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Στο σχέδιο νόχον «Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται 
σε χώρε; τη; Ασία; η τη; Αφρική;».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Λ. ΓΕΝΙΚΑ

Τα χροό/λ,ματα τον αντιμετωπίζουν ο; .Ελληνες εργαζό- 
:νο: στο εσωτερικό κα: ιδίως ττ:; χώρες τη; Ασίας και τη; 

Αφρική; είναι πολλά και σνν-λετα. Αρκετά ατό αντά τσηγά- 
ζο-ν ατό τη/ ανεπάρκεια τη; ισχύονσα; εργατική; νομο-λεσία; 
ττ- φίνη.ν.ε τελευταία με τη μετακίνητη· μεγάλου ρεύματος 
Ε/ληνων εργαζομε/ων ττ:; παραπάνω χώρε;.

Ο: τνν-λήκες εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων ττις 
χώρε; άντε; είνα: ιδιαίτερα σκληρέ; κα: γίνοντα: ακόμη
σκληρότερες ατό την έλλειψη επαρκούς προστασίας. γεγονός 
ττ- επιβά/λε: τλεον την χ/ίγν.η τχ/εία; νομοθετική; ρύ-λμι- 
τη; τον νίματο; τον εναρμονίζεται άλλωστε κα: ττρο; τη συν
ταγματική ετιταγή ■ άρ-λρο 108', σίμφωνα με την οτοία ·λε- 
ττίζιτα: η υποχρέωση τη; τολ:τεία; γ:α τη φροντίδα των 
Ελλήνων εργαζόμενό;'/ τον εσωτερικού. _0: κλ.ιματο/.ογικέ; 
ιοανΊήκε; τε πολλές ατό τι; χώρε; τη; Αφρική; κα: τη;
Ασία; δημιουργούν πρόσ-λετε; ονσκολίε; για τον; εργαζέμε- 

,.νονς. τ.ον γίνονται ακόμη χειρότερε;, α·/ /,ηφ-λονν ντόψη ο: 
έντονε; κερδοσκοπικέ; τάσεις των επιχειρήσεων, με ατοτέλε- 
σμα ο: εκεί εργαζόμενοι να α/τιμετωτίζονται σαν εμπόρευμα.

Συγκεκριμένα. σε τολλέ; ατό τι; παραπάνω χώ.ρμ; η εργα
τική νομο-όε:ία και ο: δικαιοδοσίες επίλυση; των εργατικών 
διαφορών είνα: υποτυπώδεις. ενώ η διπλωματική ή, η τροσε
νική εκπροσώπηση εμφανίζεται X/επαρκής να βοη-λήσε: τον; 
'Έλληνες εργαζόμενου; στα κα-λημερινά τον; τροόλτχαατα κα: 
ν.νρίω; στα εργασιακά κα: ασφαλιστικά.

Το τροτεινόμενο σχέδιο νόμου οιατνέετα: ατό την αρχή ότι. 
όσο: στρατολογονν 'Ελληνες εργαζόμιετ/·ου; για να τσνς ατ> 
σχολήσουν σε χώρε; τη; Ασίας και της Αφρικής όπου ισχύουν

τρις αυτήν -ρους κα: εξασφαλίζεται στο-; Ελληνες τον ερ- 
γοζοντα: ττ:; ταρατάνω χώρε; η ασφα/.ιστική τροστασ:α κα: 
η ταλ:ννοστησή τους.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

1 ) Με το όρλρο 1 τον σχεδίου νόμον. προσδιορίζεται επα
κριβώς ο κύκλο; των κατα/.αμόανομένων ατό τη ρύ-λμιση αν- 
τη τροσώτων (εργοδοτών κα: εργαζόμενων). Η διατυπωτη 
στη σχετική διάταση είνα: ενρεια κα: ακριβή; ω; προ; το 
στοιχε’ο τη; :ναγένεια; των επιχειρήσεων, αφού κα-λορίζει 
δίο διαζευκτικά κριτήρια (έδρ α, ή οικονομικά ταμ; έρ ον τα
στην Ελλά:α ατό Έλληνες κα: Ξένον; κεφαλαιούχους ετι- 
χειρηματίες).

