
Στην πρόταση νόμου (Κύρωση τής ύκ’ άρι-3. 156 Λιανούς 
.Σ-μόασεως Εργασίας γιά τήν -Ισότητα ευκαιριών καί 
-τών -S.S φύλων: εργαζόμενοι μέ οίκογενειαχές ύποχρεώ-
«··;-. -; · · ί -···.- -

//υός ι// Βονλή ιών 'Ελλήνων
Ή Hivr/.ή Συνδιάσκεψη τής Λιεύνοΰς Όργανώσεως Έρ- 

γσ,σ.ας -ης 3ης Ιουνίου lb81 δ.απίστωτε ότι ή σύμβαση 1J1 
«σερί διακρίσεως ώς πρός την απασχόληση καί τό επάγγελ
μα» τής 4ης ’Ιουνίου 1958 άφήνει άκ.άλυπτους τούς. εργα
ζόμενους, rev βαρ-ύνοντα: μέ οικογενειακά βάρη καί ύποχρεώ- 
σεις άπό άποψη διακρίσεως ώς πρός την απασχόληση και τό
επάγγελμα. ........... . ϊθ: ε :
-,Με τήν Σύυ.ςαση .111 έχει κρι-όει ότι ή ύπαρξη διακρίσεως 

«άηοτελεϊ παραβίαση τών δικαιωμάτων τών έξαγγελύέντων 
διά τής Παγκοσμίου Διακηρύξεως τών δικαιωμάτων τοΰ άν- 

νρω.,ου». οτ: η ανυπαρξία κανόνων τού ·ύά p>S;jίζουν το ·$έμα. 
αυτό παραβιάζει τις άρχές τής πιό κάνω διακηρύξεως καί 
επιδεινώνει τίς συν»$ή/.ες εργασίας τής κατηγορίας αύτής 
τών εργαζομένων. Τήν απαγόρευση καύιερώσεως κριτηρίων 
είτε- άμεσα είτε ίμμεσα πού βασίζονται στό φύλο σε συσχετι
σμό μ: τήν οικογενειακή κατάσταση τώ/ εργαζομένων καί τήν 
διασφάλιση στην πρόσβαση στην . απασχόληση επιβάλλουν καί 
οι :οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ' (âp-Spi 

2 τϊαρ. ι τής ύπλ.άρι-3.. 75/117 'Οδηγίας καί άρ·3ρα 2 παρ. 1; 
καί 5 παρ. 1 τής ύπ’ άρι-3. 76/207 'Οδηγίας).
-i-Τά άρ·3ρα 21 καί 22 τοΰ Συντάγματος μας ορίζουν τά τής 
προστασίας τής οικογένειας, εργασίας καί άσφαλίσεως ερ
γαζομένων. ;τ :: λ. :;.”ρϋ:πό ί,ύ —π por.'.: Λ

--λρ'Χλοποίηση τών Συνταγματικών αυτών, διατάξεων καί τών 
πιό πάνω -'Οδηγών , τοΰ Συμβουλίου. Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
λά-άποτελέσεί ή-κύρωση τής Διεθνούς ,Συμβάσεονς Τ56, πού 
είναι., καρπός -βα-όειάς ' διεθνούς μελέτης τών προβλημάτων 
τών-εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. ■ ■ pro .,. . 

-’--Είναι γνωστές αί συν-5ήκες εργασίας καί οικογενειακής 
ζωής καί γενικώτερα διαβιώσεως τών εγγάμων ιδία γυναι
κών καί κά3ε εργαζομένου, πού βαρύνεται μέ μέλη οικογέ
νειας ανήλικα, ανάπηρα κλπ. Ή παροχή δυνατότητας ισό
τητας ευκαιριών καί μεταχειρίσεως κατά τήν άπασχόληση, 
διευκολύνσεων, παροχής βοήθειας καί φροντίδων αποτελεί, 
στοιχειώδες κα-3ήκον π.ρός τήν πιό πάνω κατηγορία εργαζο
μένων κυρίως γιά τήν κάλυψη τών οικογενειακών τους α

ναγκών μέσα σε ευμενές κλίμα χωρίς περισπασμούς καί κιν
δύνους απώλειας τής εργασίας εους.
'Ή κύρωση τής Συμβάσεως είδικώτιρ'α γιά τή χώρα μας 

καί τό λαό της επιβάλλεται καί γιά νά δο3εί σοβαρό κίνη
τρο για δημιουργία οικογενειών και αόξήσεως τών γεν
νήσεων.

