
Στο σχέδιο .νόμου γιά τήν κύρωση της Συμφωνίας γιά την 
προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σέ θέματα εργα
σίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 'Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής ’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου πού 
ύπογράφηκε στό Κάιρο στις 18.4.1981.

ΙΊρός ιη Βον'λή ιών 'Ελλήνων

Οΐ Κυβερνήσεις τής Ελλάδας καί τής Αίγυπτου, επιθυ
μώντας τήν προαγωγήν τής διμερούς συνεργασίας τους σέ θέ
ματα εργασίας, υπόγραψαν την 1 Sajv ’Απριλίου 1981, στύ 
πλαίσιο υπογραφής καί άλλων συμφωνιών μέ τις όποΐ.ς 
ρυθμίσθηκαν διάφορα εκκρεμή θέματα μεταξύ τών δύο χωρών, 
τήν κυρουμένη διά τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου συμφωνίαν 
ο! διατάξεις τής οποίας ρυθμίζουν την κατάσταση τών υπη
κόων τών άντιστοίχων χωρών, οί όποιοι εργάζονται στην 
έπικράτεια τής άλλης.

; Ή Συμφωνία αυτή άναφέρεται στούς εργαζομένους στην 
έπικράτεια τής άλλης χώρας προ τής 1ης ’Απριλίου 1981 
χωρίς νά έχουν άδειαν παραμονής ή εργασίας οι όποιοι καί 
ύποχρεοϋνται μέσα σέ άνατρεπτική προθεσμία 3 μηνών άπό 
τής υπογραφής τής συμφωνίας νά παρουσιασθοΰν στάς κατά 
τόπον άρμοδίας Άστυνομικάς Άρχάς καί νά ζητήσουν άδειαν 
παραμονής καί εργασίας. Ή συμφωνία, αυτή καλύπτει μόνον 
τούς παρέχοντας εξαρτημένη εργασία σέ εργοδότη έναντι 
άμοεβής πού καταβάλΔεται καθ’ οίονδήπο-ε τρόπον ώς καί 
τούς άλιεΐς οί όποιοι εργάζονται στήν παράκτια άλιεία. 
Δέν καλύπτονται οί ασχολούμενοι σέ υπερπόντια σκάφη τής ; 
’Εμπορικής Ναυτιλίας, σέ εμπορικά άκτοπλοϊκά σκάφη καί 
οί ευρισκόμενοι στήν Ελλάδα γι’ άλλους λόγους π.χ. του
ρισμό επίσκεψη, εργασία γιά ίδιον λογαριασμό κ.λπ. ώς καί 
οί άφιχθέντες στήν Ελλάδα Αιγύπτιοι, προ τής 1.4.81 καί 
μή άπασχοληθέντες μέχρι' τής ήμερομηνίας αυτής καί οι 
άφιχθέντες μετά τήν 1.4.81, άπασχολούμενοι ή μή καθώς 
καί εκείνοι οί όποιοι επιθυμούν νά έλθουν στό έξης στήν Ελ
λάδα γιά απασχόληση γιά -τούς όποιους έχουν έφαρμογή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ οί κείμενες περί εργασίας αλλοδαπών διατάξεις, ήτοι έρευνα 
τής αγοράς εργασίας, μετάκλησης κ.λπ.

Ώς είναι φυσικόν δέν προστατεύονται άπό τή συμφωνία 
όσοι έκ τών αλλοδαπών αποτελούν κίνδυνο γιά τή δημόσια 
τάξη, την ’Εθνική ασφάλεια καί τή Δημόσια ‘Υγεία οί όποιοι 
καί Οά ύποχρεούνται νά έγκαταλείψουν άμέσως τήν επι
κράτεια. · ‘

Αύτές είναι σέ γενικές γραμμές οί διατάξεις τής συμφωνίας 
ή όποια κυρώνεται μέ τό σχέδιο νόμου τό όποιο ύποβάλλουμε 
γιά ψήφιση. ·· .· ... - . '
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας γιά τήν προαγωγή τής διμερούς συνερ

γασίας σέ θέματα εργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων
• τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ‘Αραβικής Δημο-

κρατίας τής Αίγυπτου. J

' ■ "Αρθρο Πρώτο J ·.
• Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ./·1 
τού Συντάγματος γιά τήν προαγωγή τής διμερούς συνερ
γασίας σέ θέματα εργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Αραβικής'Δημόκρα'1 
τίας τής Αΐγύπτου πού ύπογράφηκε στό Κάιρο στις 18.4. 
1981, τής όποιας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στήν ’Αγγλική 
γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς έξης': ·;


