
v-ί; τ/vi'.rA vo'jloυ «για την Κύρωση του ϊιεΑ'/Ον, συμφώ/ου
- ·.j -2 Οικονομικά, Κοινωνικά ναι Μο:»(ι)·'·ΐ|.i σ.καιω-
;J.aT2”.

έ/ρΰς r/) Bov/.ij uov 'Ελλήνων

| "Οπως είναι γνωστό τα Ηνωμένα ΕΑνη. to 1ΓΜ«’». 
υίοΑέτησαν to ΔιεΑνές Σύμφωνο γιά τά Οικονομικά. Κοινω
νικά καί Μορφωτικά δικαιώματα.

2. To Σύμφωνο αυτό αποτελεί μια έξειδίκευση τής Π αγκο- 
σαιας ακήούξη; τής Γενικής Συνέλευσης τών Ήνωμένιο· 
’βψνών ττ!ς 10 Δεκεμβρίου 1048 γιά τά άνΑρώπινα δικαιώ
ματα.

3. ΊΙ Ελλάδα. ο"ως είναι γνωστό, μετέχει στην Εύρω- 
-2Ϊ7.Τ, Σύμβαση τών άνψρώπινων δικαιωμάτων τού 1930 
-φ-, όποια έχει επικυρώσει καί νομοΑετικά με τον Ν. 2329 
ΦΕΚ A' 08/1933, όπως ν.αί τή σύμβαση τών Ηνωμένων 
’ΕΑνών v-.a την κατάργηση τών φυλετικών ϊιχ/.ρίσεων του 
1900, την οποία έχε: κορώσει νομοθετικά μέ το Ν.Α. 494/ 
1970 ΦΕΚ Α' 77/1970. Έχει μάλιστα προσαρμόσει και 
την υπόλοιπη νομοθεσία της με την παγκόσμια διακήρυξη 
τοό 1948, σε τρόπο ώστε Αά μπορούσε βάσιμα νά λεχΑεϊ ότι 
ή ελληνική έννομη τάση παρέχει ικανοποιητική κάλυψη στα 
διεΑνώς προστατευόμενα άνΑρώπινα δικαιώματα.

’Επειδή όμως ή νομοθετική κύρωση τού Συμφώνου αυτού 
άπό τήν Ελλάδα Αά δώσε: τελειότερη μορφή στή μέχρι τώρα 
συμβολή τής Χώρας μας στις πρόσπάΑειες τού Ο.Η.Ε. γιά 
τήν προστασία τών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αά είσηγηΑοϋ- 
με το σχέδιο νόμου που Αέτουμε στή κρίση σας, το όποί: 
αποβλέπει στή κύρωση τού Συμφώνου αϋτοϋ, μέ τήν έπιφυ- 
λαξη ότι ή Ελλά:α κατά τήν κατάΑεση τοϋ έγγραφου προσ- 
χωτήσεως στον Ο.Η.Ε. Αά προβεί σε δήλωση σύμφωνα μέ τήν 
οποία «ή Ελληνική Δημοκρατία, όσον αφορά τήν ανώτατη 
εκπαίδευση δεν δεσμεύεται παρά μόνον άπό τις διατάξεις τού 
Συντάγματος της (άρΑρο 16 παρ. 5 καί έδ. 2)».. '

.7? Είοικώτερα άπό τις διατάξεις τού Συμφώνου άΰτοΰ προ- 
βλέποντα:: " π, ' ' '/ν' / .......·.

Αίέ το ap-Spo 1 αναγνωρίζεται σέ όλους τούς λαούς το ϊι- 
5 καίωμα αϋτοδιάΑεσης. άπό τήν όποια απορρέει ή έλευΑερία 

επιλογής τοϋ πολιτικού καΑεστώτος καί τής οικονομικής, 
λ κοινωνικής και μορφωτικής ανάπτυξής τους.
- Γιά τήν επίτευξη τών σκοπών αυτών αναγνώριζεται μ: 
λ;τό άρ·3ρο αυτό σέ όλους τούς λαούς τό δικαίωμα τής έλεύΑε- 
·> ρης αρχικά διάΑεσης τού πλούτου και τών φυσικών πόρων
ή- ΤΟΣ £.
λ Μέ to άρΑρο 2 αναλαμβάνεται άπό τά συμβαλλόμενα Κρά

τη ή υποχρέωση λήψης τών κατάλληλων μέτρων ϊιοικητικών 
και νομοψετικών γιά τήν προοδευτική έξασφάλιση τής πλήρης 
άσκησης τών κατά τό Σύμφωνο αύτό αναγνωριζόμενων ϊικαιω- 
μάτων. ανεξάρτητα άπό φυλή, χρώμα, γένος, γλώσσα, θρή
σκευμα. περιουσία, γέννηση ή κά3ε άλλη κατάσταση.