Πιστεύουμε πώς ή κύρωση τής Συμβάσεως ·3ά εξαφανίσει 
καί- τά τελευταία στοιχεία διακρίσεως ώς πρός τήν απασχό
ληση καί τό επάγγελμα καί -3ά δώσει; τήν ευχέρεια άμβλύν- 
σεως τοΰ όξύτατου δημογραφικοΰ προβλήματος τής χώρας. 
Τό- -.. Ά·3ήνα. 14 Ιουνίου 1982 : -■ ■■

Οί πεοτεινουσες Βου/Λτες
• ΣΤΝΟΛΙΝΟΓ — ΜΑΡΤΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΨΑΡΟΓΔΑ —
ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ — ΤΣΤΑΜΑΝΗ 
ΦΡΟΣΩ -■ ν - μ - · ;

ΣΓΜΒΑΣΗ 166.
Γιά τήν ισότητα ευκαιριών κύαί μεταχειρίσεως γιά τούς έρ- 

γαζόμενους καί τών δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογε
νειακές υποχρεώσεις. /V / .1 : ‘

• .Ή Γενική Διάσκεψη τής Διελνοϋς Όργανώσεως Έργα- 
σιαις συγ*λή-3ηκε στή Γενεύη άπό το Διοικητικό Συμβούλιο 
τοΰ Διε-3νοΰς Γραφείου Εργασίας καί στή συνεδρίαση τής 
3ης Ιουνίου 1981 τής 67ης συνόδου της:
ει -Εχοντας υπόψη τή Διακήρυξη τής Φιλαδέλφειας σχετι
κά με τούς σκοπούς καί τούς στόχους τής Δ.Ο.Ε. πού άν-α-
ντ/ωσι7εΐ Οτι «όλοι οί ov-S-fiovnoiάνυ£ά·τυ--τ -τπο ουλτ. -3στ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σκευμα ή γένος έχουν τό δικαίωμα νά επιδιώξουν τίς υλι
κές. τους ανέσεις καί τήν πνευματική τους ανάπτυξη με 
συν-όήκες ελευθερίας καί αξιοπρέπειας, μέ Ακονομική εξα
σφάλιση καί ίσες ευκαιρίες», καί

'Εχοντας υπόψη τούς όρους τής Διακηρύξεως γιά τήν 
ισότητα ευκαιριών καί μεταχειρίσεως τών εργαζομένων γυ
ναικών καί τήν απόφαση, πού αφορά ένα σχέδιο δράσε ως με 
σκοπό τήν προαγωγή τής ισότητας ευκαιριών και μεταχειρί- 
σνεως τών εργαζομένων γυναικών, πού υίο*3ετή-3ηκε άπό τή 
Διεύνή Συνδιάσκεψη Εργασίας τοΰ 1975, καί

Έχοντας ύπόψη τίς διατάξεις τών Δνεύνών Εργατικών 
Συμβάσεων καί Συστάσεων πού άποσκοποΰν στην εξασφάλιση 
τής ισότητας ευκαιριών καί μεταχειρίσεων εργαζομένων άν- 
δρών καί γυναικών, δηλαδή τή σύμβαση καί τή σύσταση ίσης 
άμοιόής τοΰ 1951. τή σύμίαση καί σύσταση διακρίσεως (·άπα- 
σχολήσεως καί έπαγγέλματοις) τοΰ 1958 καί τό μέρος VIII 
τής Συστάσεως γιά τήν 'Ανάπτυξη τώυ Άνύρώπινων Δυνα
τοτήτων τοΰ 1975, καί

Αφού άνάφορε ότι ή σύμίαση διακρίσεως (άπασχολησεως 
καί επαγγέλματος) τοΰ 1958 δέν καλύπτει ειδικά τίς δια
κρίσεις πού καθορίστηκαν μέ βάση τίς οέκογενευακές ύπο- 
χρεώσεις καί έκρινε ότι άπαιτοΰνται γιά τό σκοπό αυτό συμ
πληρωματικοί κανόνες, καί .... ... j

