
δεκτό ότι δέν έφαρμόζονται στις σχέσεις πού έκτελ,οΰνται 
στήν άλλ.οδαπή οί διατάξεις γιά τά δώρα έοοτών κλπ. (Α.
Π. 202/59-ΕΕΔ 18.535, πρωτ. Άθ. 16267/63-ΕΕΔ 22. 
1317). ^ ·* ·.··■·. . . · .λ.
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*Από τήν άλλη πλευρά οί Έλληνες Εργαζόμενοι συνήθως 
υπολογίζουν ότι ή σχέση υυς, όταν υπάγεται στό Ελληνικό 
δίκαιο θά ρυθμίζεται άπό τους Ιδιους κανόνες πού διέπουν 
καί τίς εργασιακές σχέσεις στην 'Ελλάδα.

Ή διάταξη τέλος δεν μεταβάλλει τίς διατάξεις ένδοτικοΰ 
δικαίου σέ διατάξεις άναγκαστικοϋ δικαίου. "Ο,τι ισχύει για 
τίς Εργασιακές σχέσεις πού εξελίσσονται στην Ελλάδα θά 
ισχύει καί γιά τίς εργασιακές σχέσεις πού Εξελίσσονται 
στο Εξωτερικό.

8. Ή παρ. 4 τοϋ άρθρου 2 άναφέρεται ειδικά στην Εφαρ
μογή των συλλογικών συμβάσεων Εργασίας καί διαιτητικών 
άποφάσεων στις συμβάσεις πού είναι Εκτελεστέες στο Εξω
τερικό καί πού τίς διέπει Ελληνικό δίκαιο. 'Ορίζει δ,τι καί ή 
παράγραφος 3, μέ τη διευκρίνιση δτι γιά τήν Εφαρμογή τών 
συλλογικών συμβάσεων Εργασίας κλ.π. άπαιτεΐται νά συν- 
τρέχουν οί δροι Εφαρμογής τους στήν Ελλάδα. Πρόκειται 
γιά τούς βρους δεσμευτικότητας τών συλ. συμβάσεων Εργα
σίας, κύρια κατά ύποχείμενα. ., _,ύ, - .»«,.... ...-

9. Οί διατάξεις τοϋ ά.ρθρου 3 θεσπίζουν ευθύνη Εναντι 
τών Εργαζομένων, δλ.ων τών προσώπων πού προσλαμβά
νουν (παρ. 1) ή στρατολ.ογοϋν (παρ. 2) "Ελληνες Εργαζό
μενους γιά τό Εξωτερικό. Καί τοΰτο γιατί στήν πράξη έχουν 
παρουσιζσθεΐ περιπτώσεις Επιχειρήσεων πού δέν Εμφανί
ζονται καθόλου στήν Εργασιακή σύμβαση, πού οί ίδιες καταρ
τίζουν γιά λογαριασμό άλλων. 'Ο Εργαζόμενος δμως πρέπει 
νά ξέρει, ότι αυτός πού τον προσλαμβάνει θά είναι υπεύθυνος 
γιά δλ,ες 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 ρύθμιση πού προτείνεται είναι άναγκαία, Επειδή ύποστη- 
ρίζεται στή θεωρία καί στή νομολογία ή Εκδοχή, δτι στις 
περιπτώσεις τοϋ λεγόμενου «δανεισμού υπηρεσιών» ό Εργο
δότης δέν Εχει καμμιά εύθύνη γιά μιά κατηγορία αξιώσεων 
τοϋ μισθωτοϋ, δπως π.χ. οί άξιώσεις γιά τήν παράνομη ύπερ- 
ωριακή Εργασία (I. Καποδίστριας ΕΕΔ 23.2, I. Δελ,ηγιάννης 
ΕΕΔ 31.132, Έφ. Άθ. 3202/76-ΕΕΔ 36.210).

10. Κρούσματα σύναψης συμβάσεων στήν άγγλική ή στήν 
άραβική γλώσσα, πού οί Εργαζόμενοι δέν τίς'γνωρίζουν, Εχουν 
σημειωθεί Επανειλημμένα καί γι’ αυτό είναι άναγκαία ή διά
ταξη τοϋ άρθρου 4 πού Εξοπλίζεται καί μέ ποινικές κυρώσεις 
(άρθρο 6 παρ. 2).