Μέ το αρψρο 3 τά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν 
υποχρέωση νά όιασφαλίσου-/ τήν ισότητα τού άνορα καί τής 

-r γυναίκας γιά όλα τά αναγνωριζόμενα στο Σύμφωνο Οικονο
μικά. Κοινωνικά καί Μορφωτικά ϊικαιώματα.

Μέ το άρΑρο 4 γίνεται ϊεκτό άπο τά συμβαλλόμενα μέρη 
οτ: τα παρεχόμενα μέ τό Σύμφωνο αύτό ϊικαιώματα στούς 
υπηκόους τους, μπορούν νά ύποστοϋν κατά τήν εφαρμογή τους 
απο εν α συμβαλλόμενο Κράτος ορισμένους περιορισμούς, οι 
cccioi πρεπε: νά ύπαπρορεύοντα: αποκλειστικά άπό τό πνεύμα 
τής προωύησεως τής γενικής ευημερίας καί νά μήν είναι άν- 
τίνετοι προς τήν φύση τών παρεχόμενων ϊικαιωμάτων.

ΕΤΣΙ1ΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ

Μέ το άρΑρο 3 τά συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται νά
* /«υ 'V » w _ „ f y , „ Νεφαρμο,ουν τις οιαταςεις του Συμφώνου με τροπο ώστε, να 
αποκλείονται πράξεις ή ϊραστηριότητες άπό τις όποιες μπο
ρούν νά βλαβοϋν τά άναγ/ωριζύμενα άπό το Σύμφωνο ϊικαιώ- 
ματα.

X!έ τό άρΑρο 7 θεσπίζεται ή υποχρέωση γιά τήν άναγνώ- 
ριση τού όικαιώματος τοϋ άτόμου νά άπολαμβχ/ει ορούς ερ
γασίας ευνοϊκούς καί ϊίκαιους. μεταξύ τών όποιων άναφερον- 
τα: ενδεικτικά, ή έξασφάλιση κατώτατου ορίου άμ,οιβών, ισό- 
τττα ομοιβών χωοίς διάκριση φύλου γιά τήν ίσια έργασια. 
ΰ·/ ε:νοί όροι εργασίας, ϊικαιώματα άϊειών στούς έρ*ραζομε- 
νους κ.λπ.

Τό άρψρο 8 ά.αφέρετα: στήν υποχρέωση τών συμβαλλομέ- 
νων κρατών νά έξα'φαλίσουν τό ϊικαίωμα τών εργαζομένων 
γιά τήν συνϊικαλιστική οργάνωση καί ελεύύερη άσκηση ϊρα- 
στηριοτήτων αντιστοίχων οργανώσεων μέ τήν επιφύλαξη τής 
τήρησης τοϋ αναγκαίου σέ κά-ύε ϊημοκρατική κοινωνία σεβα
σμού τής ΈΨνικής ασφάλειας ή ϊημόσιας τάξης καί τών ατο
μικών ελευθεριών.

Τό άρ·3ρο 9 άν αφόρετα·, στήν υποχρέωση αναγνώρισης τοϋ 
δικαιώματος γιά κοινωνική ασφάλιση.

Μέ τό άρ-3ρο 10 αναλαμβάνεται άπό τά συμβαλλόμενα Κρά
τη ή υποχρέωση προστασίας τής Οικογένειας, πού άναγνωρί- 
ζεται σάν βάση τού κοινωνικού οίκοϊομήματος.

Μέ τό apSpo 11. αναλαμβάνεται ή υποχρέωση άναγ/ώρ ί
σης σέ κά·3ε άτομο τού δικαιώματος νά έχει ένα ικανοποιητικό 
βιοτικό έπίπεϊο, κα·3ώς καί τό δικαίωμα τής συνεχούς επι
δίωξης βελτιώσεως τών όρων αυτού γι’ αύτό καί επιβάλλεται 
στά Κράτη-μέλη ή λήψη τών απαραίτητων μέτρων γιά τή/ 
εξασφάλιση καί προστασία τών δικαιωμάτων αύτών. '