Έχοντας ύπόψη τούς όρου; τής Συστάσεως’ γιά τήν απα
σχόληση (γυναικών μέ οικογενειακές υποχρεώσεις) του 1965, 
καί άφοΰ εξέτασε τίς αλλαγές πού έγιναν μετά τήν άπαδο-
χή'^της, καί λ - .( . ^ :ΐώ·. ά Σ
. Έχοντας ύπόψη ότι ρυθμίσεις γιά ισότητα ευκαιριών κ ι 
μεταχειρίσεως άυδρών καί γυναικών υίο3ετή·3η/.·αν επίσης άφ.ό 
τά Ηνωμένα 'ErSv.η καί άλλους ειδικούς .’Οργανισμούς καί 
άφοΰ ΰπενύυμισε Ιδιαίτερα τήν' 14η παράγροιφο τοΰ προοι
μίου τή; Συμβάσεως τών Ηνωμένων Έ3νών γιά τήν εξά
λειψη κά·3ε μορφής διακρίσεως σέ βάρος τών γυναικών τοΰ 
1979 πού αναφέρει; ότι τά κράτη - μέλη «είναι' ενήμερα ότι 
οΐ παραδοσιακοί ρόλοι άνδρών καί γυναικών στην κοινωνία^ 

-καί τήν οικογένεια είναι ανάγκη νά αλλάξουν γιά ν-ά επι
τευχθεί πλήρης ισότητα άυδρών καί γυναικών», καί

’Αναγνωρίζοντας ότι τά προβλήματα τών εργαζομένων μέ 
οικογενειακές υποχρεώσεις είναι μέρος ευρύτερο/; ■ ύεμάτων 
σχετικών μέ τήν οικογένεια καί τήν κοινωνία πού πρέπει να 
λάβουν ύπόψη στις Έύν-κές Πολιτικές, καί -

’Αναγνωρίζοντας τήν ανάγκη δημιουργίας πραγματική; 
Ισότητας ευκαιριών καί μετχ/ειρίσεως, τόσο μεταξύ εργα
ζομένων άνδρών καί γυναικών μέ οικογενειακές υποχρεώσεις, 
όσο καί μεταξύ τών εργατών καί άλλων έργαζεμένων. καί - 
- Κρίνοντας ότι πολλά άπό τά προβλήματα πού αντιμετωπί

ζουν όλοι οι εργαζόμενοι επιδεινώνονται στις περιπτώσεις έρ- 
γαζομόνων μέ οικογενειακές υποχρεώσεις καί ά·;αγνωρίζοντας 
τήν ανάγκη βελτιώσεως τών όρων εργασίας του; μέ μέτρα 
πού άνταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους καί μέ μέτρα 
πού σκοπεύουν στή βελτίωση τών όρο/; εργασίας τών εργαζο
μένων, καί . - : - ί ·' . '·. ; - ·

'Εχοντας αποφασίσει τήν άποβοχή ορισμένων προτάσεων 
σχετικά μέ τήν ισότητα ευκαιριών καί μεταχειρίσεως εργα
ζομένων άνδρών καί γυνατκών μέ οικογενειακές υποχρεώσεις 
πού είναι τό πέμπτο ·3έμα τής ήμορήσιας διατάξεως τής 
συνόδου, καί ; .....

Έχοντας αποφασίσει οί προτάσεις αύτές νά πάρουν τήν μορ- 
φί- μιας διε-3νοΰς σομίάσεως.

• - ’Αποδέχεται σήμερα εικοστή τρίτη μέρα τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 
έτους χίλια ςννεακόσια ογδόντα ενα τή συββαση πού ακολου
θεί μέ τίτλο: Σύμβαση ’Εργαζομένων μέ Οικογενειακές 'Υ
ποχρεώσεις τοΰ 1981. : ···’ ./ '. ' .

:. . ■- . . ■ Άρδρο 1.