21 Με το ά.ρύρο 2 καθορίζεται σαν εφαρμοστέο δίκαιο 
στ:; εργατ:χκέ; r/έσε:; μεταξύ α;' ενός των Ελλήνων .τον 
εργάζονται ττ:; χώρε; τη; Αφρικής κα: τη; Ατια; κα: αφ’ 
ετερον των ετιχ/σεων τον ατατχελούν χυτού;. η κειμένη Ελ.- 
λ,ην.κή νον.·.-λέσια ττ- σννολ.ό τη; εφόσον αντή ϊεν αντιβαίνει 
τε κανόνες δημόσια; τάση; τη; α/.λ.ο:ατής. Ετίση; καθιε
ρώνεται υποχρεωτικά ο έγγραφο; τύτο; τη; σύμβαση; ερ
γασία; τον -λα καταρτίζεται οπωσδήποτε στην Ελληνική 
•λ.ώσσα κα: στη γ/.ώστα τη; χώρα; τη; απασχόλησης. Σε 
τερίττωση διαφορά; με το ξενόγλ.ωσσο κείμενο -λα επικρα- 
τεί το Ελληνικό. Μ: τον τρόπο αυτό σκοτείτα: να γνώριζε: 
έγκαιρα τότο ο μισ-λωτό; όσο κα: ·ο: λοιτές αρμόδιε; Ελλη
νικέ; αρχές τον; όρον; κα: τ:; σνν-λήκε; εργασία; υπό τι; 
οτοίες -λα απασχολείται ο μισ-λωτό;. ΕΞ άλλ.ου με τη διά
ταση τη; ταρ. 2 του άρ. 2 ταρέχετα: μεγαλύτερη προστα- 
σία στον Έλλ,ηνα εργαζόμενο σε ό.τ: αφορά τον; όρον; τον 
συνομολόγησε στην ατομική τον σύμβαση, αφού αυτοί -5α ε- 
λ,έγχοντα: προηγουμένως ατό τ:; αρμόδιες υπηρεσίες τον Υ
πουργείου Εργασίας, τον; οικείου; ασφαλιστικούς φορείς κα: 
τις κατά τόπον; προξενικές μας αρχές.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υποχρέωση των οικείων ετι- 
χε:ρήσεων για την έγκαιρη κατά-λεση αντίγραφων των συμ
βάσεων αυτών στις ταρατάνω υτηρεσίες.

έτε: να διασφαλίζουν στ 
Τι.'.

υτηρεσίες. -λα
ελάχιστο όριο δικαιωμάτων κα: να 
εκτλ.ήρωτη τω-/ υποχρεώσεων τον 
-του; εργαζόμενόν;.

Με τον τρότο αυτό·/ χντνχετωτι'ζονται έγκαιρα τα τροίλ.ή- 
ματα του γεννώνται ατό τητ/ α·/ασφάλ.ε:α δικαίου του αισλά
νετα: ο Έλληνα; εργαζόμενο; στι; ταρατάνω χώρες και ατά 
τις ενδεχόμενες ταλαιτώ:ίος στη·/ τροστάύειά του να ετιβιώ- 
σε: σε άγνωστα γι’ αυτόν μέρη, σε τερίττωση ε-ρν.ατάλ.ειψής 
του ατό τον εργοδότη, γεγονός τον εκτός των άλλων, εκ-ύέτει 
στα ματια των ςενων. το Ελ/.ηνικο στοιχείο και μειώνει την 
ε-ύνική αΞιοτρέτεια.

Έτσε, με το τροτεινόμε·/θ σχέδιο νόμου, του γίνεται μετά 
κα: ατό τη σννά·/τηση εκτρασώτων της Γενικής Σλινομοστον- 
διας Εργατών Ελλάδος με τον Πρω-λ/τουργό κ. Αν?ρέα Π α- 
τχ/δρεου στα τλ.αισια υλοτοίησης τον/ κυβερνητικών εΞχγ- 
γελ.ιων σκοτείτα·. η λ.ήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων 
του εργάζονται στις χώρες της Ασίας κα: τη; Αφρικής. Η 
τροστασια χυτή έγκειται στη ύέστιση κχ/όνων δικαίου και στα 
Σςής -λέιματα: Βμτοδίζετα: ο ατοκλεισχός τη; αρ-νοδιότητα; 
των Ελληνικών δικαστηρίων στις τεριττώσεις του η αρ-μο- 
Ιδιότητα χυτή ντάρχε: σάχφωνα με τις γενικές διατάΞεις.
Οτωσδήτοτε δε. δημιουργείτα: συν αρμοδιότητα σε κείνες τις 
τε,ριττώσεις του οι εργχσιχ/.ές σχέσεις διν/άμει συμφωνίας 
των ;μερών ντήχύησχ/ στχ αλλοδχτά δικαστήρια, θεσμό λ ε- 
τειται η υτοχρεωτική εφαρμογτή της Ελληνικής νομοθεσίας, 
(τλ,η·/ εκείνων των διατάσεων του ατ/τίκεινται στη?/ αλλοδατήι 
δημόσια τάξη), ατοκλειομενη; και -λεωρουχέ'/ης ω.ς άκυρου 
κάψε συμφωνία; του -λα τεριέχει αντί-λετννς (δυσμενέστερους)·'