11. Τό άρθρο 5 θεσπίζει στήν παρ. 1 υποχρέωση τών 
προσώπων πού προσλαμβάνουν ή στρατολογούν "Ελληνες 
γιά τό Εξωτερικό νά τούς Εξασφαλίζουν ύγιεινή καί κατάλληλ.η 
κατοικία. Ή παρ. 2 θεσπίζει άστική κύρωση, Ενώ ποινικές 
κυρώσεις προβλ.έπονται μέ τό άρθρο 6 παρ. 2. Πρέπει νά 
σημειωθεί δτι ή Εφαρμογή τών διατάξεων αύτών δέν προϋ
ποθέτει κανενός είδους συμφωνίες ή συνθήκες μέ τίς χώρες 
άπασχόλησης τών Ελλήνων Εργαζομένων, άφοϋ οί διατάξεις 
αυτές θεσπίζουν μόνον ύποχρεώσεις τοϋ Εργοδότη καί τών 
άλλων προσώπων πού εύθύνονται άπ’ τίς σχέσεις Εργασίας 
πού ρυθμίζει ή πρόταση νόμου.

12. Οί ποινικές κυρώσεις τοϋ άρθρου 6 παρ. 1 είναι 
άναγκαϊες κυρίως γιά νά κατοχυρωθούν οί Εργαζόμενοι άπό 
τον κίνδυνο τής άφερεγγυότητας τών «Εργοδοτών» καί τών 
κάθε είδους «στρατολόγων». Ή παρ. 2 Εξοπλίζει μέ ποινι
κές κυρώσεις τίς διατάξεις τών άρθρων 4 καί 5 πού άποτε- 
λ.οϋν Εφαρμογή τής συνταγματικής Επιταγής γιά τήν προ
στασία τής άνθρώπινης άξίας (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.) καί 
πού γιά τό λ.όγο αύτό ή αυστηρή τήρησή τους Ενδιαφέρει 
Εντονα τή δημόσια τάξη.

’Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1977

Οί προτείνοντες βουλευτές

X. Φλωράκης, Γ. Φαράκος, Μ. Γιάννου, Ν. Καλ.ούδης, Κι 
Λουλ.ές, Κ. Βασάλος, Δ. Γόντικας, Κ. Ιίάππος, Μ. Δαμανάκη,
Λ. Καλλέργης, Δ. Μαυροδόγλ.ου.

Γιά τή λ.ήψη μέτρων προστασίας τών 'Ελλήνων Εργαζομένων 
στις χώρες τής Μ. ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής.

"Αρθρο 1.

1. Συμφωνία μέ τήν όποια άποκλ.είεται ή άρμοδιότητα 
τών 'Ελληνικών δικαστηρίου σέ διαφορές πού πηγάζουν 
άπό σχέση Εργασίας ή άπό όποιαδήποτε άλλη αιτία μέ άφορμή 
τή σχέση Εργασίας, είναι άκυρη.

2. Ή συμφωνία μέ τήν οποία οί σχέσεις τής προηγού
μενης παραγράφου ύπάγονται σέ άλλοδαπά δικαστήρια δη
μιουργεί συντρέχουσα άρμοδιότητα.

>
...... ν "Αρθρο 2. -

1. Οί διατάξεις τής 'Ελληνικής νομοθεσίας γΐα*τά'εργα- 
τικά άτυχήματα, γιά τήν Εβδομαδιαία άνάπαυση, γιά τά, 
χρονικά δρια τής Εργασίας, γιά τήν καταγγελία τής Εργασία- 
κής σχέσης, γιά τά δικαιώματα τοϋ Εργαζομένου στήν περί
πτωση άσθενείας καί γιά τήν. προστασία τής συνδικαλιστι
κής δράσης, Εφαρμόζεται καί στούς "Ελληνες πού Εργάζον
ται στό Εξωτερικό, Εκτός αν τό Εφαρμοστέο άλλοδαπό δίκαιο 
ή ή άτομική σύμβαση Εργασίας προβλέπουν τούλάχιστο ίση ? 
προστασία.