1. Ή σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σέ εργαζόμενους άνδρες 
καί γ/;αίκβς μέ υποχρεώσεις σέ παιδιά πού έξαρτώνται άπό 
αυτούς όταν οί υποχρεώσεις αυτές περιορίζουν τίς δυνατότη
τες προετοιμασίας τους γιά τήν είσοδο, συμμετοχή ή πρόοδο
σττν ΒίκενΟΓίιττ /ΐσσττϊΐόττ,τα. ■ ; r ;;



— 2
2. Ο. διατάξεις αυτής τής συμβώσεως εφαρμόζονται έχί- 

ση; στους εργαζόμενους wipe; καί γυυαίκεφ με ύχοχρεώσέις

ριοτηιτα. ^
3. Γιά τούς σν.οχους αυτής τής συμίάσεως μέ τοος ορούς

σύμφωνα με έναν χπν τους τροχούς xw αναφερονταε στο 
θ.ρο 9 αυτής τής σύμβασης. ·' . ^ .' V

4. Οί εργαζόμενοι -ου άναφέρουται στις χάραγράφους. ι 
XXI 2 τοϋ άρθρου χύτου άναφερονταιστή σύμβαση χύτη ως 
«εργαζόμενος με οικογενειακές ύχοχρ εώσε ις».

Άρθρο 2. ',
Ή σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους οι

κονομικής δραστηριότητος χ)αί σε όλες τις κατηγορίες ερ
γαζομένων. V" ;
-1 -* :■··■: - τ-γ Άρθρο 3. . . . ·;;

1. Με σκοχό νά γίνει ώχοτελεσματιχή ή ισότητα ευκαιριών
χχΐ μεταχειφίσεως γιά τους εργαζόμενους άνδρες καί γυναί
κες χά5ί μέλος οφείλει νά ιχείριλάβει το στόχο αύτά στην 
Εθνική του χολιτική, γιά νά διευκολύνει άτομα με οικογη- 
ν;ιαχές ύχοχρεώσεις, του ά<χ ασχολούνται η έχιθυμοΰν να
βρουν άχσσχόληση, να ασκήσουν το δικαίωμα αυτής τής αττα- 
σχόλησης χωρίς νά" γόνουν άντρχίίμίενο διάκρισή ως καί στο- 
μέτρο τοΰ δυνατού χωρίς σύγκρουση μεταξύ τής άχασχολή- 
οεώς τους καί των", ριχογενειαχών τους ύχοχρεώσεων.- ν

2. Για τήν εφαρμογή τής -παραγράφου- t τοΰ άρθρου αύτοΰ
ο όρος «ίιάκρτση» σημαίνει διάκοιση στο επάγγελμα καν τήν- 
άχάσχόλήσή, όχως καθορίζονται άχυ τα άζρθρ* i χαί 3 τής 
Σ'ίχβασής Δ’ιχκρίσάως(άχαη/ολήσεως καί έχαγγίλματοςλ 
τόΰ 1ίΚ>8ν'»*· -ό:" :-Αί τν τ.ήή-τ îv.-î χ «ρτ ·ϊχ

ς, %
> Ms σκοχοινά γίνει άχοτελεσματική ή Ισότητα ευκαιριών- 
χαί μετχχειρισεως γιά του; εργαζόμενους άνδρες καί γυναι- 
χες, τρέχει νά ληφθ-οΰν όλα τά μέτρα, τού-, συμβαδίζουν με 
τίς έθνοκές συνθήκ-ες.καί δυνατότητες-, ώστε;.· .μ ■· ;■ 

ce) νά χχταττϊί δυνατά στους εργαζόμενους με οικογενεια
κές υποχρεώσεις νά άσχήσουν νέ δικαίωμα τής. ελεύθερης 
έτιλεγής τής άχασχολήσεώς τους, καί όΐ: Λ· i:'i

ί) νά λαμβάνονται ύχόψη οί άνάγχες τους σε σχέση με τους 
όρο.ς χαί τίς συνθήκες άχασχολήσεως χαί κοινωνικής άσφα- 
λίσεως. : - . · . · ; ' ν··
.-ί . .. Άρθφο 5. - .