ii'.r.ajU? */.χ: όχου Με την ταρ. 3 τον ίδιον άρ-λρου χ/χγ/ωρίζ:ται υπέρ τον
χτιν.ες αρχές */.α: εργαζομένου η υπεροχή τη; ευνοϊκότερη; συμφωνία; έναντι
εργαζάχε'/ο^ς £να- των τυχόν άλλων του καταρτίστηκαν προηγουμένως.
α: -τι-* για την 
ίχνο-ντχι ατέναντι 3) Με το άρ-λρο 3 διασφ 

γσζομένον στην Ελλάδα, το
αλίζετα: η ταλιννόστηση του ερ- 

5άρο; της οτοία; χ/αλ.αμόάνει
κατ’ αρχή η ντόχρεη επ:χ/ση.

Για την εσασφάλ.ιση χυτή της ετιστροφής -λεσμο-λετοόνται 
τερισσέτερες εγγυήσεις ντε; τον εργαζομένου κα: συγκεκρι
μένα εκείνη με την οχεία ο: υτόχρεες ετιχ/σεις δεσμεύονται 
μ- τη διαδικασία προσκόμισης εγγ-υητικών τρατεζικών επι
στολών τρος τον ΟΑΕΑ. ο οποίος, σε τερίττωση άρνησης 
της ετιχ/σης για οτοιοδήτοτε λόγο να εκτελέσε: τη/ παρα
πάνω υποχρέωση, αναλσμίάνε: τις δαπάνες επιστροφής τον 
εργαζομένου, δικαιούμενος εντεύ-Stv να παρακρατήσει τα χ/τί- 
στοιχα ποσά ατό την υπέρ αυτού κατατεύείσα εγγυητική επι
στολή.

Ανάγκη εδώ να διενκρινισλεί ότι με την ταρατά·/ω υπο
χρέωση των ετιχ/σεων δεν δημ:ουργού·/τα: τρόσ-λετα ίαρη 
γι’ αυτές, αφού ο διχκχ/ονισμός του λέ/ματος της ταλιννό- 
στησης αποτελεί πλέον όρο στις καταρτιζό/χ-Γ/ες ατομικές 
συ;χβάσε:ς εργασίας. Άλλωστε η δαπάνη για την επιστροφή 
τον εργαζόμενον στην Ελλάδα ή γενικά στον τότο της τρόσ- 
ληψής τον είναι η-λικά και νομικά επιβεβλημένη και συνε
πώς σχ/ τέτοια οφείλ.ονν να την έχουν τροόλ,όψε: κα: προ
γραμματίσει ο: υπόχρεες ετιχ/σεις. ν ..

4) Με το άρ-λρο 4 τον περιέχει κα-λαρά δικονιμικές δια
τάσεις, σκοτείτα: όχι να ιδρυλεί αρμοδιότητα των Ελληνι
κών δικαστηρίων για κάύ·ε διαφορά χ/χαεσα στον Έλληνα 
εργαζόμενο κα: στον εργοδότη, αλλά να •εμποδιστεί ο απο
κλεισμός της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων στις 
περιπτώσεις του αυτή υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές ίια- 
" 3 ζ £ · ξ.
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Είναι γνωστό ότι οι κζ~3.κζι.ίζνόμονες από το σχέδιο νόμου 
επιχ/σεις. που είναι οικονομικά ισχυρές, επιβάλλουν στους 
μισθωτούς που προσλαμβάνουν, την υπογραφή (προσχώρη- 
στ,) σε συμβάσεις έτοιμες από πριν λα: συνήθως έντυπες στ:ς 
οποίες περιέχεται ο όρος ότι αποκλειστικά αρμόδια για κάθε 
διαφορά του προκύπτει αστό τη σύμβαση εργασίας είναι τα 
δικαστήρια της χώρας -ου να απασχοληθεί ο εργαζόμενος. 
Οι συμφωνίες αυτές, σύμφωνα με ορισμένες δικαστικές απο
φάσεις (Εφεσείου Αθηνών υπ’ αριθ. 1571/72) ε-ξασσφαλί- 
ζουν στους εργοδότες ασυδοσία αφού γ:α λόγους οικονομικούς 
•/.αι άλλους είναι αδύνατον στην πράξη να διεξάγει ο μισθω
τός δίκες στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά με την 
προτεινόμενη διάταξη εμποδίζεται μία από τις συνηθισμένες 
μεθόδους ν,αταστ,ρατήγησης των δικαιωμάτων των Ελλήνων 
εργαζομένων στο εξωτερικό.