Μέ το ά:·3ρο 12 ά-/αλτμβά-/εται ή υποχρέωση προστασίας 
τής υγείας τού σώματος καί τού πνεύματος μέ τή λήψη κά-, 
-3ε φορά τών απαραιτήτων μέτρων. . ; .· . · '· ή
- Τό άρ·3ρο 13 άναφέρεται στο δικαίωμα κά-3ε προσώπου 
γιά μόρφωση. ;έπιβάλλονται μάλιστα στά συμβ-αλλόμενα κρά
τη είδικώτερες υποχρεώσεις γιά τήν έξασφάλιση τού δικαι
ώματος αυτού.
, Τό άρ*3ρο 14 άναφέρεται στή δωρεάν παιδεία τών πολι
τών καί τάσσεται προ·3εσμία γιά τήν εξασφάλισή της άπό τά 
Κράτη εκείνα πού οέν τήν έχουν άκόμη ·3εσπίσει. ■

Τό άρΨρο 15 ·3έτει σά/ σκοπό τήν άναγνώριση καί έξα
σφάλιση σέ όλους τού δικαιώματος συμμετοχής α) στή μορ
φωτική ζωή καί β) στά ώφελη άπό τήν επιστημονική πρόοδο.

Μέ τά άρ·3ρα 16 καί 17 άναλαμβά/εται ή υποχρέωση άπο 
κα*3ένα άπό τά συχόαλύυόμενα Κράτη γιά υποβολή μέσα σέ 
ένα έτος έκ·3εσης πρός τόν Γενικό Γραμματέα τοϋ ΟΗΕ σχε- 
τικά μέ τά μέτρα πού έχουν ληφψεί γιά τήν εξασφάλιση τού 
σείατςχοϋ τών άναγνωριζομένων στό σύμφωνο άτομικών δικαι
ωμάτων, ρυΨμίζοντα: μάλιστα καί μερικά διαδικαστικά -3έμα- 
τα πο··υ σχετίζονται μέ τή/ υποβολή έκ-3έσεως αύτών.

-Μέ τό ap-Spo 18 άναγ-/ωρίζεται το δικαίωμα στό Οικονο
μικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τού ΟΙΓΕ νά συνάπτει συμφω
νίες μέ ειδικευμένους ’Οργανισμούς, γιά τήν -υποβολή καί ά
πό αυτούς έκΑέσεων πού περιέχουν πληροφορίες γιά τήν πρό
οδο πού επέτυχα-/ τά συμβαλλόμενα Κράτη σχετικά μέ τήν 
τήρηση τών διατάξεων τού Συμφώνου.

Μέ τό άρΑρο 19 παρέχεται ή δυνατότητα στό Συμβούλιο 
χυτό νά άποστέλει στήν Επιτροπή ΆνΑρωπίνω-/ Δικαιωμά
των τις έκΑέσεις πού άναφέρονται στά άρΑ-ρα 16 έως 18 τις 
όποιες διαβιβάζουν σχυτό τά συμβαλλόμενα Κράτη γιά ένη-

Μ
μένα

έ το άρΑρο 20 παρέχεται ή δυνατότητα στά συμβ-αλλ. 
. Κράτη και τούς ένδιιαφερομένους ειδικευμένους όργαν 
σμούς νά υποβάλουν πρός τό Οικονομικέ καί Κοινωνικό Συ. 
βουλιο παρατηρήσεις στά αναγραφόμενα στις έκΑέσεις ττ 
Επιτροπής ΆνΑρώπινων Δικαιωμάτων.

Από το άρΑ-ρο 21 προ βλέπεται ότι τό Οικονομικό καί Κο 
νωνικο Συμβούλιο μπορεί κατά διαστήματα νά υποβάλει στ 
1 ενική Συνέλευση έκΑέσεις μέ συστάσεις καί πληροφορίι



XXIroi έχουν rapar/ε-υεί arc τά κράτη —' μέλη και τους ειδι
κευμένους όργχ.Ίσμ&υς γιά τά μέτρα ray έχουν ληφ·3εί καί 
τήν -·όο:ο ray έχε: έπτευχ-3εί σχετικά μέ τήν διασφάλιση 
των τροβλετομένων άτό το Σύμφωνο *ύτό δικαιωμάτων.

Με το άρ·5ρο 22 εξουσιοδοτείται το Οικονομικό χα! Κοινω- 
ν:χο Συμβούλιο νά έφιστά τήν τρατοχη καί των άλλων όργια
ν ων τον OHE για κά-5-ε Δέμα το όσοίο άναφέρεταt στις έχ·"έ- 
σε:ς τών κρατών χα: to oroio χρίνεται χώς μτορεί να οδηγή
σει στή λήψη διεΔνών μέτρων γ:ά τήν άτοτελεσματ'.χή εφαρ
μογή τών διατάξεων τού Συμφώνου χα: την κατοχύρωση τών 
άνΔρώπνων δικαιωμάτων.