Πρέχει νά ληφθοάν άχόμχ όλα τά μέτρα τού είναι σύμφω
να με τίς εθνικές συνθήχες χαί δυνατότητες. - :

α) γ»ά νά ληφθοΰν ύχόψη οί άνάγχες τών έργαζήαεων 
με οίχογενειαχες ύτοχρ^ωσεις στον ,χοινωνιχο τ,ρογσαμματι- 
σφ« γ.·χί ■ - *' '· - : ττ . .···" εν;

6) γιά νά άνατττυχθοΰν χαί ίελτ,κοθοΰν ο! χοινωνιχής ϋθη
ρεσίες. ΐτμόσιες χαί ^ιωτιχές. ότως οί διευκολύνσεις χλΪ 
υτηρεσιες γιά τήν φροντίδα των ταιΐιών y.a3 τήν οϊχεγενε α.

Άρθρο 6. J
Οί ά.ρμάσιες άρχες κχ: όργΛ/υσμο! σέ. χάύΐ χώρα, τρέτει 

νά τάρουν τά κατάλληλα μέτρα γ-.ά νά τροωθήσοον τήν έν- 
ημέριυση καί τήν έχταέίεοση τεού *Sà τσροχαλέσου/ στο κοινό

'·■ ·· » - ---If III
τήν έτίλΟοη α-ύτόύν των τροίλημάτων.
:;;Λ ' -.Άρθρο 7. ' .*·.

Θά τρέτει νά ληφθοΰν ό/-α τά μέτρα τού είναι σύμ
φωνα ιμέ τις έθνιχές συνθήκες χαί δυνατότητες, συμτεριλαμ-

Ϊανουένων χαί των μέτρων γιά τον επαγγελματικό τροσανα- 
τολισμό χαί έ τ αγγε'λμβτική έχταίϊευση χαί τού θά έ τι τρέ
ψουν στους έργαζό;κενους μί οίχο·ρε>εια'χ.ες ύποχρεωσεις_νά 
ένσωματω-θοΰν σ,τήν .άργχτιχά; δύναμη- χαί νά ηαραμεινυυγ: σ: 
αυτήν» χαθύς χαί νά έτανέύ.θουν σ' αύτήν μετά ατο ατουρατ 
τού οφειλόταν στις ύςοχσεώσεις αυτές. ,.

,.· ί \ '...ι· ί. ...ι ... :

..Άρθρο 8. .·
Οί οικογενειακές ϋτοχρεώσεις δεν μτοροϋν χαθ αυτές, 

νά άτετελέσουν ί άτιμο )χγο γιά τόν τερυατισμο τής άτασχο- 
λήσεως.· · ;>".·· 'χ.νι ·· .'·:· - - - '·'■ ·< -'·· :.'r '-Α.'

« . -. , --ν_ ν «VÏ ς ν ·ι·* f, ’ ' * * « »’ «V : Ο ν.**·. ς λϊ» r
.*■ ..Λ-ίγί

Οι διατάξεις αυτής τής συμίάσεως μτορούν ->ά εφαρ^ΑΟί· 
στοΰν με νόμους ή κανονισμούς, τυλλ ογι κέ ςσυμ δ ά σ ε : ς, κανο
νισμούς εργασίας,. .διαιτητικές . άτοφάσεις* διχαστικός Άαΐίτ 
φάσεις ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων ή μέ κάθε κλ!λ$ 
τρότο σύμφωνα με τήν έθνιχή τραχτιχή τού μτορεί νά είναι, 
κατάλληλη χαί τού λαμδάνει ύτόψη τίς εθνικός συνθήκες.

•. - : · '. τ ; ;’Λ , 10·' 'ϊ ' ^ ν i ν’ώί
1 ) Οί διζτάήεες αύτής ,τής.Συμίάσεως μτοροϋν -νά έφαρ* 