δ) Με το άρθρο 5, οι υπαγόμενες στη ρύθμιση αυτή επιχ/ 
σεις, υποχρεούνται να έχουν ανάλογη συμπεριφορά προς τους 
Οργανισμούς Απασχόλησης Εργ. Δυναμικού και Εργατικής 
Κατοικίας προς εκείνη που ισχύει στην Ελλάδα. όσον αφορά 
τις υπέρ των Οργανισμών αυτών εισφορές για τους εργαζο
μένους που απασχολούν.

6) Με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου συμπληρώνεται η 
παρεχόμενη προστασία προς, τον εργαζόμενο σε ό.τι αφορά 
την ασφάλισή του κατά της ασθένειας και του επαγγελμα
τικού κινδύνου και γενικότερα την παροχή προς αυτόν άμε- 
σης ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατ’ αρχή, η ασφάλιση αυτή ·$α γίνεται μέσω του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα της χώρας απασχόλησης του εργαζο
μένου. 5ε περίπτωση ελλείψεως τέτοιου φορέα ή αδυναμίας 
ή άρνησης του ήδη υπάρχοντος να ασφαλίσει τον εργαζόμενο, 
την υποχρέωση χυτή θα αναλαμβάνει ευθέως η εργοδότρια 
επιχ/ση μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Αν πάλι υπάρχει αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης για τους 
επαγγελματικούς κινδύνους και την ασθένεια που θα βεβαιώ
νεται από τις κατά τόπους Ελληνικές Υπηρεσίες Εργατι
κών Συμβούλων ή Εργατικών Ακολούθων ή τις Προξενι
κές Αρχές, οι υπαγόμενες στη ρύθμιση αυτή επιχ/σεις υπο
χρεώνονται να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους την παροχή 
άμεσης ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Εξ -άλλου με το υπό κρίση ά,ρθρο προστατεύεται ο εργα
ζόμενός στην εξασσφάλιση υγιεινής και κατάλληλης κατοι
κίας, εφόσον όμως η παροχή αυτή ή και τυχό/ άλλες απο
τελούν όρο της ατομικής τους σύμβασης.

7) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, παράβαση 
των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται ότι ισοδύναμε! με κα
ταγγελία της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του εργοδότου, 
ενώ παράλληλα παρέχεται αξίωση στον εργαζόμενο να ζη
τήσει αποζημίωση και με άλλες διατάξεις.

8) Με το άρθρο 8 προσδιορίζονται ο: ποινικές κυρώσεις 
κατά των παραβατών των διατάξεων του νόμου αυτού καθώς 
επίσης προσδιορίζονται και τα ποινικά υπεύθυνα πρόσωπα. 
Οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου αυτού είναι αναγκαίες κυ
ρίως για να κατοχυρωθούν οι εργαζόμενοι από τον κίνδυνο 
της αφερεγγυότητος των εργοδοτών και των εκπροσώπων 
τους.

9) Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου επεκτείνεται η 
ισχύς του και στις εργασιακές συμβάσεις και εργασιακές 
σχέσεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου με τις 
εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

10) Με το άρθρο 10 παρέχεται η δυνατότητα για την έκ
δοση Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία θα ρυθμίζονται 
τά θέματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην έκταση και 
το περιεχόμενο των μέτρων κοινωνικής προνοίας των υπό κρί
ση μισθωτών καθώς επίσης και θέματα με τα οποία θα 
ρυθμίζονται ο: συναλλαγματικές και γενικά οε οικονομικές 
•υποχρεώσεις και διαδικασίες των αρμοδίων κρατικών υπηρε
σιών και επιχειρήσεων.

11) Τέλος με το άρθ|:ο 11 προσδιορίζεται ο χρόνος ενάρ- 
ξεως ισχύος του νόμου αυτού.

Αθήνα. 18 Αύγουστου 1983 ■. I·'

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Εξωτερικών Δικαιοσύνης!
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