Μέ τό άρΔρο 23 χεριγράφονται διεΔνούς χαρακτήρα μέ
τρα (σύναψη -συμφωνιών. χαροχή τεχνικής βοήθειας, διατυ- 
χωτη συστάσεων) στα oroia μτορούν νά ^οχωρήσουν τα συμ
βαλλόμενα Κράτη γ:ά τήν έξαφάλιση τής χραγματοαοίήσεως 
τών σκοτών τού Συμφώνου.

Μέ το ap-Spo 24 διευκρινίζεται ότ: χαμμία διάταξη τοΰ 
Συμφώνου όέν ερμηνεύεται έτσ: ώστε νά φαίνεται ότ: ·$ίγει 
τις -διατάξεις τού Καταστατικού Χάρτη τού ΟΗΕ ή τών 
καταστατικών τών ειδικευμένων οργανισμών μέ τ'ις όττοίες 
καθορίζονται αντίστοιχες εύΔύνες τών οργάνων τών ’Οργα
νισμών αύτών σέ ότι άφορά τά Δέματα τού συμφώνου.
- Στο άρΔρο 2G τεριέχονται οί τελικές διατάξεις τού συμ
φώνου. ! · -

Μέ τό άρ·5ρο 27 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως τής ισχύος 
τών διατάξεων τού Συμφώνου.

Μέ τό άρΔρο 28 διευκρινίζεται ότι οί διατάξεις τού Συμ
φώνου εφαρμόζονται χωρίς κεριορισμους ή εξαιρέσεις γιά 
όλα τέ όμοστονδιαχά Κράτη τών Όμοστονδιών.

ή.;; Μέ υό άρΔρο 29 καθορίζεται ό τρότος ΰτοβολής rpo-ά- 
σεων ηροτατοιήσε,ως τού Συμφώνου άτό τά συμβαλλόμενα 
κράτη. καΔώς καί ό τρότος -έγκρίσεως καί ό χρόνος ένάρυ 
ξεως τής ισχύος τών τροτάσεων.. · ;··. : - .··'

Στό άρΔρο 30 άναφ-έρεται: ή νταχρέωση τού Γενικού Γραμ
ματέα τού ΟΗΕ νά ειδοτοιεί τά άναφερόμενα στην rap». I1 
τού άρΔ©ου 1G τού Συμφώνου Κράτη γιά τις ΰτογραφές κυ

ρ ολσεις ή τροσχωρήσει-ς Κρατών στό Σύμφωνο καΔώς 
γιά τή/ ημερομηνία ένάρξεως τής ισχύος τών διατάξεων τού 
Συμφώνου γιά καΔένα άτό τά συμία/.λόμενα κράτη.

Τέλος μέ τό άρΔρο 31 ορίζεται ότι τό Σύμφωνο Δά κατα
τεθεί στό Αρχείο τού ΟΗΕ και Δά xoivcroirySei άντίγ: αφό 
του στά κράτη roi άναφέρονταε στό άρΔρο 2G.

Όλα αυτά έχει σά σχοτό τό Σύμφωνο roi ότοβάλλουμε 
στή Βουλή και ταρ-ακαλούμε γιά τήν κύρωσή του.

Α-όήνα. 15 Μαρτίου 1983 

Οί Ττουργοί
Εξωτερικών ’Εσωτερικών
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Δικαιοσύνης ΈΔνικής Π αιδείας και θρησκευμάτων

Α.—Γ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΕ '
’Εργασίας Υγείας χα: Πρόνοιας

ΕΓΑΓΓ. ΓΤΑΝΝΟ ΠΟΤΛΟΣ Π ΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΕΛ. ΒΕΡΠΒΑΚΗΣ

- - :_________: . ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ _____
Κύρωση τού Διεθνούς Συμφώνου γιά τά οικονομικά 

κοινωνικά καί μορφωτικά δικαιώματα.

’ΑρΔρο rpώτo.

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ roi ορίζει τό άρΔρο 28 τα- 
ραγρ. 1 τού Συντάγματος τό ΔιεΔνές Σύμφωνο γιά τά οικο
νομικά, κοινωνικά καί μορφωτικά δικαιώματα roi ΰτογρά- 
φτηικε στή Νέα Τόρκη στις 19 Δεκεμβρίου 1966 μέ τή 
φροντίδα τών Ηνωμένων ΈΔνών μέ. τήν έπφύλαξη τών δια
τάξεων τών rap. 3 καί 4 τού άρΔρου 13 χυτού.

Τό κείμενο τού Συμφώνου σέ τρωτότυτο στήν ’Αγγλική 
γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχε: ώς εξής;