αοστοΰν σταδιακά αν είναι»·.άνάγχη λαμόάνοντας ύτοψη τίς 
εθνικές συνθήκες μέίφήν: άροϋτόθεση.ότι τά μέτρα τού θά 
λαμόάνοντστ. γιά. τήν εφαρμογή τους χρέτεώνά *φαρμόζονται 
σέ κάθε τερίττωση γιίά όλους ' τούς" εργαζόμενους, τού καλόν 
ττονται άτό τό άρθρο ΐΓταρίάίγραιφος 1.- ;.. . «'. jsx
; 2) Κάθε μέλος, τού έτιχυρώνεί χύτή τή σύμβαση θά ά·.co-
φέρε : στην, τρωτή τοο έκθεση γιά τήν εφαρμογή αύτής τής
Συμίάσεως τού θά ύτοβ-άλει σύμφωνα μέ τό άρθρο. 22. μοΰ 
καταστατικού τής .Διεθνούς ι.’Οργσπκίσεω'ς "Εργασίάς-μέ τοιό 
τράτο άν. ,ύτάρχεν τερΐτότιοσή! ατοοτευει. ,·νά εφαρμόσει τϊς δυ
νατότητες ; coù ταρέχςιί ,ή ααρ άγραφος λ . .αύτοΰ : τοΰ-. άρθρού 
καί . θά : αναφέρει ;ατίς.;έιτόμένες. εκθέσεις»σέ ττοιά έκταση 
εφαρμόστηκε ή τρόκεηαι ;νά εφαρμοστεί ν σανδιακά» αύτήί ή 
συνθήκη.·.-·;^ ;ε·τ£··ίί ε*.\γ <’*·.; a :.:.·_·■·· .'-..i

■ - r· ε a Άρθρο il. · r; " 'y " l'v
J , » · - t ' "· '· — '* , · ■ f - .V . . ·. y........... » ' “ ÎUi οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζόμενων έχουν, το 

δικαίωμα νά συμμετέχουν σύμφωνα μέ τίς, εθνικέ;, συνθήκες 
κ_αί τρακ.τική στήν έκτόνηση. καί έφαρμογή, τών μέτρων, τού 
άτοίλέτουν στην εφαρμογή, τών διαταΐςέω,μ; ,αύτής τής ,συμ-
όασεως . υ,· r ~ .’τ. .έ .ν ;·ν.- ·; .* ;,ι·.:».ν ·.-wîa

■ ν ·····““·*.·■' Άρθρο 12: U'··<Φ i' ·ώνγτν
. ;ρ.-: ' .τ-·:! :ά-.τ».'ΐ.ί.·'-χ,:·.·*νέ·όUi ετίσηαες κυρώσεις της·συμοασεως αοτης ανακοινώνονται

ατον Γενικό Διευθυντή τοΰ Διεθνούς Τραφείου. Εργασίας 
άτό τον όχοίο χαί καταχωρίζονται. . . ..

. , Άρθρο 13.·,:· · -· .. τ · ; Μ.ττίΛΧ'Ρ ;ι. ν ■»<.·:.,\· λ μ: . μ
1. Ή σύμβαση αύτή δεσμεύει μόνο τά Μέλη τής Διεθ'-ούς. 

Όργανώσεως Έργασίας-μσύ ,ή κύρωσή τους ϊχ:ι- κ,αταχωρηί 
θεέ άχό τον Γενικά Δρρυθυντή.φτβ ,,τιτ.ΐέ «.:· ο.’ΐτ

2. Ή σύμβαση αΰτή .θά» ί σχάσει δώδεκα μήνες μετά τήν
καταχώρηση άττέ τον Γενικ.ά Διευθυντή τών κυρώσεων άτέ δύο 
Μέλη. ,. ... ■. . ... ·. >

3. ’Ακολούθως ή σύμβαση θά ισχύει γιά κάθε μέλος δώ- 
εκα μήνες μετά τήν ημερομηνία χαταχωρήσεως τής χυρώ-

σεώς της.
,ν·*Αρθ^ '14*. '*'

1. Κάυΐ μν-ος. χού.ζκ'υρωνεΐ 'αύτή'τή' σύμβαση 'μτορεί νά 
'τήν καταγγείλει μετά xapD-ευση δεκαετίας άχδ τήν ημερο
μηνία τής ένάρξεως τής ισχύος της μέ ττράξη τού άνα-κοι- 
νώνεται στον Γενικά Διευθυντή τοΰ Διεθνούς Γραφείου Ερ
γασίας καί τού καταχωρίζεται άχό αύτόν. Ή καταγγελία 
άρχιζε: νά ισχύει ένα χρόνο μετά τήν καταχώρησή της.

2. Κάθε μέλος χού μχε: κυρώσει αυτή τή σύμβαση τέ ό.χοίο 
δέν έχει κάνει _χρήση μέσα,:σέ ένα χρόνο ,άχό τή λήξη τής 
δεκαετίας χού μνημονεύεται, στήν χροηγούμενη χαράγραφο.. · ■