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

τίς άποδοχές ή τίς άμοιβές γιά τήν παροχή Εργασίας, Εφαρ
μόζονται καί στις σχέσεις πού είναι Εκτελεστέες στό Εξω
τερικό Εάν τίς διέπει τό Ελληνικό δίκαιο.

4. Οί. συλλογικές συμβάσεις Εργασίας καί οί διατάξεις 
πού Εςομοιώνονται μ’ αυτές, όταν συντρέχουν 'οί όροι πού 
άπαιτοΰνται γιά νά Εφαρμοσθοϋν καί στήν Ελλάδα, έφαρ-·' 
μόζονται καί στις σχέσεις πού έκτελοϋνται στό Εξωτερικό ι 
καί διέπονται άπό τό Ελληνικό δίκαιο.

"Αρθρο 3.

1. "Οποιος προσλαμβάνει στήν 'Ελλάδα Εργαζόμενους 
γιά νά άπασχολ.ηθοΰν στό Εξωτερικό εύθύνεται γιά όλες τίς 
άξιώσεις τών Εργαζομένων πού πηγάζουν άπό τήν Εργασιακή 
σχέση ή άπό όποιαδήποτε άλλη αιτία μέ άφορμή τήν Εργα
σιακή σχέση, άνεξάρτητα άν Εργοδότης είναι αυτός ή άλλος. 
’Εάν σύμφωνα μέ τό νόμο υπάρχει καί άλλος ύπεύθυνος, εύ- 
θύνονται ολ.οι εις ολόκληρον.

2. Οί διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου Εφαρμό
ζονται καί στά πρόσωπα πού στρατολογούν μέ όποιοδήποτε 
τρόπο Εργαζόμενους γιά νά άπασχολ.ηθοΰν στό Εξωτερικό.

Άρθρο 4.

Οί προσλήψεις Εργαζομένων άπό την Ελλάδα μέ σκοπό 
νά Εργασθοΰν στό Εξωτερικό πρέπει νά γίνονται μέ έγγραφο 
στήν 'Ελληνική γλ.ώσσα. Γιά τήν τήρηση αυτής τής διάταξης 
εύθύνονται τά πρόσωπα πού άναφέρονται στό προηγού- ■ 
μενο άρθρο.

Άρθρο 5. ■·,'■.■

1. Στούς Εργαζόμενους πού στέλνονται άπό τήν 'Ελλάδα 
γιά νά Εργασθοϋν στό Εξωτερικό πρέπει νά Εξασφαλίζεται 
υγιεινή καί .πολιτισμένη κατοικία. ’Επίσης πρέπει νά Εξα
σφαλίζεται τροφή ύγιεινή καί κατάλληλ.η.

2. Ή παράβαση τών υποχρεώσεων τής" προηγουμένης 
παραγράφου ισοδύναμε! μέ καταγγελία τής Εργασιακής 
σχέσης άπό τον Εργοδότη. Δέν άποκλ.είεται καί ή άξίωση 
τοϋ Εργαζομένου γιά άποζημίωση σύμφωνα μέ άλλες γενικές 
ή ειδικές διατάξεις.
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*Αρθρο 6..
I. Οί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 690/45.εφαρμόζονται για την 

,χθυστέρηση μισθών καί κάθε' είδους αποδοχών ή άποζη- 
.ιώσεων των εργαζομένων πού υπάγονται στις διατάξεις 
οΰ νόμου τούτου. Ποινική ευθύνη για την καθυστέρηση των 

οχών της προηγουμένης παραγράφου έχουν όλα 'τά 
σωπα πού εύθύνονται γιά τήν πληρωμή..
. Ή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 παρ. 

τιμωρείται εάν έγινε μέ δόλο pi: φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο 
,αί έάν έγινε άπό άμέλ.εια μέ φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.

3. Τά αδικήματα-των προηγουμένων παραγράφων εΐναι 
πάντα αυτόφωρα.

’Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1977
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